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Hösten börjar göra sitt intåg i våra 
trakter efter en lång och varm 
sommar. Septemberjakten på älg 

är redan avslutad med sommarvärme för 
de flesta jägare. Trots det torra och var-
ma vädret verkar jakten så här långt ha 
gått mycket bra för de flesta jaktlag. Jag 
hoppas att även jakten i oktober ska gå 
lika bra och att när vi summerar årets jakt 
så har alla älgskötselområden följt sin av-
skjutningsplan.

Årets sommar har varit den varmas-
te jag upplevt. Vi hade, på vår parkering 
i Älvdalen, temperaturer som närmast 
kan jämföras med medelhavsklimat. 
Temperaturer mellan 35 och 40 grader var 
inte ovanliga. Värmeböljan varade dessut-
om i flera veckor och inte några enstaka 
dagar som vi brukar vara vana vid.

Det extrema vädret skapar även en del 
problem för vår verksamhet. I sommar har 
det framförallt varit alla kraftiga åskstormar 
som ställt till svårigheter för vår verksam-
het. Vi har haft ett antal bränder förorsaka-
de av blixtnedslag. Tack vare snabbt ingri-
pande av brandkår och vår personal har 
skadeverkningarna kunnat begränsas till 
ett fåtal hektar bränd mark. En extra kraf-
tig åskstorm orsakade en hel del vindfäl-
len i ett stråk väster om älven. Blixtnedslag 
har dessutom förorsakat skador på våra 
kraftverk framför allt i Rot med långvariga 
driftstopp som följd. Allt detta har medfört 
extra insatser av vår personal som har 
hanterat detta på ett mycket bra sätt.

Det känns mycket oroväckande om alla 
dessa händelser är orsakade av eller för-
stärkta av klimatförändringar som följd av 
förbränning av fossila bränslen. Det som 
kan kännas bra i sammanhanget är att 
Besparingsskogarnas energiproduktion 
i form av biobränsle, vatten och vindkraft 
åtminstone inte bidrar till dessa problem.
Jag vill passa på att göra er uppmärk-

samma på de förändringar av bidrag 
som beslutades vid höststämman 2013. 
Skogsförsäkringen kommer från och 
med 2015 inte att betalas av Älvdalens 
Besparingsskog. Det är mycket viktigt att 
ni ser över ert försäkringsskydd så att ni 
även nästa år har ett fullgott skydd.

När det gäller bidrag till skogbrukspla-
ner betalar Besparingsskogarna fortfa-
rande för avtalsservice och ajourhållning. 
Det krävs dock att ni som delägare aktivt 
måste beställa detta. Hur det ska ske kan 
ni läsa om i detta nummer.

Skälen till nedskärningarna i bidragen 
från jordägarnämnderna är ju förorsaka-
de av de förändringar i lönsamhet som 
jag beskrev i förra ledaren. Vi drar inte 
bara ner på bidragen utan försöker även 
se över våra egna kostnader inom förvalt-
ningen. Vi har under året arbetat med att 
se över hur vi kan bli effektivare. Några 
saker som vi redan beslutat om är att 
från och med kommande vinter sälja en 
lastbil. Orsaken till det är att vi har svårt 
att få tillräckligt högt utnyttjande av två 
lastbilar. Inom administrationen kommer 
vi under nästa år att minska personalen 
med 1,5 tjänster genom pensionsav-
gångar. Sedan tidigare har Älvdalens och  
Särna-Idre Besparingsskogar haft ge-
mensam administration och förvaltning. 
Det har nu utökats med att samma förvalt-
ning även sköter skogen åt Norra Venjans 
Besparingsskog, all skötsel och adminis-
tration av vårt kraftverksbolag ÄSI Kraft 
samt även löne- och personaladministra-
tion för Orsa Besparingsskog. Dessa åt-
gärder har lett till att den gemensamma 
kakan delas av fler och på det viset mins-
kar vi kostnaden för Besparingsskogarna 
samtidigt som vi kan behålla en hög och 
bred kompetens.

Trevlig läsning
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VARDAGENS  ARBETE     BYGGER  UPP  HUNDEN 
Vi ser dem i nästan varje gård. De finns i nästan varje hem. De 
finns i de flesta människors hjärtan. Vi pratar om människ-
ans bästa vän - hunden! Det finns hundratals olika hundraser. 
I norra Dalarna, närmare bestämt i Särna finns ett stort intres-
se för jakt och här finns det naturligtvis många jakthundar. Så 
har det varit i alla tider. Det är inget märkvärdigt med det. Det är 
vanligt. Det är ovanligare att man inte jagar och inte har hund. 

Martin Olsson är en av dem som äger 
en jakthund. Hon är av rasen jämthund. 
Kortfattat är det en stor hund som jagar älg. 
Dimma är bara en ungtik och föddes i febru-
ari 2013. Martin hoppas mycket på Dimma 
inför kommande jakter. Jag träffar Martin 
och hans fru Ulla en vanlig dag mellan deras 
pass som ambulanssjukvårdare. På min fråga 
om varför de har hund så svarar Martin.

– Jag är uppvuxen med hundar, lika-

sitivt som jakthund. Blir de ”för jagiska” 
så kan det vara svårt med lydnaden - de 
kanske inte vill släppa sitt byte. Dimma 
kanske inte fattar att man ska jaga till-
sammans.  Därför är det viktigt för mig 
att träna mycket i vardagen med en sådan 
hund som Dimma.

VARDAGENS SLIT ÄR MÖDAN VÄRD

Älgjakten pågår några veckor per år. 

så Ulla. För mig som för många andra 
är det självklart att ha en hund som fa-
miljemedlem. Som vuxen har jag haft 
sex finnspetsar genom åren, två gråhun-
dar och nu är det tredje jämthunden. 

Vad är din uppfattning om Dimma nu när 
du haft henne ett tag?

– Ingen annan har varit så ”jagisk” som 
Dimma. Men det behöver inte vara po-

”– Det här är stora hundar som älskar 
att springa. På vintern åker jag skidor 
med dem och på barmark springer jag 
och cyklar. De är starka och ser de nå-
got spännande i vägkanten då gäller 
det att hålla emot”.

FOTO: Tobbe Nilsson. TEXT: Anna Dahlgren.
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Septemberjakten är helig. Då ska hun-
den vara på topp och prestera som mest. I 
Dalarna pratar vi mycket om före och efter 
jakten. Så är det även för familjen Olsson. 
Martin svarar på min fråga om varför han 
jagar med hund?

– En tidig morgon när det är lite småky-
ligt i luften, solen går upp över fjällen och 
myrarna ligger och väntar, då är vardagens 
slit med hundens träning, från lydnad till 
motion värt allt! Jakten är fantastiskt rolig 
då, men det finns inga genvägar dit om man 
väljer att jaga med hund. Inga genvägar alls 
skulle jag vilja säga inom någon jakt. Det 
är inte så att vi direkt plockar fram henne 
från hundgården någon vecka före jakten. 
Det är vardagens arbete som bygger upp 
hunden. Vi i vår familj har sagt att motion, 
lydnad, hunden ska ha det bra, vara en fa-
miljemedlem är viktigt. De ska ha respekt 
för människor och vara snälla.

– De ska inte skälla inne heller flikar 
Martins fru Ulla in.

Dimma visar samtidigt upp hela sitt register 
för mig. Ulla lugnar ner henne. Ulla är ock-
så uppvuxen med hundar och är den själv-
klara matten och ledaren för Dimma. Även 
för hunden Gizza, en treårig tik som ägs av 
sonen Fredrik.

Ulla går gärna ut med båda hundarna, 
men den dagliga fysiska träningen står 
Martin för.

– Det här är stora hundar som älskar att 
springa. På vintern åker jag skidor med 
dem och på barmark springer jag eller kan-
ske helst cyklar. Då har jag varsin sele på 
dem, ett tvillingkoppel och jag har ett bäl-
te i midjan. De är starka och ser de något 
spännande i vägkanten då gäller det att hål-
la emot, säger Martin.

JAKTLEDARENS ROLL

Martin är även jaktledare och det innebär 
ett extra ansvar. Ett ansvar som han gärna 
tar för sitt jaktlag. Det beror säkert på att i 
Martins jaktlag finns det en stark samman-
hållning och ett starkt engagemang. Det är 
en bra ton mellan medlemmarna.

– Som jaktledare planerar man jakten, 
i vilka områden vi ska jaga, jag planerar i 
samråd med laget var passkyttarna ska sitta, 
en del vill gå långt men andra vill ha väg-
pass. Varje morgon bestämmer jag vilket 
vilt som ska skjutas. Säkerheten är viktig 
poängterar Martin. I uppdraget som jakt-
ledare har jag också ansvaret för kontakten 
med markägare. Jag deltar i möten som 
jaktlagets representant. Sammanhållningen, 
kommunikationen och stämningen i laget 

är viktig. Vi träffas en hel del även när det 
inte är jaktsäsong. Det är årsmöte på vår-
kanten. I samband med det kanske vi röjer 
pass eller hugger ved. På vårvintern kör vi 
ut saltsten med skoter. Vi träffas egentligen 
nästan dagligen. Det är en liten by.

VÄRDERA HUNDENS EGENSKAPER

Martin är väl insatt i det mesta om hundar, 
allra helst jakthundar, jaktledarens roll och 
ansvar, jaktprov, utställningar, regler och så 
vidare. Jaktprov är ett bra sätt att värdera 
hundens egenskaper. 

– Provens ändamål är att under jägarmäs-
siga former värdera hundarnas egenskaper 
som underlag för avelsarbetet. Jaktproven 
har även som mål att anpassa jaktegen-
skaperna till tidsenliga jakt- och viltvårds-
förhållanden. Jag har valt att göra jakt-
prov med mina hundar. Då anmäler man 
sitt intresse till Dalarnas Älghundsklubb. 
Jaktprov innebär att det bara är ägaren och 
domaren som är ute i skogen med hunden. 
Domaren bedömer tretton moment sam-
manlagt under ett jaktprov Det är bland 
annat; sökets omfattning, förmåga att finns 
älg, vilja att förfölja flyende älg. Hunden 
ska ”ställa” älgen, skälla en viss tid och på 
ett visst sätt (skalltid, hörbarhet, täthet), så 
kallat ståndskall. Ägaren ska kalla på hun-
den och hunden ska gå till husse - samarbe-
te och lydnad. Älgen fälls av jägaren, men 
inte på riktigt under ett jaktprov, berättar 
Martin.

 
För att träna på detta så har Martin den fi-
losofin att hunden måste vara trygg i sko-
gen. Han fortsätter:

– Hunden kan följa med på allt man själv 
gör i skogen. Vedhuggning, promenader, 
arbete - allt. Jag tränar mycket inkallning i 
skogen. Jag blåser i en tomhylsa och det har 
mina hundar lärt sig att komma på. Under 
jakten ska det inte gå för fort, hunden har 
under en jakt fullt upp med att hålla koll 
både på sin husse och på viltet. Man ska inte 
stressa. Hunden ska kunna söka i lugn och 
ro. Jag skulle vilja säga att söket efter vilt är 
det viktigaste. Tidigare hade jag finnspetsar 
och jagade bara småvilt. Sedan tog intresset 
för älgjakt över. Det är en härlig känsla att 
kunna gå med sin hund i skogen.

JAKT MED LÖSHUND

Martin kliar Dimma under hakan och 
Gizza vill genast bli uppmärksammad även 
hon.

– Tidigare jagade jag älg även i Ludvika-
trakten. De ville gärna att vi skulle komma i 
år igen och jaga med dem. Idag, till skillnad 

för på 60-70 talet så släpper man sin jakt-
hund. Då gick man med hunden i koppel 
på jakten. Det berodde på att det fanns så 
mycket älg på den tiden. Jag har valt att 
inte jaga med hund i Ludvika längre. Där 
finns det för mycket varg. Jaktmarkerna 
runt Särna är stora och och jag tycker att 
framtiden tillsammans med Dimma under 
höstjakten i hemskogen ska bli spännande, 
säger Martin.

LEVA MED JAKTHUND

Vit Mossens Dimma, som hon heter, är 
från Nordmaling och har några av de bäst 
meriterade föräldrar en jämthund kan ha. 
De heter Igor och Ina. Hur gör man för 
att köpa en hund som Dimma? frågar jag 
Martin.

– Det är inte bara att ringa till en som 
säljer jämthundar och be om att få köpa 
en valp. Det är säljaren som väljer om du 
får köpa eller inte.  De begär referenser av 
köparen och så vill de gärna att man gör 
jaktprov och ställer ut henne, säger Martin.

Utställning är något man själv kan välja om 
man vill anmäla sin hund till men först krävs 
en godkänd HD-röntgen. HD är en för-
kortning för höftledsdysplasi, en felaktig ut-
veckling av höftleden, en relativt vanlig ske-
lettrubbning hos många hundraser. Dimmas 
röntgen är godkänd vilket innebär att hon 
får vara med på utställning i framtiden och 
även användas i avel.

LIVSSTIL

Efter att ha pratat med Martin förstår jag att 
det krävs mycket arbete och tid innan han 
kan ge sig ut på jakt med sin hund. Jakt- 
och hundintresset måste vara stort om man 
ska ta sig tid och råd till allt detta: jägar-
examen, hantera vardagen med jobb och 
träning av hunden och sig själv, bra mat, 
hundskötsel, jaktprov, röntgen, utställning-
ar, vapenlicens och inköp av vapen, vapen-
skåp och annan utrustning, träna skytte, 
avlägga skjutprov, ordna jakträtt och plats 
i jaktlag, gå på jaktmöten, röja pass, veda 
pass, köra ut saltsten, ordna jaktkort, för-
säkringar och en hel del annat - men sedan 
kommer den efterlängtade septemberjakten 
vid foten av fjället i hemtrakterna som be-
löning... Och bonusen - viltkött på bordet. 

Närmast är det höstens jakt som Martin 
och Dimma ser fram emot och tränar inför.  
Vi önskar dem en riktig skitjakt! Gammalt 
skrock, i stället för att förstöra jägarens tur 
med att säga ”lycka till”.

”– En tidig morgon när det är lite 
småkyligt i luften, solen går upp 
över fjällen och myrarna ligger och 
väntar, då är vardagens slit med 
hundens träning, från lydnad till 
motion värt allt!”.

REPORTAGE
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AKTUELLT JAKTÅRET 2014/2015

Börja jaga?
Är du jaktintresserad och delägare i Älvdalens 
Besparingsskog eller är folkbokförd i Älvdalen så är 
det ett bra tillfälle att göra slag i saken och ta jägarex-
amen. Besparingsskogen lämnar bidrag till litteratur 
för jägarexamen. Utbetalas genom uppvisande av 
kvitto, max en uppsättning per person eller delägare.

Jaktbestämmelser & jaktkortspriser 

SÄRNA-IDRE JAKTÅRET 2014/2015

Försäljning av jaktkort sker på kontoret i Särna från  
11 augusti 2014. För att lösa jaktkort ska köpeavtal, 
statligt jaktkort och vapenlicens uppvisas. Ortsbor ska 
kunna styrka att de är mantalsskrivna inom Särna eller 
Idre socknar.
Observera jaktbestämmelserna!
Se hemsidan för utförlig information och avgifter.
www.besparingsskogen.se
Du hittar dem under fliken Särna-Idre
klicka sedan på jakt och fiske.

JAKTPERIODER :
SMÅVILT
Jakten bedrivs på område avsatt av allmänningssty-
relsen. Jakten upplåts fr o m 10 aug 2014 i enlighet 
med Länsjaktdagarna. För småviltjakt finns möjlighet 
för jakträttshavarna att köpa gästjaktkort. Ett kort per 
jakträttshavare/tillfälle. Enbart endagskort säljs. Gäller 
fr o m 10 augusti 2014. Förutsättningen är att jakträtts-
havaren medföljer.

ÄLG
Älgjakten på Särna-Idre Besparingsskog upplåts 1-24 
september samt 11 oktober t o m 31 december 2014. 
Jakten bedrivs inom av allmänningsstyrelsen fastställda 
jaktområden som gemensamhetsjakt. Allmänningssty-
relsen eller den de sätter i sitt ställe fastställer varje år 
instruktioner för jakten, avskjutningens storlek samt 
fördelningen av antalet möjliga jägare i varje jaktlag. Se 
utförlig information på: www.besparingsskogen.se

BJÖRN OCH  VARG
I de fall Naturvårdsverket och Länsstyrelsen under 2014 
tillåter björnjakt och eller vargjakt inom områden som 
omfattas av SIB marker upplåter allmänningsstyrelsen 
björnjakt och vargjakt enligt Naturvårdsverkets bestäm-
melser. För att bedriva björnjakt krävs särskilt jaktkort på 
björn. Det ankommer på varje rovdjursjägare att sätta sig 
in i Naturvårdverkets bestämmelser för rovdjursjakt. För 
att lösa jaktkort på björn ska jägaren skjutit det så kallade 
björnpasset. Varje jakträttsägare får ha 1 gäst/dygn, för-
utsättningen är att jakträttshavaren medföljer.

ÄLVDALEN JAKTÅRET 2014/2015

JAKTPERIODER:
SMÅVILT
Småviltjakten på Besparingsskogen upplåts i enlighet 
med jaktförordningen för länet, med undantag för viss 
tid i samband med pågående älgjakt.

Delägare och anställda .............................100kr/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 per jakttillfälle får delta. Se utförliga jakt-
bestämmelser på: www.besparingsskogen.se

ÄLG
Jakten är upplåten till lokala viltvårdsområden som be-
stämmer priser och jakträtter inom Älvdalens socken.

VARG OCH LODJUR
Allmänningsstyrelsen beslutade följande angående 
varg- och lodjursjakt: I det fall Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen upplåter varg- eller lodjursjakt, får dessa 
jagas på Besparingsskogens mark av innehavare av Be-
sparingsskogens jaktkort för småvilt.

BJÖRN
Allmänningsstyrelsen beslutade följande angående 
björnjakt: Björnjakten ingår i älgarrendet med start från 
och med lördagen veckan före då licensjakt på älg bör-
jar 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 ska 
bedrivas enligt de regler som Naturvårdverket beslutar.

Rapport från Lena Leonardsson,
jaktansvarig SIB
– Rapporteringen i www.viltdata.se har 
fungerat under hösten. Redan vid septem-
berjaktens slut hade hälften av jaktlagen 
rapporterat in till denna portal. Detta är 
en plattform för områdesvis information 
om de jaktbara viltstammarnas tillstånd, 
utveckling, förvaltning och jakt. Under 
året 2012 hade sajten cirka 1000 besök 
per dygn.  Jägares direkta rapportering ger 
underlag till de presenterade sammanställ-
ningarna. Hittills har antalet kalvobserva-
tioner per ko varit fler i år än under 2013. 
Rovdjursobservationerna är något färre än 
förra året, säger Lena.

Rapport från Lasse Andersson,
jaktansvarig ÄB
– Södra gränsen för Älvdalens Älgför-
valtingsområde har ändrats. Libosjöns 
Älgskötselområde ligger nu inom Älvdalens 
Älgförvaltningsområde och överensstäm-
mer numera med kommungränsen. Den 
blå linjen på kartan är den nya gränsen. I 
skrivande stund har de första tre veckorna 
av älgjakten passerat och jakten har gått bra. 
Vi kan konstatera att det är ovanligt många 
kalvar i år, säger Lasse.

Ny gräns  för Älvdalens ÄFO

Jaktkort kan köpas på kontoren hos Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar.
Se utförliga jaktbestämmelser på: www.besparingsskogen.se

FOTO: Tobbe Nilsson. 
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SKOGENS SKAFFERI SKOGENS SKAFFERI

PULLED MOOSE
Skogens skafferi

Ca 1,3-1,5kg älgstek (bog, ytterlår, rygg)
2 dl barbecuesås (Sweet Baby Ray’s, Jack Daniels eller liknande)

2 dl sweetchilisås
1 dl tomatketchup eller krossade tomater
1 stor gul lök
2-3 vitlöksklyftor
3 dl vatten
Salt, peppar, paprikapulver
Sätt ugnen på 120 grader. Blanda salt, peppar och paprikapulver 
och gnid in steken med dessa. Lägg steken i en ugnssäker gryta 
som är tillräckligt stor. Skiva löken och lägg runt om steken. Blanda 
barbecuesås, sweetchilisås, tomatketchup/krossade tomater, 
pressad vitlök och vatten. Häll blandningen över steken. In i ugnen 
i ca 5-6timmar (tiden beror på vilken del från älgen du använder). 
Köttet är klart när det enkelt går att dra isär i strimlor och är riktigt 
mört! Servera köttet i pitabröd med sallad och vitlökssås.

Vitlökssås
5 dl turkisk yoghurt
2 vitlöksklyftor
2 msk majonnäs
salt och peppar

Pulled pork har det senaste året blivit omåttligt popu-
lärt, och det går lika bra att tillaga det av älgkött som av 
fläskkarré. Helst av bitar med lite grövre fibrer. Namnet 
”pulled” kommer av engelskans dra vilket menas att 
köttet ska ”dras” isär.

. FOTO: Tobbe Nilsson. Receptet är tilllagat med inspiraton från: www.jagarinnan.wordpress.com
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Skogsägarskolan
LÄR DIG MER OM RÖJNING

Röjning kan jämföras med gallring i morotslandet. 
Man tar bort vissa individer för att satsa på andra, 
som då snabbare blir stora och kraftiga. Tillväxten 
fördelas på färre och grövre stammar, som blir möj-
liga att avverka tidigare. Röjning i plant- och ung-
skog ger alltså bättre ekonomi i både gallring och 
slutavverkning.

VARFÖR
SKA MAN RÖJA?

FOTO: Tobbe Nilsson. 

EN GOD INVESTERING
En bra röjning är en bra investering. Även om röjningen medför en 
kostnad idag kommer du redan i första gallringen märka resultatet 
av din röjningsinvestering i form av ett bätter netto. Redan här har 
du fått tillbaka penagarna för röjningen. Du kan själv räkna på din 
röjning med verktyget Röjninganalys. Se exemplet nedan. Ännu 
större vinster kommer på sikt, då ditt röjda bestånd blir stormfast 
och träden får mer värdefulla dimentioner och kvaliteter.

Röjt Oröjt

Förstagallring

Ålder 45 40

Uttagen volym, m3fub 40 39

Uttagen medelstam, m3fub 0,080 0,043

Virkesintäkt 12883 kr 12621 kr

Avverkningskostnad 7809 kr 12116 kr

Diskonterd röjningsvinst (gallringsnetto diskonterat till
röjningstillfället minus röjningskostnaden) 654 kr

Senare gallringar och föryngringsavverkning, nettointäkter

2:a gallring 5843 kr 943 kr

3:e gallring - 4366 kr

Slutavverkning, 105 år 124011 kr 65859 kr

Diskonterad röjningsvinst, hela omloppstiden (alla netton av
gallringar och slutavverkning diskonterat till röjnigstillfället
minus röjningskostnaden) 10668 Kr

Räkna på Din röjning med verktyget
röjningsanalys! Du hittar det på:
www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/

Tips!
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VARFÖR SKA MAN RÖJA?
I röjningen har du möjlighet att påverka skötselinriktning ge-
nom att gynna vissa trädslag. Skog som inte röjs ger många kle-
na stammar. Då en klen stam (liten volym) avverkas på ungefär 
samma tid som en grov stam (stor volym) blir avverkningen/
gallringen dyrare per kubikmeter i ett oröjt bestånd. Dessutom 
förskjuts avverkningen framåt i tiden och hela omloppstiden 
förlängs. Skaderiskerna minskar eftersom grövre stammar mot-
verkar både stormfällning och snöbrott.

HUR OCH NÄR SKA MAN RÖJA?
Röjning kan utföras som enkelställning/plantröjning, dvs när 
träden är under 1,3 m höga, eller som ungskogsröjning, när trä-
den är över 1,3 m. Plantröjning görs vanligen efter självföryng-
ring eller sådd, när uppslaget ofta är stort.
Ungskogsröjning görs vanligen 1-2 ggr. Viktigt är att det inte ut-
förs för sent. 

– Normalt röjer vi planterade bestånd 1 gång och senast vid 
3-5 m höjd. I självföryngrade bestånd gör vi först en enkelställ-
ning vid ca 1m höjd ner till 3-5000 stammar/ha. Därefter gör vi 
en slutröjning vid ca 3-5 m höjd och röjer ner till det stamantal 
som är lämpligt för ståndorten. Till exempel på T20 är målet att 

SI  Stam/per hektar
G28 o T28+ 2500
G26 o T26 2300
G24 o T24 2200
G22 o T22 2100
G20 o T20 2000
G18 o T18 1900
G16 o T16 1700
G14 o T14 1600
G12 o T12 1500

Rekommenderat 
antal stammar efter slutröjning
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Skogsägarskolan
LÄR DIG MER OM RÖJNING

FOTO: Tobbe Nilsson. 

Skog som kommit upp till förstagallring, men är ej röjd.

Så här kontrollerar
du antalet stammar

UPPFÖLJNING
Det är viktigt att löpande under röjningsarbetet kontroll-
era antalet stammar. Det kan man enkelt göra genom att 
räkna kvarvarande stammar i en cirkelyta med hjälp av 
ett snöre som är 5,64 m långt.

KONTROLL AV STAMANTAL
• Lägg provytorna på olika ställen i ungskogen. Radien på 
provytan ska vara 5,64 m. Det får du genom att binda ett 
5,64 m långt snöre på en stam som utgör mitten av provy-
tan. Hela ytan av cirkeln blir då 100 m2, dvs en hundradels 
hektar.

• Räkna antalet stammar. Multiplicera med 100 och du 
får antalet stammar per hektar. Godkänt antal stammar 
beror på vilken röjning det är, se ovan, men antalet efter 
sista röjning bör vara ungefär  2000 st/hektar på medel-
goda marker, dvs ca 20 i medeltal per provyta.

röja ner till 2000 stammar/ha, säger Jonas Svensson, produk-
tionsledare skogsvård på Besparingsskogarna.

MILJÖHÄNSYN
Vid röjningen har man möjlighet att påverka miljöhänsynen ge-
nom att till exempel lämna enstaka träd som sälg, asp och rönn 
men också genom att lämna lite större områden oröjda som till 
exempel kantzoner mot bäckar eller blöta områden.

Träd på forn- och kulturlämningar ska generellt röjas bort för 
att förhindra att rötterna senare spränger sönder lämningen.

LAGAR
Skogsvårdslagen ställer inte krav på att röjning ska ske. Däremot 
anges vissa begränsningar om när grövre skog inte får kvarlämnas 
i skogen efter röjning, för att undvika massförökning av skadein-
sekter.

Läs mer om vilka regler som gäller i Skogsvårdslagen §29:
www.skogsstyrelsen.se/Global/
PUBLIKATIONER/svl/SVL%202014.pdf
eller rådfråga Skogsstyrelsen.

Effekten blir många klena stammar, dyrare gallring i kr/m3, förlängd 
omloppstid och ökad skaderisk. FOTO: ÄB.

ORÖJD SKOG
Röjd skog som kommit upp till förstagallring.

Färre men grövre stammar, lägre gallringskostnad i kr/m3, kortare  
omloppstid och minskad skaderisk. FOTO: ÄB.

RÖJD SKOG
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pcSKOG hjälper dig att installera 
programmet pcSKOG Gård, med 

uppdateringar, eller om du har 
andra frågor om programmet.

Är du ny skogsägare i
Älvdalens eller  Särna-Idre 

Besparingsskogar?
Hör av dig till Hans Dung för att 
stämma av att du har rätt upp-

gifter på fastigheten.

Psst!
Hans Dung hjälper dig som del-
ägare i ÄB och SIB att uppdatera 
utförda åtgärder i skogsbruks-

planen. 
Du som har en licens på programmet pcSKOG Gård har vartefter 
fått nya CD-skivor från pcSKOG med den senaste programversi-
onen. Detta kallas avtalsservice och innebär också fri support och 
hjälp med programmet. Avtalsservicen har under åren varit inba-
kad i avtalet. Du som delägare har inte behövt bry dig om detta, det 
har skötts automatiskt.

AVTALSSERVICE
Nu blir det lite annorlunda. Om du även i fortsättningen 
vill ha avtalsservice (nya versioner och support) för din pro-
gramlicens behöver du själv aktivt beställa detta. Det gör du 
genom att ringa supportnumret 046-159566 eller växeln  
046-159560. Du kommer då att få den senaste versionen skickad 
till dig, samt en faktura på 1000 kr. Du betalar fakturan och läm-
nar sedan fakturan och betalningsbevis till receptionen på Älvdalens 
respektive Särna-Idre Besparingsskogar. Besparingsskogen ersätter din 
kostnad och summan betalas ut till ditt registrerade konto.

AJOURHÅLLNING
Vill du dessutom ha din plan ajourhållen med utförda åtgärder 
kontaktar du Hans Dung på 070-577 03 48.
Du betalar fakturan för ajourhållning och lämnar sedan fakturan 
och betalningsbevis till receptionen på Älvdalens respektive Särna-Idre 
Besparingsskogar. Besparingsskogen ersätter din kostnad och summan 
betalas ut till ditt registrerade konto.

GÄLLANDE PCSKOG
Under flera år har pcSKOG på uppdrag av Älvdalens 
och Särna-Idre Besparingsskogar jobbat med ajour-
hållning, support, sittning och hjälpt många deläg-
are med deras skogsbruksplaner. Det kommer de 
att fortsätta med, men i och med det nya avtalet blir 
det en del förändringar som är viktiga att känna till.

Från 1 december kommer service på plats i Älvdalen att 
upphöra. pcSKOG flyttar till Rättvik. Vill man komma i 
kontakt med pcSKOG ringer man ordinarie telefonnum-
mer nedan.

Ajourhållning av skogsbruksplanen sköts av Hans 
Dung, se kontaktinformation nedan

Viktig information till delägare!

Historia och tillbakablick över
Besparingsskogarnas och
pcSKOG:s samarbete 

pcSKOGs kontor har funnits i Älvdalen, och 
delvis i Särna, sedan år 2000. Det hela började 
med att alla delägare med en produktiv areal 
över 1ha skulle få en ny skogsbruksplan. 

Fältarbetet gjordes av DSK skog och planframställningen
av L & L flygbildteknik i Falun. Alla delägare skulle få 
programmet pcSKOG Gård och utbildning i detta.
pcSKOG hade en heltidstjänst i Älvdalen och ett kontor 
på plats. De fanns även i Särna under en dag per vecka.
Det övergripande syftet för pcSKOG var att med hjälp 
av planer, dataprogram och utbildning höja aktiviteten i 
delägarnas skogsbruk.

Planframställningen gjordes skifteslag för skifteslag 
och började i de södra delarna. Planutdelning hölls i res-
pektive bys bystuga. Det man fick var en skogsbruksplan 
i pärm, inplastade ortofoton och rena ortofotobilder i A1 
format. Man fick även möjlighet att beställa pcSKOG 
Gård, samt boka in sig på en 2-dagarskurs. I samband 
med detta höll även Naturbruksgymnasiet kurser i all-
män datorhantering.

Reglerna som gällde för att få ett pcSKOG Gård var: 
En programlicens per fastighet, men bara en program-
licens per person. Delägare som beställt programmet 
fick ett eget licens och kundnummer hos pcSKOG.  

• I pcSKOGs heltidstjänst ingick att administrera 
programbeställningar, hålla utbildningar (ca 3 till-
fällen per månad) samt svara på frågor och vara del-
ägarna behjälplig.

• När alla planer var utdelade kom pcSKOG med 
en ekonomimodul som alla delägare fick ta del av. 
Utbildningar i detta plus repetition av programmet 
i stort genomfördes.

• Utbildningar i allmänt skogsbruk, skatterna i sko-
gen, samt allmän datorutbildning har också genom-
förts.

• När skogen laserscannades och projektet markbyte 
inleddes blev det ett omdrev där de gamla planerna 
förnyades med laserdata och en ny pärm gjordes.

Obs! Nya nummer!

Viktiga förändringar

Inom ramen för avtalet med Besparingsskogarna 

ingår följande kostnadsfritt för dig som delägare.

• Avtalsservice på pcSKOG Gård. Du får då fri sup-
port på telefon, fjärrstyrning eller e-post under 
kontorstid. 

• Ajourhållning av din skogsbruksplan. 
Max 2 timmar/programlicens/år. 

• Önskas övriga tjänster som t ex. pärmutskrift, 
programmet pcSKOG Gård, övriga program, hand-
datorer, GPS:er fakturaras delägaren och detta 
ersätts EJ av Besparingsskogen. 

• För delägare i Särna-Idre Besparingsskog räknas 
ersättning för Avtalsservice och Ajourhållning in i 
den beslutade ersättningen för skogsvårdsåtgärder.

FOTO: Tobbe Nilsson. 

AVTALSSERVICE: 

pcSKOG
Tfn: 046-159566
Växel: 046-159560
måndag-fredag 8.00-16.00
E-post: info@pcskog.se
www.pcskog.se

AJOURHÅLLNING: 

Hans Dung
Tfn: 070-577 03 48
E-post:h.dung@dskskog.se
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E-post:

Namn:

Ort:

Mobil:

Tall:                st

Gran:                st

Contorta:               st

Lärk:                st

Frö:                kg

Fastighetsbeteckning:

Avverkningsår:

Höjdläge (hyggets höjd över havet i meter):

Belägenhet:

Övriga anteckningar:

Telefon:

ANMÄLAN MARKBEREDNING
OCH FÖRBESTÄLLNING AV SKOGSPLANTOR

SKICKAS TILL: Jan Norell, Älvdalens Besparingsskog, Box 65 796 22 Älvdalen
Bifoga papperskopia över avverkningstrakt vid anmälan av markberedning!
Gör din anmälan/beställning senast 28 februari 2015.

Namnteckning:

Areal:

Önskas hyggesrensning?

Önskat planteringsår:

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

Gör Din anmälan/beställning
senast 28 februari 2015!

NU ÄR DET DAGS ATT BESTÄLLA MARKBEREDNING!

SKA DU MARKBEREDA 2015 OCH PLANTERA 2016?
Beställning av markberedning och plantor skickas till:

Jan Norell
Älvdalens Besparingsskog
Box 65 796 22 Älvdalen

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

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

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

Särna-Idre Besparingsskogs kallförråd
Tfn: 0253-100 07

KOM IHÅG ATT BEKRÄFTA DIN PLANTBESTÄLLNING! 

Meddela Tallheds Plantskola, senast två veckor före leverans, 
vilket datum du önskar hämta ut dina beställda plantor. Du ringer 
och talar om vem du är, vilken fastighet, beställd plantsort, när 
du vill ha plantorna. Ditt underlag finns hos plantskolan.

Tfn: 0250-55 26 11

BEHÖVER DU LÅNA UTRUSTNING?
Planteringsrör och plantkorg bokas I god tid.

ÄB: Tfn: 0251-59 74 81
SIB: Tfn: 0253-100 07

Viktigt!

Viktigt!

Adress:

Postnr:

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

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



20 21SKOGEN & KRAFTEN   OKTOBER 2014 SKOGEN & KRAFTEN   OKTOBER 2014www.besparingsskogen.se www.besparingsskogen.se

D
E

L
Ä

G
A

R
E

TEMA VATTENKRAFT

D
E

L
Ä

G
A

R
E

TEMA  VATTENKRAFT
ÄB
SIB

ÄB
SIB

Ulf Andersson, Förvaltare Älvdalens och Särna-Idre 
Besparingsskogar om satsningarna på vattenkraften.

– Vi ser långsiktigt på våra investeringar i kraftverk där vi lagt 
mycket resurser de senaste åren. Då tänker jag bland annat på 
renoveringen av Väsa kraftstation och vårt senaste köp av de två 
kraftstationerna i Rotälven. På sikt ska Rots Övre och Nedre 
moderniseras. Vi ska även certifikatsrenovera dem. Certifikatet 

Besparingsskogarna satsar på

VATTENKRAFT
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar har genom sitt 
dotterbolag ÄSI Kraft AB köpt 100% av aktierna i AB Rots Övre 
Kraftverk. Bolaget ägdes till 50% var av Älvdalsträ AB och  
Älvdalens Besparingsskog. Samtidigt köpte ÄSI Kraft AB genom 
fastighetsreglering Rots Nedre Kraftverk av Älvdalsträ AB. ÄSI 
Kraft AB har övertagit driften från och med den 1 maj 2014.

TEMA
VATTENK

RAFT

innebär mer betalt per kW under 15 år. Efter 5 år kommer in-
vesteringen att löna sig. Utmaningen är att övertyga så många 
som möjligt att det är värt att betala lite extra för förnyelsebar 
energi så att vi kan utnyttja denna resurs på ett långsiktigt håll-
bart sätt med tillfredsställande lönsamhet, säger Ulf.

FOTO: Tobbe Nilsson. 
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Organisation Kraftverk

Väsa Kraft AB
50 %

34 GWh

Ryssa Övre
Kraftverk

Blybergs Kraftv. AB
33 %

24 GWh

ÄSI Kraft AB
70 %

11 GWh

ÄSI Produktion AB 
100 %

7 GWh

AB Rots Övre Kraftv.
100 %

4 GWh

Ryssa Nedre
Kraftverk

Lemmåns
Kraftverk

Rots Övre
Kraftverk

Rots Nedre
Kraftverk
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ROTS ÖVRE KRAFTVERK
Turbintyp: Semi Kaplan
Stationseffekt: 0,800 MW
Utbyggnadsvattenföring: 12 m³/s 
Medelvattenföring: 9 m3/s
Fallhöjd: 6,4 meter
Årsmedelproduktion: 2,6 GWh

ROTS NEDRE  KRAFTVERK
Turbintyp: Semi Kaplan
Stationseffekt: 0,450 MW
Utbyggnadsvattenföring: 13 m³/s 
Medelvattenföring: 9,8 m3/s
Fallhöjd: 3,3 meter
Årsmedelproduktion: 1,4 GWh

AB Rots Övre Kraftverk, 100 %, 4 GWh

VÄSA  KRAFTVERK
Turbintyp: Kaplan
Stationseffekt: 15MW
Utbyggnadsvattenföring: 160 m³/s  
Medelvattenföring: 87 m³/s 
Fallhöjd: 10,5 meter
Årsmedelproduktion: 60 GWh

Väsa Kraft AB, 50 %, 34 GWh

BLYBERGS  KRAFTVERK
Turbintyp: Kaplan
Stationseffekt: 15MW
Utbyggnadsvattenföring: 160 m³/s  
Medelvattenföring: 87 m³/s 
Fallhöjd: 11 meter
Årsmedelproduktion: 66 GWh 

Blybergs Kraftv. AB, 33 %, 24 GWh

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

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

 RYSSA NEDRE  KRAFTVERK
Turbintyp: Kaplan
Stationseffekt: 0,6 MW
Utbyggnadsvattenföring: 4 m³/s 
Medelvattenföring: ca 3 m³/s
Fallhöjd: 17,3
Årsmedelproduktion: 2,0 GWh

ÄSI Produktion AB, 100 %, 7 GWh

Fakta Besparingsskogarnas
kraftorganisation

Daniel Herrdin, vägansvarig på 
ÄB om upplägget med driften av 
kraftverken:

Personalen på garaget i Älvdalen sköter 
Rots Övre Kraftverk, Rots Nedre kraft-
verk, Ryssa Övre Kraftverk och Ryssa  
Nedre. För den dagliga driften ansvarar 
Stefan Westling, Hans-Erik Wallin och 
Per Gulliks. 

– En vanlig vardag för dem kan inne-
bära att det larmar på mobiltelefonen som 
är kopplad till kraftverken. Något mås-
te åtgärdas. Det kan vara ett driftstopp 
på grund av för låg oljenivå eller som i 
somras när blixten slog ner i både Rots 
Övre- och Nedre Kraftverk. Detta innebar 
reparationer och driftstopp i en månad. 
Blixtnedslag hör ju inte till vanligheterna, 
men sommarens väder ställde till en hel 
del. Just blixtnedslag är svårt att skydda sig 
från och ”bygga bort”, säger Daniel och 
fortsätter.

– Varje vecka kontrolleras också varje 
kraftverk enligt en särskild checklista. På 
den listan finns till exempel byte av vat-
tenfilter, se över kylsystem, inspektion av 
dammvallen så det inte är något sjunk-
hål. Killarna turas om att ha jour på alla 
fyra kraftstationer. I Ryssa ingår även 
reglering av dammar. Det innebär att vi 
måste se till att hålla en vattennivå un-
der max- och över minimum. Allt enligt 
Vattendomstolens beslut, berättar Daniel. 

I Särna ligger Lemmåns kraftstation. 
Där är det Knut Eriksson, Särna-Idre 
Besparingsskog som ansvararar för den 
dagliga driften.

FOTO: Tobbe Nilsson. 
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VISSTE DU ATT...
Vänern fungerar som ett jättestort vattenmagasin? Eftersom 
det finns ett vattenkraftverk i Göta älv så kan man säga 
att Vänern är ett naturligt vattenmagasin, till skillnad 
mot Souvadammen, som är Sveriges största uppbygg-
da damm. Det största vattenkraftverket är Harsprånget i  
Lule älv med en effekt på 940 megawatt (940 000 kW). Där pro-
duceras varje år drygt 2 TWh el.

VATTENKRAFT

Genom att utnyttja energin hos vatten i rörelse kan vi bland annat 
producera el. Den vanligaste tekniken är vattenkraft, som har solen 
som motor. Med vattenkraft kan man producera el när den behövs 
som bäst. Vattenkraftverken lagrar vattnet i stora magasin som fylls 
på av snösmältning och regn under vår, sommar och höst. När vin-
tern kommer och efterfrågan på energi är som störst släpper man 
successivt i väg så mycket vatten som behövs för att få tillräckligt 
med el.

VATTENKRAFT I SVERIGE

Vattenkraften är viktig för oss i Sverige.  I svenska vattenkraftverk 
produceras ett normalt år 66,9 TWh. Det motsvarar ca 45 % av 
den totala elproduktionen.

Många av de svenska älvarna har vattenkraftverk, till exempel 
Lule älv, Indalsälven, Ångermanälven och Ume älv.

Det finns drygt 1 800 vattenkraftverk i Sverige. De flesta vatten-
kraftverk är små med effekter på bara några tiotal eller hundratal ki-
lowatt. Drygt 200 vattenkraftverk är större, med en effekt på 10 me-
gawatt eller mer. Utav dessa har ungefär 50 en effekt över 100 MW. 
Vattenkraften får inte byggas ut i någon större omfattning i 
Sverige. Riksdagen har till exempel bestämt att Torne älv, Pite älv, 
Kalix älv och Vindelälven inte får byggas ut med vattenkraftverk. 

VATTENKRAFT GENOM TIDERNA

Människor i Sydeuropa och Kina har använt vattenhjul för att till 
exempel mala säd i mer än 2 000 år. Här i Sverige hittar vi skriv-

na lagar från 1200-talet om hur vattenkvarnar skulle byggas. Den 
första vattenturbinen byggdes i Frankrike år 1830 och redan 1845 
tillverkade Brevens Bruk i Närke svenska vattenturbiner. Det för-
sta enkla, vattenkraftverket byggdes 1879 i USA. Det bestod av 
ett vattenhjul och en dynamo som gjorde att lampor lyste upp 
Niagarafallen. Annars drev de tidiga vattenkraftverken smedjor, 
kvarnar och sågverk. De här industrierna var tvungna att ligga nära 
vattenkraftverken eftersom man på den tiden inte kunde transpor-
tera elen särskilt långt. Först när växelströmsgeneratorn uppfanns 
på 1890-talet kunde elen transporteras längre sträckor och industri-
erna kunde då placeras längre bort från kraftverken. I takt med att 
industrin utvecklades användes vattenkraft för att driva exempelvis 
väverier, valsverk och mekaniska verkstäder.

Sveriges första moderna vattenkraftverk för elproduktion togs i 
drift 1882 i Rydal vid Viskan i Västergötland.

SÅ HÄR FUNGERAR ETT VATTENKRAFTVERK

Solens värme får vatten att avdunsta och bilda moln, som ger 
regn och snö. Den nederbörd som faller samlas i vattenmagasin. 
Vattenkraftverket utnyttjar vattnets lägesenergi mellan två nivåer 
och ju större fallhöjd (skillnad mellan nivåerna) desto mer energi 
får vi ut. Vatten som strömmar från en högre till en lägre nivå, 
passerar en turbin och trycker på turbinbladen som börjar rotera. 
Turbinen driver en generator där elen alstras. När vattnet har pas-
serat fortsätter det ut i hav och sjöar för att återigen avdunsta, bilda 
moln och falla som nederbörd och fylla upp magasinen igen.

Så funkar det... generator

turbinvatten-
magasin

utlopp

Trängslets kraftverk har Sveriges högsta damm med en höjd på 
125 meter, de övriga 17 metrarna nyttjas i en sprängd tunnel på 
4,3 kilometer. Kraftverket har även en av de till volymen största 
dammarna, en fallhöjd på 142 meter, en effekt på 330 megawatt 
och en årsproduktion på 700 GWh.

Källa: www.energikunskap.se, Fortum
Illustration: Helena Grund



26 27SKOGEN & KRAFTEN   OKTOBER 2014 SKOGEN & KRAFTEN   OKTOBER 2014www.besparingsskogen.se www.besparingsskogen.se

D
E

L
Ä

G
A

R
E

TEMA VATTENKRAFTÄB

D
E

L
Ä

G
A

R
E

TEMA  VATTENKRAFT ÄB

De flesta vattenkraftverken i världen är byggda under 1950- och 1960-talen, så även 

Trängslets kraftverk i Älvdalen. Det visar sig att några av Besparingsskogarnas del-

ägare som anmält sig till årets delägardagar varit med och byggt den väldiga dam-
men. Minnen från byggnadstiden delar de generöst med sig av under dessa dagar. 

En delägare har kört lastbil, en annan flottade timmer, en tredje spillde sås på lands-

hövding Gösta Elfving under invigningsmiddagen. Men vi tar det från början...

Vattenkraft är energi som tillvaratas ur 
strömmande vatten. På 1100-talet utnyttja-
des vattenkraften i Sverige för att ta tillvara 
på skog och malm. Omkring år 1200 bygg-
des de första vattenkraftsanläggningarna i 
Norden i form av skvalthjul som dev kvar-
nar där man malade sin säd. Vattenkraften 
användes också som drivkälla för smides-
hammare och andra direktdrivna maskiner. 

Under 1800-talet skedde en snabb utveck-
ling mot allt effektivare vattenturbiner. Det 
blev  möjligt att utnyttja högre fallhöjder 
och större total vattenkraft än i de äldre 
vattenkraftverken. I vattenkraftens barn-
dom var industrierna tvungna att ligga nära 
kraftverken. När den elektriska växelströms-
generatorn uppfanns i början av 1890-talet 
blev det möjligt att transportera el längre 

sträckor. Vattenkraften kunde då försörja 
fabriker och elkonsumenter med kraft på 
orter som låg långt från själva kraftverket. 
Vattenkraften är reglerbar och kan snabbt 
anpassas till de förändringar som sker i 
konsumtionen av el. Möjligheten att snabbt 
reglera vattenkraftsproduktionen är en vik-
tig del för att kunna bygga ut vindkraften i 
större omfattning i hela norra Europa.

Från vattenhjul till

vattenfall
- från frö till planta

DELÄGARDAGAR 2014

FOTO: Stefan Sjödin, Fortum. TEXT: Anna Dahlgren.
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De flesta vattenkraftverken i världen är 
byggda under 1950- och 1960-talen. 
1950-talet var också det decennium då in-
dustritillväxten sköt fart och då Sverige fick 
något av en ny social struktur. En motor i 
denna utveckling blev tillgången till el och 
det är mot denna bakgrund man ska se vat-
tenkraftens snabba utbyggnad under 1950- 
och 1960- talen.

KRAFTSTATIONEN BYGGDES
Det var då Trängsletdammen i Älvdalen 
byggdes. Redan på 1920-talet fanns pla-
ner på att bygga en vattenkraftstation i 
Trängslet. Först på 1950-talet blev det 
verklighet och det var Stora Kopparbergs 
Bergslags Aktiebolag, som byggde  
denna 142 meter höga stenfyllnadsdamm. 
Kraftverket såldes senare till Fortum. 

Under våra delägardagar  i augusti är det 
platschef  Erik Norin med personal som tar 
emot oss och guidar oss  i detta numera fin-
landsägda kraftverk. 

Den väldiga dammen är sig lik - den har 
stått här sedan invigningen 1961. Under 
byggnadsåren var det över 1000 man som 
var i arbete här. Några av de delägare som 
deltar under besöksdagarna har arbetat här.

– Jag byggde dammen, säger en man till 
mig innan vi åker ned i underjorden och till 
maskinsalen med bussen.

– Jag hittar i alla tunnlar ifall vi måste 
evakuera…

Minnen från byggnadstiden delar de ge-
neröst med sig dessa dagar. En delägare har 
kört lastbil, en annan flottade timmer, en 
tredje spillde sås på landshövding Gösta 
Elfving under invigningsmiddagen. Dessa 
historier gör att vi känner oss väl bekanta 
med dammens historia - den är en del av 
oss. Vi behövde ej evakuera byggnaden nå-

gon av dagarna under våra besök, men det 
tvingades personalen till 1982 då ett rör 
brast och maskinsalen snabbt vattenfyll-
des. Än idag kan man se spår efter denna 
olycka. Vår busschaufför under delägar-
dagarna arbetade då med att köra buss 
med personal och material upp och ner 
från maskinsal till marknivå efter olyck-
an. Sammanlagt körde han denna korta 
sträcka tusentals gånger så när jag frågar 
om han vet var han ska köra och om bus-
sen får plats i den 300 meter långa tunneln 
ned till maskinsalen tittar han på mig och 
säger enkelt.

– Ja, jag hittar.

STORT INTRESSE
Erik Norin tar emot oss i besöksrummet, 
det tidigare kontrollrummet, där det nu-
mera finns en fotoutställning från bygg-
nadsåren. Erik har en medfödd berättar-
talang och vi lyssnar intresserat på hans 
livfulla berättelse. Han skulle kunna jobba 
heltid som guide i Trängslet för intresset 
att besöka damm och kraftstation är stort. 
Det märkte inte minst Besparingsskogens 
personal som svarade i telefon dagen då 
inbjudan till delägardagarna kom i brev-
lådan. Aldrig har vi fått så många anmäl-
ningar! De 100 platserna tog slut på några 
timmar. Efter att väntelistan hade kommit 
in på sitt tredje A4-ark bestämde vi att vi 
skulle genomföra även en tredje delägardag 
och således ge ytterligare femtio personer 
chansen att följa med på resan. Erik Norin 
med personal, hade kunnat guida oss varje 
dag i tre veckor om vi skulle tillfredsställa 
alla som hamnade på väntelistan. Numera 
förekommer det inga offentliga visning-
ar av kraftstationen. Tidigare jobbade 
guider på heltid här under sommaren. 

TALLHEDS PLANTSKOLA
Det var inte bara Trängslet utan även 
Tallheds Plantskola som lockade delägare 
att anmäla sig till dessa dagar. De flesta på 
bussen har på något vis varit i kontakt med 
skogsplantor och plantsättning. Eftersom vi 
har delägare från 16 till 90 år med oss dessa 
dagar så har både utrustningen och plante-
ringsmetoderna varierat genom tiderna. I 
dagens moderna samhälle använder vi oss 
av plantrör och en plantkorg för våra plan-
tor. Hygget är markberett av en maskin som 
förenklar planteringen. Förr i tiden mark-
beredde man med hjälp av hackor. Man sat-
te först oftast frön och längre fram färdiga 
plantor.

FRÅGOR FÅR SVAR
Många av delägarna i Älvdalens Besparings-
skog planterar själva och är väl förtrog-
na med fackord som rotsystem, plantrör, 
Starpot, contorta eller rätt proviniens. Vi 
fick bekanta oss med tusentals plantor under 
vår rundvandring på Tallheds Plantskola. 
En fantastisk anläggning med fem anställda, 
ägd av Orsa Besparingsskog.  Bror Nilsson, 
platschef på Tallheds plantskola sedan 2008 
guidade oss runt på anläggningen och sva-
rade på många av de frågor som vi passade 
på att ställa. En återkommande fråga under 
dagarna var hur man bäst tinar upp plantor-
na. Det är inte en okänd fråga för Bror och 
hans personal utan även en av de viktigaste.
– När ni som skogsägare har ringt till mig 
och beställt fram era plantor är det vik-
tigt att låta plantorna tina upp i skuggan. 
Absolut inte i solen!  Plantorna tinar på 
ungefär fyra dagar. Ställ isär kartongerna.  
Tinar du upp i skuggan och bevarar dem i 
skuggan kan de hålla i flera veckor. Vattna 
naturligtvis och öppna upp kartongen så 

de får ljus.  Ska du planera stora mängder 
så planera din plantsättning, beställ hellre 
i omgångar än att låta dem stå på plats i 
skogen, säger Bror.

Vad är viktigast att tänka på för oss 
skogsägare när det gäller hantering av 
plant och plantering? Undrar en deläg-
are som började sin planteringskarriär på 
40-talet med hacka och tycker nu att det 
är enkelt att plantera med plantrör.

– Beställ rätt sorts plant, fyll i beställ-
ningsblanketten på rätt sätt och med 
rätt information. Till exempel att du 
har hygget på en sydostsluttning då 
behöver du plantsorten Gnarp. I an-

dra fall kanske du behöver plantsor-
ten Västerhus eller Sollerön. Var ute i 
god tid med beställningen, tipsar Bror. 

PLANTERA PÅ HÖSTEN
Bror berättar också om fördelarna med att 
plantera på hösten.

– Då har många oftast mer tid att ägna 
sig åt skogen och det behövs ingen upp-
tining av plantorna. Man slipper stres-
sen som oftast är på våren då allt ska 
ske samtidigt och myggen är inte hel-
ler så hungrig på hösten som före mid- 
sommar, säger Bror.

Det känner de flesta i gruppen till, många 

nickar igenkännande vid minnet av ett eller 
annat myggbett som de fått när de planterat.

NYTT OCH NOSTALGI
Vid fyratiden, efter en lång och givande dag, 
stiger vi på bussen. Magen är  fortfarande 
mätt och belåten efter den trevliga lunchen 
i militärmatsalen i Trängslet. Det har varit 
nostalgi för många att under dessa dagar 
hämta maten på en bricka med riksvapnet 
Tre kronor på. Vi har också blivit bjudna 
på många spännande intryck ock nya kun-
skaper och med den pampiga maskinsalen i 
Trängslet och Tallheds gröna salar i minnet 
åker vi hemåt. 

Överst motstående sida: Maskinsalen i 
Trängslets Kraftverk. Denna sida: Tallheds 
Plantskola, Bror Nilsson visar och berät-
tar. FOTO: Anna Dahlgren.
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FN-soldaten som blev

SKOGSÄGARE
än mig. Han var FN-soldat i Gaza och se-
nare i Kongo, berättar Börje.

– Jag var en ung man på 24 år när jag 
reste från Älvdalen år 1966 och blev  
FN-soldat. Min tid som FN-soldat gjorde 
jag på Cypern där det var konflikter och 
stridigheter. När jag var på Cypern hade 
jag många funderingar på vad jag slutligen 
skulle vidareutbilda mig till och jobba med 
i framtiden. Skogen var det som lockade 
mig mest, kanske skogvaktare, men det blev 
jag avrådd ifrån. 

När jag kom hem från FN-tjänsten började 
jag istället studera på en treårig ingenjörs-
utbildning i Stockholm. Först bodde jag 
på Östermalm, inackorderad hos en gam-
mal dam, sedan blev det Söder och till sist 
Gubbängen. Jag åkte hem så ofta jag kunde. 
En älvdaling dras hem till sina berg, konsta-
terar han.

Hem till Älvdalen kom Börje 1973, med 
fru och barn. Han fick jobb på kommunen, 
men fortfarande långt från skogen. 

– Morbror Albert tog med mig på en jordä-
garstämma i Älvdalens Besparingsskog. Jag 
visste inte så mycket om Besparingsskogen 
då. Jag lyssnade och lärde. Sedan fick jag 
fullmakt av en vän och kunde rösta på 
stämmorna. Det ena ledde till det andra 
och jag blev tillfrågad om jag var intresserad 
av att sitta i Jordägarnämnden. Det var jag 
inte. Inte då. 1984 tackade jag slutligen ja 
och sedan har det ena gett det andra. Det 

Jag intervjuar Börje en dag då vi har riktigt 
tråkigt aprilväder. Blötsnö och moln hänger 
tungt över Älvdalen. Hade det varit sol och 
bra uteväder hade han med all säkerhet varit 
ute och sågat ved i skogen, renoverat något 
tak på ekonomibyggnaderna, gått igenom 
solcellsanläggningen eller något liknande. 
Börje har många projekt på gång och har 
hunnit med mycket i sitt liv. Han som en 
gång var en liten pojke på Kittperbacken, 
en av fyra syskon, född 1942, mitt under 
andra världskriget. 

Många känner Börje Jansson från Holen. 
Du har kanske träffat honom i egenskap av 
kommunanställd byggnadsingenjör, utbild-
ningsplanerare på Älvdalens naturbruks-
gymnasium, politiker, jägare, pappa, farfar 
eller kanske i den rollen som jag känner 
honom; som tidigare ledamot i Älvdalens 
Besparingsskogs Allmänningsstyrelse och 
Jordägarnämnd. Börje har varit engage-
rad i Besparingsskogen i 30 år. Han har 
varit ledamot i Samfällighetsstyrelsen, 
Allmänningsstyrelsen och dessutom under 
20 år varit ordförande i Jordägarnämnden.

Jag ber Börje berätta om sitt liv som ung 
och om hans engagemang för skogen.

– Visst kände jag till Besparingsskogen 
när jag var ung, men det var inget som jag 
var engagerad i eftersom jag inte var skogs-
ägare då. Jag hade som så många andra ung-
domar drömmar om att resa, säger han.

Först blev det studier. En Skog- och 
Lantmannautbildning i Rättvik lockade och 
där studerade han i ett år. Därefter blev det 
en ettårig skogsbruksutbildning i Älvdalen. 
Sedan jobbade han som skogstraktorförare 
i några år men resedrömmarna fanns kvar.

– Jag blev under den här tiden inspirerad 
av Per-Olof Hårdén som var några år äldre 

är ganska lustigt egentligen att jag jobbat så 
många år med skogliga frågor, jag som blev 
avrådd att jobba med skogen från början. 
Skogen var mitt riktiga intresse trots att jag 
utbildat mig till ingenjör inom väg och vat-
ten. Idag är jag glad att jag den dagen blev 
tillfrågad av min morbror Albert att följa 
med på den där stämman.

Börje fick senare tillfälle att köpa går-
den i Holen som han växt upp på och 
med den följde en skogsfastighet med del 
i Besparingsskogen. Börjes kunskap om 
Besparingsskogen var inte självklar från 
början. Han började som ny delägare. 
Intresset och kunskapen har växt fram un-
der åren vilket lett till ett stort engagemang 
och många minnesvärda händelser och sto-
ra beslut för framtiden.

– Besparingen är viktig för delägarna 
och bygden.  Jag har hela tiden känt att vi 
jobbat bra tillsammans i respektive styrel-
se och med de förvaltare som varit under 
åren. Jag minns särskilt Kurt Haga med 
respekt och värme för hans sätt att leda 
Besparingsskogen. Hans alltför tidiga bort-
gång var en stor förlust för organisationen. 

– Den största ekonomiska investeringen 
vi gjort var också ett av de beslut som togs 
under min tid i styrelsen. Det var renove-
ringen av Väsa kraftstation som nyss slut-
förts. En renovering som kostade ägarna 
74 miljoner kronor. Besparingsskogen som 
hälftendelägare betalade 37 miljoner kro-
nor.              

 – Alla möten med medarbetare, styrelse-
medlemmar och delägare har varit mycket 
lärorika och gett mig många bra erfaren-
heter och minnen. Mina 30 år i Älvdalens 
Besparingsskog har varit mycket givande, 
avslutar Börje.

”–– Idag är jag glad att jag den 
dagen blev tillfrågad av morbror 
Albert att följa på stämman”.

Börje om sitt eget skogsägande.

En del har det från barnsben, andra upptäcker det långt senare, vis-
sa har det inte alls och någon kanske inte har det från början men så 
kommer det smygande. I Börje Janssons fall fanns det tidigt men han 
avråddes från att göra något av det. Vi pratar naturligtvis om intresset 
för skog och skogsbruk. Många år och erfarenheter senare kan Börje, 
sina rådgivare till trots, och tack vare sin morbror Albert, se tillbaka på ett 
intresse som bara vuxit med åren och bidragit till ett långt engagemang 
inom Älvdalens Besparingsskog.

Namn: Börje Jansson
Bor: Holen, Älvdalen
Kommer från: Älvdalen
Familj: Fru, två barn med familjer
Intressen: jakt och skidåkning
Skogen finns i: Rot och Holens skifteslag

FOTO: Tobbe Nilsson. TEXT: Anna Dahlgren.
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Hur och när blev du skogsägare?
– Jag blev skogsägare 1979 då jag övertog gården och 
där följde det med en del skog. Därefter har jag köpt till 
skog och även fått ärva.

Fastighetens historia och bakgrund?
– Gårdsfastigheten har tillhört min släkt sedan 1600-talet. 
Skogen tillkom vid storskiftet.

Vad betyder skogen för dig och din familj?
– Skogen betyder givetvis mycket på många sätt. 
Bland annat har avkastningen använts till renoverings 
av de hus som hör till gården samt till köp av skogs-
mark.

Hur har du skaffat dig kunskaper och erfarenheter 
om skogen och skogsbruket?
– Jag har gått på flera olika skolor och sedan gått kur-
ser inom skog. Genom praktiskt arbete åt skogsföre-
tag och på den egna skogsfastigheten har jag också 
lärt mig mycket. 

Vad har du för tankar på framtiden?
– Jag vill förvalta skogen så väl jag kan och ge framtida 
generationer samma möjlighet som jag fått.

Hur tänker du på överlåtandet till nästa generation?
– Jag ser gärna att mina barn tar över och förvaltar sko-
gen och för den vidare i släkten.

Vad innebär det för dig att vara skogsägare?
– Det innebär att vara intresserad av vad skogen kan 
ge både nu och i framtiden. Jag tillbringar stor del av 
min tid i skogen och gör det mesta själv; planterar, röjer 
mm.

Hur är det att vistas i egen skog?
– Det är den bästa avkopplingen för kropp och själ. Att 
se resultatet av det arbete jag utfört är mycket givande!

Under flera år har Älvdalens  Besparingsskog 
betalat delägarnas skogsförsäkring i Dalarnas 
Försäkringsbolag. Bidraget kommer att upphöra 
from 1 januari 2015. Du bör därför redan nu se 
över din försäkring.

Dalarnas Försäkringsbolag kommer att ge delägarna ett er-
bjudande om förlängning av försäkringsskyddet från och med 
2015-01-01. Erbjudandet har samma omfattning som den tidi-
gare försäkringen, det vill säga  SkogsMer. 

I brevlådan i november
Det försäkringsavtal som Dalarnas Försäkringsbolag kommer 
att skicka till er i november är inte bindande på något sätt utan 
ska ses som en service och ett förslag till ny försäkringslösning. 
Försäkringsbrevet kommer i alla delägares brevlådor i slutet 
av november. Ägs fastigheten av fler delägare eller till exempel 
ett dödsbo så hör ni av er till Dalarnas Försäkringsbolag och 
talar om till vilken adress ni vill ha brevet.

Vi uppmanar er att kontrollera det nya försäkringsavtalet så att 
det innehåller rätt uppgifter gällande:

• Fastighetsbeteckningar
• Produktiv areal
• Ägarförhållande, eventuella delägare

Om ni har frågor eller vill ändra något i er försäkring så ring
eller maila till:
Lantbruksavdelningen
Dalarnas Försäkringsbolag
Box 3, 791 21  FALUN 
023-93000
lantbruk@dalarnas.se

Mer information finner ni på Dalarnas Försäkringsbolags

hemsida: www.dalarnas.se

Delägare i Älvdalens Besparingsskog
Din skogsförsäkring via Älvdalens Besparingsskog upphör 2015-01-01

från Tomas Sundström, Distriktschef 
Lantbruksmarknad Dalarnas Försäkringsbolag
  
Vad ska jag göra som delägare för att förlänga 
skogsförsäkringen? 
– Du kommer att få ett erbjudande om för-
längning av din skogsförsäkring från Dalarnas 
Försäkringsbolag.

När kommer erbjudandet från er? 
–  Det kommer i din brevlåda i slutet av novem-
ber.

Hur gör jag om jag vill förlänga försäkringser-
bjudandet?
– Då betalar du in bifogad faktura. Väljer du ett 
annat försäkringsbolag hör du naturligtvis av dig 
till dem och bortser från vårt erbjudande. Vårt 
erbjudande är en försäkring som heter SkogsMer. 
Den innefattar förutom brand och storm, även 
torka, frost, angrepp av skadeinsekter och sork 
på plantskog.

Till vem ringer jag om jag har frågor om
försäkringen?
– Du ringer till vår Lantbruksavdelning på telefon 
023-93000

Frågor och svar

Från vänster Fredrik Gren 023-93232, Robert Blom 023-93287, Tomas 
Sundström 023-93001 och Jan Linderoth 023-93206, Foto: Dalarnas 
Försäkringsbolag.

Viktig information!
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I samband med Skid-VM i Falun kom-
mer Dalarnas äldsta påträffade skida, 
Ärnässkidan, att ställas ut på Dalarnas 
Museum. Skidan har, efter bidrag från 
Älvdalens Besparingsskog, under förra vin-
tern daterats till ca 200 år fKr med hjälp av 
Kol-14 metoden. Vi befinner oss då i gräns-
landet mellan bronsålder och järnålder här 
i Sverige. En tid som klimatmässigt påmin-
de om de förhållanden vi har idag, snörika 
vintrar och varma somrar.

Skidan upphittades för nästan exakt  
100 år sedan, då en ung man vid namn Dofs 
Olof Eriksson skulle dika för en väg väster 
om Ärnäs by (44 km NV om Älvdalen). 
Året var 1915 då Olof plötsligt påträffade 
delar av en skida en meter under marken. 
Skidan som upphittades i fyra delar passa-
de ihop och senare gjordes en kopia för att 
kunna visa hur skidan såg ut i sin helhet.  
 
Skidan skänktes senare till Elfdalens 
Hembygdsförening och har sedan 1930-ta-
let förvarats på Rots Skans. Under många år 

har man försökt utreda hur gammal skidan 
verkligen är, först genom jämförelse med 
andra skidfynd i Skandinavien, därefter ge-
nom pollenanalys och nu senast med den 
mer tillförlitliga kol-14 metoden. 

I hela Skandinavien har man upphittat om-
kring 200 skidor i myrliknande marker. Av 
dessa är 85 funna i Sverige med en sprid-
ning från riksgränsen i norr till Närke och 
Uppsala i söder. För att bevara spänsten 
förvarades skidorna i myrarna över somma-
ren där de grävdes ner en bit under torven. 
Denna förvaringsmetod användes också 
långt in i modern tid. Ärnässkidan som 
Dofs Olof hittade är gjord av furu och likt 
dagens klassiska skidor drygt 2m lång och 

spetsig framtill. Det är en anmärknings-
värd längd för denna tids skidor som oftare 
mätte runt 160cm i längd. Bredden är på-
fallande i jämförelse med mina egna skidor 
som ser små och tunna ut bredvid denna 13 
centimeters lagg. Skidan har större likhet 
med dagens snowboard. Många skidor var 
spetsiga även baktill. Kanske kunde man 
använda dem till att åka både framåt och 
bakåt.  Bindningen bestod av en rem som 
man trädde foten in igenom, sannolikt till-
verkad av djurskinn eller möjligen rep. 

Egentligen kan vi bara sia om hur man 
åkte skidor rent teknikmässigt. På andra 
fyndplatser har man kunnat se att den ena 
skidan varit längre än den andra. Därför 
kan man tänka sig att man sköt ifrån med 
den kortare och gled med den längre”, 
berättar Joakim Wehlin, arkeolog på från 
Dalarnas Museum. 

Skidorna användes vid jakt eller bara när man 
förflyttade sig under den kalla och mörka vin-
tern. Man kan tänka sig att färdvägarna såg 
olika ut under sommar och vinter. På vintern 
kunde man lätt ta sig över myrar och sjöar, 
medan man på sommaren var mer begränsad. 
Att åka skidor var troligen ett naturligt sätt att 
ta sig fram på under vintern. Egentligen är det 
svårt att föreställa sig hur det ens gick framåt på 
dessa lite framtunga skidor, utan tillstymmelse 
till spann, i den djupa och opackade snön. 

Skidåkningen har sannerligen bråddjupa rötter i Dalarna. En av våra 
folkkäraste sporter var från början något våra förfäder utvecklade för att 
överhuvudtaget kunna överleva i vårt kalla klimat. I Älvdalen har man åkt 
skidor under flera tusen år och få andra idrotter kan stoltsera med en lika 
lång och traditionsrik historia som längdskidåkning i den här delen av 
världen.

DALARNAS ÄLDSTA SKIDA

”- Man vet inte exakt hur långt 
man hade kommit i utveckling-
en häromkring när Ärnässki-
dan användes av någon urälv-
daling för 2000 år sedan”.

Maria Rydqvist om

FOTO: Tobbe Nilsson. TEXT: Maria Rydqvist

NORGE

SVERIGE

Idre

Älvdalen

Särna

Ärnäs

Främsta meriter:
6:a VM Oslo, Holmenkollen 2011 15 km P
3 SM guld 15 km och 30 km 2006, 15 km 2008
3 SM silver 30 km F 2011, 10 km F 2012, 15 km 2014
4 SM brons Pursiut och 15 km 2006, 2008 
Sprint, 15 P 2011

Namn: Maria Rydqvist
Bor: Älvdalen:
Familj: sambo och två barn
Född: 22 mars 1983
Intressen: Familj och vänner, läsa och skriva, 
psykologi, hälsa och personlig utveckling, 
ekonomi, marknadsföring och investeringar.
Yrke: skidåkare på elitnivå
Klubb: Älvdalens IF
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Själva fyndet i Älvdalen består endast av en 
skida och inga stavar, men genom liknande 
fynd från samma tid där man upphittat två 
par skidor och en stav, tror man att det var 
med två skidor och en eller två stavar man 
åkte skidor även på denna tid. I de fall man 

upphittat tillhörande 
stavar kunde den ena 
se ut som en paddel, 
vilken man tänker sig 
har använts för att 
paddla sig fram med 
i snön. Kanske ligger 
det en tillhörande 
skida och stavar kvar i 
myren utanför Ärnäs 

även till denna skida, som man ännu inte 
har hittat…

Nog är det en spännande tanke om jag hade 
kunnat utmana våra förfäder! De hade fått 
pröva mina lätta skidor och jag hade satt på 
mig en skida som Ärnässkidan. Tänk med 
varken fäste eller glid, utan antydan till 
spår, på blytunga skidor som inte bar upp 
en tum från marken, bara en stav som man 
inte ens kunde staka med, utan istället skul-
le paddla sig fram med. En skida som kan-
ske ramlar av foten så fort man börjar åka. I 
alla fall för mig som är van vid dagens bind-
ningar. Mitt tålamod skulle nog tryta… 
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Överst: Maria Rydvist och Lars-Erik Lindhamn tit-
tar på Ärnässkidan som den ser ut i original på 
Rots Skans. Mitten: Rekonstruktion av Ärnässki-
dan bredvid en modern skida. Underst: Längden 
skiljer sig inte nämnvärt mot dagens skidor, dä-
remot bredden.

ÄB

Hur går det till?
En färdig ansökan lämnas in till Lantmäteriet.
Se Lantmäteriets hemsida för mer info och blanketter
www.lantmateriet.se 

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

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

3. Ansökan måste vara inlämnad under 2014 till 
Lantmäteriet.

Behöver du hjälp med att upprätta ansökan ringer du:
Lantmäteriets växel tel. 0771-63 63 63, telefontid  
kl. 9.00-12.00, och bokar tid med förrättningslantmätare 
Birgitta Runberg, som handlägger dessa ärenden.

Frågor och svar från Lantmäteriet:
Vem kontaktar min rågranne som jag vill göra affärer med? 
Det gör du som fastighetsägare. 

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

Vad har Lantmäteriet för krav för att det ska bli en arronde-
ringsförbättring? 
För att det ska anses bli en arronderingsförbättring ska förrätt-
ningen innebära att man tar bort gränser eller att områdesin-
delningen förbättras. 

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

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

Ingår det bara skogsmark i en arronderingförbättring?
Älvdalens Besparingsskog har bestämt att arronderingsför-
bättringarna ska avse lantbruksfastigheter för att man ska be-
tala förrättningskostnaderna. Detta innebär att förrättningar 
som enbart avser bostadsfastigheter inte omfattas.

Lämna in Din ansökan till Lantmäteriet

Arronderingsförbättring

Man tror att skidor började användas i 
Norden redan 6000 år f Kr.  Kalvträskskidan 
är Sveriges äldsta och världens äldsta ski-
da, mer än 5000 år gammal, upphittad i 
Västerbotten. Med stor sannolikhet åk-
tes det skidor även i Älvdalen redan då. 
Tidigare fynd ty-
der på att det bott 
människor i trakter-
na runt Älvdalen i 
säkert 9000 år. Hur 
tillverkningen av ski-
dor gick till vet man 
inte säkert. Vi kan 
anta att våra förfäder 
hade stor kunskap 
om tillverkningen. Det var viktigt att hitta 
rätt ämne. Troligtvis lade man ned stor om-
sorg på att hitta ett träd som hade växt lite 
snett och fått en lämplig vinkel att göra ski-
dor av. De snedväxta träden fick dessutom 
starkare fibrer och bättre hållbarhet. 

- Man vet inte exakt hur långt man hade 
kommit i utvecklingen häromkring när 
Ärnässkidan användes av någon urälvdaling 
för 2000 år sedan. Mycket tyder på att jord-
bruket höll på att slå igenom. Genom analys 
av pollendiagram kan man se vilka växter 
som har funnits och konstatera att man bör-
jat hugga ner skogen, öppnat landskapet och 
börjat bruka jorden, menar Joakim Wehlin.

Älvdalens Besparingsskog kommer under 2014 att 
bekosta lantmäteriförrättningar för delägarfastig-
heter om de uppfyller Lantmäteriets villkor för ar-
ronderingsförbättring. Detta beslutades på jordä-
garstämman hösten 2013.

FOTO: Tobbe Nilsson.

Lantmäteriet i Älvdalen...
har inga fasta öppettider för mottagning längre.
Ring Lantmäteriets växel, tel. 0771-63 63 63 och boka 
tid för ett besök på kontoret i Mora eller om det bedöms 
som möjligt på kontoret i Älvdalen. De som tillfälligt finns 
på kontoret i Älvdalen är Mats Olèn och Lena Wallin. 
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1915 Ärnässkidan hittas.
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1521 Gustav Eriksson Vasa gör den 
historiska flykten på skidor från Mora mot 
Norge för att komma undan danskarna. 
Historien som blev grunden till väldens 
största skidtävling - Vasaloppet.
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200 år fKr Ärnässkidan tillverkas.

Skidor som används vid jakt finns av-
bildade på runstenar från vikingatiden.

1922 Vasaloppet går av
stapeln för första gången.

2013 Ärnässkidan dateras 
till 200 år f.Kr. och är där-
med 2200 år gammal.

Kalvträskskidan - Sveriges äldsta 
skida är daterad till 3200 år f.Kr. och 
är därmed drygt 5200 år gammal.

3000 år f.Kr. 2000 år f.Kr. 1000 år f.Kr. år 0 år 1000 år 2000

”Nog är det en spännande tan-
ke om jag hade kunnat utma-
na våra förfäder! De hade fått 
pröva mina lätta skidor och 
jag hade satt på mig en skida 
som Ärnässkidan. Tänk med 
varken fäste eller glid...”
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ANNA DAHLGREN
Delägarinformation
0251-59 74 85

JAN NORELL
Näringsbidrag,
arbetsmiljö
0251-59 74 73

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

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

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

DANIEL HERRDIN
Vägansvarig ÄB
0251-59 74 71

ANN-SOFI PERSSON
Administration SIB
0253-100 07

MAUD NYMAN
Lokalvård Särna

KNUT ERIKSSON
Vägansvarig SIB
0253-59 67 62

ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR

STEFAN WESTLING
076-105 20 08

HANS-ERIK WALLIN
Vägförman
0251-59 74 84

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

Fältplanerare ÄB
ANDREAS BERGLUND 076-845 83 03
KURT MALM 073-069 97 41
HENRIK JOHANSSON
ANNA LOOK

Skogsvård ÄB

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

Skogsvård SIB
070-567 03 69

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

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

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

ANNELIE NORIN
Ekonomiadministratör
0251-59 74 75

ULF ANDERSSON
Förvaltare
0251-59 74 70

TERESE FOLKESSON
Ekonomi- och 
löneadministratör
0251-59 74 83

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

JONAS SVENSSON
Produktionsledare Skogsvård
0251-59 74 77

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

FÖRVALTARE

ADMINISTRATION

SKOG

SKOGSBRUKSLEDNING

AVVERKNINGSPLANERING

JONAS HÅRDÉN
Fältplanerare ÄB, NVB
0251-59 74 82

STEFAN MATTSSON
Fältplanerare SIB
0253-59 67 67

SKOGSVÅRD

URBAN MATTSSON
Skogsvårdsplanerare
0251-59 74 81

DRIVNING

VÄGAR

STABER

NÄRINGSBIDRAG

FASTIGHETER, JAKT

INFORMATION, UTBILDNING, PROJEKT

LINA NYSTRÖM
Ekonomichef
0251-59 74 79

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

KENNETH LARSSON
076-767 77 22

JAN-OLOV LARSSON
076-767 77 23

PER GULLIKS
076-105 20 06
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Kom ihåg!

Älvdalen
Lämna in underlag för

veterinärkostnader senast 31/1 
2015 för 2014!

Vi säger grattis till vinnarna av tävlingen i 
vårens nummer av Skogen & Kraften!

1 pris Christina Nyberg Kilafors
2 pris Ulla Nyberg Kilafors
3 pris Tore Dahlman Älvdalen

Här är facit också.

FINN FEM FEL
FACIT - Finn Fem Fel

Välkommen ut i skogen med kunskap direkt!
Här kan du bland annat räkna på din röjning, 

testa dina kunskaper och mycket, mycket mer!

Gör ett besök du också på:
www.skogforsk.se/KunskapDirekt/

Journummer för väghållning
Tfn: 0251-59 74 86

Nu kan du betala med kort på 
Besparingsskogarnas  kontor.

Välkommen!

Lantbruk & Skogsland

LRF Ägarskifte Gårdskoll

Med Svensk Handels app 
Varningslistan kontrollerar 
du att fakturor du får inte 
är bluffakturor. För Iphone, 
Ipad, Ipad touch, Android
Gratis

Varningslistan
Lantbruk & Skogsland är 
tidningarna Land Lantbruks 
och Skogslands app. Här får 
du senaste nytt för dig som 
driver ett jord- eller skogs-
bruk. För Iphone, Ipad,  
Ipad touch, Android
Gratis

En inspirationsljudbok om 
framgångsrikt ägarskifte. 
Denna ljudbok kan du lyssna 
på direkt i din mobila enhet 
under arbetsdagen. Du kan 
fritt välja avsnitt eller lyssna 
igenom hela ljudboken.
För Iphone, Ipad,  
Ipad touch, Android
Gratis

Gårdskoll är appen för 
alla lantbrukare som har 
tröttnat på att sitta timtals 
med att sammanställa data 
och information. Med hjälp 
av Gårdskoll bokför du tex. 
varje tankning. Du kan när 
du vill ta fram rapporter, se 
statistik. För Iphone, Ipad,  
Ipad touch, Android
Gratis

Tips!
Appar vi gillar!



NÄSTA NUMMER
VÅREN 2015

TEMA -
SKOGEN BYTER ÄGARE

REPORTAGE -
SÅ GJORDE VI MED
GENERATIONSSKIFTET

UTSIKTSPUNKTER

FRÅN ARKIVET

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

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

Ring eller maila:

www.besparingsskogen.se

JORDÄGARSTÄMMA
ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG

27/11 KL 18.00

JORDÄGARSTÄMMA
SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG

28/11  KL 18.00
Med reservation för eventuella ändringar.
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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Skicka in ditt svar senast 1:a januari till:
Anna Dahlgren
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

SKOGSKRYSSET
BOLAG SOM DRI-

VER LEMMÅN OCH 
RYSSA NEDRE


