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ANMÄL DIG TILL VÅRENS &
HÖSTENS UTBILDNINGAR!

grönt kort för entreprenörer

kvalitetssäkring för Besparingsskogens delägare

LEDARE

E

fter tre år utomlands i varmare klimat har jag glömt bort vad en riktig vinter är. Nu är jag påmind hur
det kan vara med vintrar. På min väg till
kontoret i början av mars hade jag 31 grader kallt och mer snö än vad jag sett på
många många år.
Som ny förvaltare för Älvdalen och
Särna-Idre Besparingsskogar kan jag
konstatera att riktiga vintrar är bra om man
är delägare i kraftverk. Den kalla vintern
har gjort att våra intäkter från kraften ser
mycket bättre ut nu jämfört med när jag
tillträde för ett halvår sedan och ”knåpade”
ihop min första budget.
Även för timmer och ved, kan vi se en
vändning under början av 2010 både vad
gäller efterfrågan och pris.
Det kanske är för tidigt att ropa hej
och faran över för den här gången. Då
det finns mörka moln hängande över
Europas ekonomi och Eurokursen faller vilket kan vara negativ för våra
kunder. Sammanfattningsvis ser dock
början av 2010 mycket ljusare ut för
Besparingsskogarna än vad den gjorde
för ett halvår sedan.

innehåll

ma omfattning som tidigare. Ta tillfället
i akt nu när det finns ledig kapacitet hos
entreprenörer att göra andra skogsvårdsåtgärder som är eftersatta.
I detta nummer av Skogen & Kraften berättar vi om vår nystart av markbytesprojektet i Älvdalen vilket kommer att pågå till
och med 2012. Jag rekommenderar verkligen alla som funderat på att lösa upp sitt
samägande att passa på nu. Eller ni som
sneglat på grannens skifte där ni ser att
ni har skiften bredvid varandra på flera
ställen. Passa på och byt nu. Det kommer
kanske inget bättre tillfälle.
Jag hoppas att tidningen skall ger trevlig läsning samt ge en påminnelse om att
det är hög tid att titta igenom sin skogsbruksplan och beställa de åtgärder som
måste göras under året. Aktuella bidrag,
motorsågskörkort och utbildningar med
pcSKOG är förslag på läsning som Du kan
ta del av i detta nummer.
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Jag önskar er alla en bra vår och sommar!
Ulf Andersson

Alla har kanske uppfattat att vi för 2010
gör ett uppehåll med bidraget till landskapsvård i Älvdalen. Bidragen till andra
skogsvårdande åtgärder finns kvar i sam-

Skogen & Kraften utkommer två gånger per år;
vår och höst.
Distribueras till alla delägare i Älvdalen, Särna-Idre
Besparingsskogar, samt till alla hushåll i Älvdalens
kommun.
Upplaga: 5700 ex.
Ansvarig utgivare: Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar Ulf Andersson.
Redaktör: Anna Dahlgren.
Skribenter: Helena Grund, Anna Dahlgren, Maria
Rydqvist, Stig Ericsson.
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Glöm inte - lämna in ansökan för projekt i byarna!
ÄLVDALEn. Ansökan ska vara inne senast 1/6 till Jordägarnämnden,
Älvdalens Besparingsskog.

Slutredovisning projekt i byarna 2007, 2008, 2009, lämnas in senast 1/6 till
Älvdalens Besparingsskog.
OBS! Skriftlig ansökning om förlängning måste göras om projektet inte är
slutfört/slutredovisat. Jordägarnämnden kan annars reducera kommande
års ev bidrag, eller kräva tillbaka hela eller delar av utbetalt bidrag.
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Mer info och
ansökningshandlingar:
www.besparingen.com
(under bidrag)
Eller ring!
Annelie Norin
Tfn: 0251-59 74 75

PÅ GÅNG

PÅ GÅNG

kostnadsfria
Motorsågskurser
ÄLVDALEN. Nu är det dags att anmäla sig till 2010 års kurser för motorsågskörkort.
Besparingsskogen i Älvdalen erbjuder alla delägare med familjemedlemmar att
ta motorsågskörkort helt kostnadsfritt. Intresset har varit stort under de tre första
kursomgångarna och i dagsläget har utbildningen lett till att ett fyrtiotal kursdeltagare numer är innehavare till ett motorsågskörkort klass A och ett trettiotal
även med klass B. Som tidigare är det först till kvarn som gäller så gör din anmälan redan nu.

anmäl dig till vårens och höstens kurser!

Observera: När du gör din anmälan är det viktigt att du väljer ut minst tre datum
och rangordnar dessa efter vad som passar dig bäst. Det gör det lättare att
pussla i hop deltagarna så att så många som möjligt får en kursplats.

MOTORSÅGSKURSER VT-10

MOTORSÅGSKURSER HT-10

Sista anm.dag
Kursdatum			
A
A
tors 29/4 – fre 30/4 ons 24/3
tors 29/4
tors 6/5 – fre 7/5
tors 13/5 – fre 14/5 tors 29/4
ons 2/6
fre 11/6 – lör 12/6
ons 2/6
fre 18/6 – lör 19/6

Kursdatum
A
fre 20/8 – lör 21/8
tors 26/8 – fre 27/8
fre 17/9 – lör 18/9

Sista anm.dag
A
ons 11/8
ons 18/8
ons 8/9

B
tors 23/9 – lör 25/9
tors 30/9 – lör 2/10
mån 18/10 – ons 20/10
tors 28/10 – lör 30/10

B
ons 15/9
ons 22/9
fre 8/10
ons 20/10

B
tors 20/5 – lör 22/5
tors 3/6 – lör 5/6
mån 28/6 – ons 30/6

B
ons 12/5
ons 26/5
mån 21/6

Kursupplägg - Säkerhet är a och o
Säkerheten är en stark och bred röd tråd genom hela kursen. Det är viktigt att
hantera sågen på rätt sätt och använda rätt skyddsutrustning.
Till kurs A kan utrustning lånas på Älvdalens Utbildningscentrum. Har man
tänkt gå vidare till nivå B bör man skaffa sig egen skyddsutrustning.
Nivå A
Motorsågning
Innehåll: motorsågens skötsel, allmän sågteknik, säkerhetsåtgärder för
allmän sågning.
Målgrupp: alla, till exempel för vedkapning. Krav 18 år.

Nivå B
Trädfällning grundläggande
Innehåll: Enklare trädfällning och
upparbetning, säkerhetsregler vid
trädfällning.
Målgrupp: skogsägare och alla som
fäller träd. Förkunskapskrav A-kort.

Upplägg
Dag 1: hälften teori och hälften praktisk övning.
Dag 2: praktisk övning hela dagen,
avslutas med ett praktiskt och ett
teoretiskt prov på cirka 30 minuter.

Upplägg
Dag 1: hälften teori och hälften praktisk övning.
Dag 2: praktisk övning hela dagen.
Dag 3: praktisk övning hela dagen,
avslutas med ett praktiskt och ett
teoretiskt prov på cirka 30 minuter.

”

Tänkvärt om kursen
” Kursedeltagarna är allt från nybörjare
till yrkesverksamma. Att klara motorsågskörkortet behöver inte vara målet för att
gå kursen, det är att få öva praktiskt på
ett riktigt sätt som är det viktiga, att få sig
det till livs. Att lära sig hantera motorsågen på ett säkert och effektivt sätt är
viktigt och något som alla har nytta av.”
Utbildare Anders Öberg, Älvdalens
Utbildningscentrum.

?

Röjutbildning för kvinnliga delägare 10-12 maj

Varför ska jag ta motorsågskörkort?

Alla sorters huggare behöver motorsågskörkort; alltifrån vedhuggare till erfarna
yrkeshuggare. Motorsågskörkortet är
perfekt för alla som vill lära sig hantera
en motorsåg på ett praktiskt och säkert
sätt. Åldersgränsen för att få ta kortet är
18 år.
Motorsågskörkortet är indelat i klass
A-F, där de olika nivåerna är anpassade
till olika brukares behov. Nivå A är den
grundläggande nivån och tillsammans
med B ger det en bra grund för alla som
använder motorsåg hemma och i den
egna skogen. De övriga klasserna är mer
anpassade för de som behöver specialkompetens för att använda motorsågen
i sitt yrke.

Gör din anmälan till:
Naturbruksgymnasiet Älvdalen
Tfn: 0251-59 70 00
E-post:
naturbruksgymnasiet@edu.alvdalen.se
Frågor och information:
Anders Öberg
Tfn: 070-541 67 35
Läs mer:
www.besparingen.com
www.alvdalen.com
Läs mer om motorsågskörkortet:
www.sakerskog.se

röjsågskörkort
Älvdalen, Särna-Idre. Nu ger Besparingsskogen i Älvdalen sina kvinnliga delägare chansen att kostnadsfritt gå röjutbildning med möjlighet att köra upp för
röjsågskörkort. Kursen hålls i Älvdalen i maj. Utbildare är Champs of Logging, det
mobila utbildnings- och serviceföretaget med säte i Siljansnäs i Dalarna.

Teoretiska delar i kursen
•
Varför skall vi röja: Vad motiverar
röjning och hur genomförs den.
•
AFS 2000:2 Genomgång av grundläggande regler vid motormanuellt
arbete.
•
Skyddsutrustning: genomgång av
vilken skyddsutrustning man skall
ha vid röjsågsarbete.
•
Röjsågen: Genomgång av röjsågen,
vilka säkerhetsanordningar den är
utrustad med.
•
Biologi / naturvårdshänsyn.
Mer information om kursen finns på hemsidan och det har även gått ut utskick direkt till dig som är kvinnlig delägare.
Även om sista anmälningsdag var 24
april så kan det finnas restplatser eller bli
återbud. Vid stort intresse ordnas eventuellt ytterligare en kurs.
Du har väl sett att det även blir en skog
och gårdsdag i sommar! Ring eller maila
redan idag och anmäl ditt intresse.

Praktiska delar i kursen
•
Inställning sele: Lära sig justera selen för god ergonomi.
•
Filning och skränkning av skärutrustning: Montering / Demontering
klingor
•
Annan skärutrustning: Trimmers
och dylikt.
•
Service: Vi skruvar med sågen och
lär oss daglig tillsyn.
•
Arbetsplanering: Deltagarna planerar sin röjning utifrån lokala förutsättningar.
•
Arbetsteknik: Deltagarna får lära sig
arbeta ergonomiskt riktigt.
•
Reaktionskrafter: Deltagarna får
genomföra grundläggande sågövningar med klinga för att lära sig de
olika arbetssektorerna.
•
Riktad fällning: Deltagarna får lära
sig hur man kan styra fällriktning
med röjsågen.
•
Röjyta: Deltagarna får lära sig hur de
mäter antal stammar/ha.
•
Stamval: Diskussioner om stamval
och strategier.

Anmälan och information:
Anna Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 85
E-post: anna.dahlgren@besparingen.com

Läs om Therese som tagit både röj- och motorsågskörkort
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THERESE TOG RÖJ- OCH
MOTORSÅGSKÖRKORT

För kvinnliga delägare i

”

Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar

”Nu kan jag göra allt själv och känner mig inte begränsad av att behöva
fråga någon annan om hjälp.”

rit aktiv skogsägare och delägare i
Besparingsskogen sedan nitton års ålder. Det var då hon bytte Norrköpings
stadspuls mot Älvdalen och Åsbyns
lugnare tempo.

– Det var ingen stor grej att flytta hit,
båda mina föräldrar är från Älvdalen. Jag
har varit här alla lov och har lika många
vänner här som i stan. Jag älskar Älvdalen
för lugnet och naturen. Storstadskaoset
känns långt borta, säger Therese.

Röjsågskörkortet. Kurserna har gjort att
Therese nu jobbar självständigt i skogen, något hon sätter stort värde på.
Varför ville du ta både röj- och motorsågskörkortet?
– Det är en säkerhet för mig själv när
jag är i skogen jobbar. Säkerheten är A
och O i skogen. Jag vill gärna också ha
det dokumenterat – ett bevis på att jag
kan det. Även om jag gått kursen och
själv vet att jag behärskar det är det bra
med ett kort som bevis om jag i framtiden söker jobb inom skogsbruket.
Hur använder du dina kunskaper?
– Jag röjer i skogen, sågar ved och tar
ned vindfällen. Nu kan jag göra allt själv
och känner mig inte begränsad av att
behöva fråga någon annan om hjälp.
Det är viktigt för mig. Även fast jag inte
tycker det är fel att få hjälp, så tycker jag
det är roligt att kunna såga själv. Helst
motorsåg.
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Vad har du fått för reaktioner av omgivningen när du gått utbildningarna?
– Positivt från nästan alla. Pappa har
hejat på mig att gå kurserna och några
kurser har vi gått tillsammans. Min morfar som är och alltid har varit en riktig
skogsman var misstänksam i början när
jag sa att jag skulle ut och jobba i skogen. Kvinnor har ingen plats i skogen
tycker han. Men när jag kom hem med
min nyinköpta motorsåg så dög jag. Då
hade jag antagligen bevisat för honom
att jag menade allvar!
Vad skulle du säga åt en nybliven
skogsägare i din ålder?
– Säga åt honom eller henne att läsa
på och ta reda på mycket om skogen.
Gå utbildningar som erbjuds genom
Besparingsskogens regi. Man måste vara
lite insatt för att kunna sköta sin skog. Ta
hjälp och råd av andra, men handla efter
eget huvud.

Lomviksgården var en storbondegård och gränshandelsstation och uppfördes 1867. Den ligger vackert på en udde
i Flötningsjön nära norska gränsen. Gården som är K-märkt arrenderas nu av Dalarna Femund Forkörarförening
som brukar övernatta här på sina årliga turer med häst och släde till Röros Marknad.
De driver gården på gammalt sätt, som ett levande museum med häst och gamla redskap. De vill förmedla det
gamla kulturarvet och låta sina gäster uppleva hur det var förr.

Program

På bussen får vi en historisk guidning från Älvdalen till Lomviksgården. Väl framme på gården får vi en visning
av Lomviksgården. Vi tar del av historien och de människor som varit och är verksamma där. Vi avnjuter fika
och lunch. Lämna således matkorgen hemma.
Avresa med buss kl:
08.00 från Besparingsskogens parkering i Älvdalen.
9.00 från Särna-Idre Besparingsskog i Särna
09.30 från Idre Bua parkeringen

valtaren!
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10.00 Ankomst till gården
Fika
Visning av gården
Ca 13.00 Lunch
Ca 15.00 Hemresa

Anmälan till Anna Dahlgren 0251-59 74 85 eller
anna.dahlgren@besparingen.com
Anmälan senast 7 juni

&

Sex år har gått sedan flyttlasset gick
till Älvdalen och Therese övertog sin fars
del i en fastighet. Therese har sedan dess
bildat familj och hon har i dag sällskap
på gården i Åsen av sambon Andreas
och sonen Oscar; som blir storebror till
sommaren när Therese och Andreas får
sitt andra barn.
Sedan Therese blev Älvdaling på heltid och skogsägare har hon fortsatt att
utvecklat sitt intresse för skogen. Hon
går på jordägarstämmorna och har gått
olika utbildningar i Besparingsskogens
regi. Hösten och början av vintern
2008 satsade Therese sin tid och tog
motorsågskörkortet. Hösten 2009 var
hon en av de första i Dalarna att ta

Therese hemma på gården i Åsen. Foto: Tobbe Nilsson

Fredag 18 juni
En spännande bussresa till Lomviksgården

&

ÄLVDALEN. Therese Timber har va-

Anmälan senast
7 juni!

För kvinnliga delägare inom Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar och deras anhöriga.
Begränsat antal platser så först till kvarn...
Kostnadsfritt
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AKTUELLT

AKTUELLT

FRIVILLIGT MARKBYTE II 2010-2012
ÄLVDALEN. Med tidigare erfarenheter från markbytesprojektet 2007-2009 genomförs nu nästa projektomgång ”Frivilligt

Markbyte II”. Ett, för dig som skogsägare och delägare i Älvdalens Besparingsskog, unikt tillfälle att få ordning på din
skogsfastighet frivilligt och kostnadsfritt.

Under åren 2007-2009 genomförde
Älvdalens Besparingsskog tillsammans
med Länsstyrelsen Dalarna ett frivilligt
markbytesprojekt i Älvdalens socken.
Detta för att samla ägandet och underlätta
skötsel med förbättrad lönsamhet av fastigheten. Det visade sig vara ett lyckat projekt med ett stort intresse från delägarna.
På jordägarstämman i november fattades
därför beslut om en treårig fortsättning

av projektet, 2010-2012, under namnet
Frivilligt Markbyte II. Liksom tidigare
projektomgång är Frivilligt Markbyte II
ett samarbete med Länsstyrelsen Dalarna
och Älvdalens Besparingsskog och riktar
sig till ägare av mark i Älvdalens socken
med andel i Besparingsskogen.
Även målet är detsamma; att förbättra
fastighetsstrukturen och rationalisera
samägandet i Älvdalens socken.

Viktiga nyheter för Frivilligt Markbyte II
•

•

Äger ni skog
tillsammans?

Informationsträffar med LRF Konsult
På grund av det stora intresset ﬁnns nu två ytterligare
tillfällen att vara med på våra informationsträffar.
Välj ett av nedanstående datum:
Torsdagen den 20 maj Kl. 17.30
Lördagen den 13 november Kl. 09.00
Begränsat antal platser, max 20 deltagare per träff!
Kostnadsfritt för delägare i Älvdalens Besparingsskog.
Vi bjuder på kaffe och ﬁka
Plats: ”Lokalen” i Älvdalen (ca 4 timmar)
LRF Konsult kommer att informera om:
- Samägande eller inte
- Offentlig auktion - vad gäller?
- Skatter
- Skifta ägande - hur gör man?
- Fastigheten - vad går att göra?
Anmälan till LRF Konsult:
Anders 0250- 59 22 81 eller anders.henriksen@konsult.lrf.se
Petra 0250-59 22 82 eller petra.hurtig.halvarsson@konsult.lrf.se

Skogsbyrån

Den som är intresserad av att
delta i projektet gör en skriftlig
intresseanmälan.
Blankett finns att ladda ner på:
www.besparingsskogen.com/projekt
Blanketten kan även hämtas på
Besparingsskogens kontor samt
Länsstyrelsens kontor i Älvdalen.
Observera att denna anmälan
inte är bindande för markbyte.

Tips från Ampe & Benny!
”Många delägare vill gärna göra något åt strukturen, men vet inte riktigt vad.
Kolla upp vilka rågrannar du har. Kanske har du samma granne på hemskogen som
på utskogen?
Då kanske det passar att byta mark, få bort några gränser och på så sätt få mer
lättbrukade skiften. Ta kontakt med rågrannen själv och lämna in färdiga förslag till
projektet. Att ta vägen via markägaren först innebär dessutom att man får möjlighet att styra vad man får i utbyte på ett helt annat sätt.
Det är den lättaste och snabbaste vägen och det kommer att prioriteras. Dessutom
kan vi kan hjälpa dig att ta reda på vilka dina rågrannar är.
EFTER omarrondering

Före omarrondering

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

Lägg sista anmälningsdag på
minnet! Frivilligt Markbyte II
pågår 2010-2012. För att delta
i projektet måste anmälan dock
göras senast 15 januari 2012.
Återstoden av 2012 arbetar Länsstyrelsen endast med att slutföra
markbyten.

Ett ärendes gång		
1.
2.
3.

För dig som deltar i den första
omgången av Frivilligt Markbyte

4.
5.
6.

Har du gjort en intresseanmälan tidigare
och tycker att det tar lång tid och inget
händer?
Det kan bero på flera orsaker. Benny
och Ampe uppmanar att slå en signal för
att få svar och samtidigt stämma av att inlämnad information är aktuell.
– Det är bättre att ringa och kolla än
att gå hemma och fundera. Det kan vara
något som saknas eller bero på något annat. Om vi kan reda ut orsaken direkt kan
arbetet påskyndas.

Missa inte LRF:s informationsträffar! Kostnadsfritt för dig som
är delägare i Besparingsskogen.

7.

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

Mer information om projektet finns i
broschyren ”Frivilligt Markbyte” som
finns att hämta på Besparingsskogens
hemsida: www.besparingen.com
eller på Besparingsskogens eller
Länsstyrelsens kontor i Älvdalen.
Tidigare gräns				

Ny gräns

Exempel på tre fastigheter före och efter en omarrondering.

Boka tid!

Besökstider efter överenskommelse via
telefon eller e-post.
Besöksadress
Lokalen,Gamla Näsvägen 6 Älvdalen

Benny Nilsson
Tfn: 0251-100 30
Fax: 0251 – 109 75
E-post:
benny.nilsson@lansstyrelsen.se

Sista anmälningsdag
15 januari 2012!
Lars ”Ampe” Ambrosiusson
Tfn: 0250-59 51 08
E-post:
lars.ambrosiusson@skogsstyrelsen.se

Frivilligt markbyte i sammarbete med pcSKOG

9

Nytt från pcSKOG

www.pcskog.se

Beställ din uppdaterade skogsbruksplan!
ÄLVDALEN. Många delägare har beställt en

uppdatering av sin skogsbruksplan. Men
långtifrån alla. Arbetet med ajourhållning
av planerna fortsätter och i dagsläget har
många som beställt fått sin plan uppdaterad. Har du ännu inte gjort din beställning
är det hög tid. Liksom tidigare sker ajourhållning i turordning, så passa på att skicka
in din anmälan redan idag.

VÅREN 2010
AKTUELLT ÄLVDALEN
Med avstamp i den laserskanning av skogarna i Älvdalen som Foran AB genomförde på uppdrag av Älvdalens Besparingsskog under somrarna 2007 och 2008
är pcSKOG inblandade i två projekt. Ajourhållning av skogsbruksplaner samt
projektet Frivilligt Markbyte. Dessutom håller pcSKOG efterfrågade kurser under
försommaren och hösten.
Anna Beronius, pcSKOG Älvdalen, lämnar
en lägesrapport för första halvan av 2010.
– Fram till januari 2010 har vi tagit emot
beställningar på sammanlagt 693 planer varav 427 berörs av markbytesprojektet. Därefter planerar vi påbörja Etapp 2 för de fastigheter som ingår i Frivilligt Markbyte.
Planer som ingår i Markbytesprojektet
prioriteras och vi har hittills ajouthållit 308
planer, resterande 119 blir klara under våren.

AKTUELLT SÄRNA-IDRE
Under 2010 träffar du pcSKOG i Särna
onsdagar jämna veckor.
Flygbildskartor från L&L Flygteknik är
leveransklara. Delägare i Särna och Idre
Besparingsskogar erbjuds ett paket med

Dessutom har vi betat av 80 planer som inte
ingår i markbytesprojektet och fler är på
gång, säger Anna.
Under hösten 2009 väntade pcSKOG in
bättre beräkningar av laserskanningen och
ajourhållningen gick därmed på sparlåga.
Nu är ajourhållningen igång på allvar igen
och i skrivande stund är tre personer engagerade på heltid och förberedelser för ytterligare resurser pågår.
färgortofoton över sitt skifteslag. Bilderna
levereras plastade samt i digitalt format.
Ring för beställning!
Liksom tidigare hjälper pcSKOG dig
med ajourhållning av din skogsbruksplan.
Ring och bestäm en tid. Du träffar pcSKOG i Älvdalen eller i Särna.

utbildningar på gång i Älvdalen
Ekonomin i Skogen
•
•
•
•
•
•

Skogens livscykel
Skogsskötsel
Virkesförsäljning
Redovisning
Inför deklaration
Skatteplanering

pcSKOG Plan o Karta
•
•
•
•
•
•
•

fredag 16 april
fredag 21 maj

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

fredag 23 april
fredag 28 maj

Frivilligt Markbyte i
sammarbete med pcSKOG
ÄLVDALEN. För fastigheter som ingår

i Frivilligt Markbyte sker ajourhållningen i två etapper.
Etapp 1
I första etappen görs eventuell gränsjustering, uppdatering av beståndsdata
samt registreras utförda åtgärder. Därefter lämnas planen över till Länsstyrelsen
som värderar och förbereder markbytet
innan ärendet hamnar hos Lantmäteriet.
Etapp 2
Efter avslutad Lantmäteriförrättning
kommer ärendet tillbaka till oss. Då ska
de berörda skogsbruksplanerna ändras
till den nya arrondering som fastställts
inom Markbytesprojektet. Därefter fortsätter ajourhållningen med nya åtgärdsförslag, ev sittning, och utskrift av pärm.

GPS-kurs för
handhållen fritids-GPS
•
•
•
•
•
•
•

Introduktion
GPS:ens funktioner
Kalibrering
Tillköp av karta
Besökspunkter
Spår
Rutter

fredag 4 juni
fredag 18 juni

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

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

Besöksadress Älvdalen
Dalgatan 116

www.pcskog.se/besparingen

Besöksadress Särna
Särnavägen 17
9.30-16.00 onsdagar
jämna veckor.

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

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

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

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

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

Inklusive

ras
Skogsbruksplanen levere
taset
da
ra
fle
d
me
ns
tillsamma
OGs
som kan användas i pcSK
kartprogram:

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

Beställning av uppdaterad Skogsbruksplan
för delägare i Älvdalens Besparingsskog

Gällande fastigheten:

Jag vill bli kallad till sittning:
JA
NEJ

Ägare:

Jag föredrar att få besked om planen
och ev sittning via e-post.
NEJ
JA

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

VANLIGA FRÅGOR

Registrerad:
Sittning:
Utlämnad:

Om annan än ägaren ska hämta ut planen.

Adress:

Namn:

Postadress:

Telefonnummer kontorstid:

E-postadress:

Adress:

Ägarens namnteckning:

Postadress:

11
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Övriga upplysningar/önskemål, t ex om den här
planen ska samordnas med fler fastigheter.
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PÅ GÅNG
Inkomsterna från jorden, skogen och
kraften gör det möjligt för Älvdalens- och
Särna - Idre Besparingsskogar att stödja
utvecklingen av bygden på många sätt.
Älvdalens IF Skidor är en av de föreningar som sökt och fått föreningsbidrag från
Älvdalens Besparingsskog.
I Älvdalen finns en lång tradition av
längdskidåkning och Älvdalens IF Skidor, Älvdalens Idrottsförening Skidor, har
under åren fostrat ett flertal längdåkare i
elitklass. 2012 firar föreningen, som från
början ingick som en sektion i moderföreningen Älvdalens IF, hundraårsjubileum.
Sedan 2003 står Älvdalens IF Skidor på
egna ben och med en del hjälp och stöd
från bland annat Älvdalens Besparingsskog kan man nu se en positiv utveckling
för längdskidåkningen i Älvdalen.

”

”Jätteroligt med dessa ökningar på alla fronter. Det är
detta som inspirerar och sporrar oss att hålla på.”

Inge Mörk, Maria Rydqvist och Jan-Olof Nylund vid Skidstadion i Älvdalen. Foto: Tobbe Nilsson

SKOGEN - så mycket mer än produktion
Älvdalen, Särna-Idre. Älvdalens och

Särna-Idre Besparingsskogar bildades
redan i slutet av 1800-talet i samband
med storskiftet och förvaltats utifrån
ett reglemente som står fast än i dag.
För att göra en lång historia kort så
var syftet med Besparingsskogarna att
hjälpa Älvdalens och Särna-Idre socknar att resa sig socialt och ekonomiskt
ur fattigsamhället och så småningom
bygga upp ett modernt samhälle.
Sett i backspegeln kan man konstatera att det var ett framsynt beslut.
Skogen och naturen i norra Dalarna är

inte längre bara förknippad med ett
hårt och slitsamt liv utan är idag mer
en källa till spännande jaktupplevelser, fiskelycka och hemgjord sylt, samt
en plats för motion, rekreation och
avkoppling. Något som numer också
lockar en mängd turister till området
varje år och samtidigt bidrar till ett rikt
näringsliv för bygden.
Trots att dåtidens jordägare lyckades genomföra sin vision och att vi
nu lever i ett modernt samhälle så har
Besparingsskogarna en minst lika viktig roll för bygdens utveckling idag

som vid bildandet för mer än 100 år
sedan. Inte minst nu när samhällsekonomi går upp och ner.
Att till exempel bibehålla föreningsverksamhet kan då vara svårt, att
utveckla verksamheten och möta dagens krav skulle kunna vara omöjligt,
utan ekonomiskt stöd. Varje år delar
Besparingsskogen ut miljontals kronor
i bidrag till delägarna samt till gemensamma satsningar inom socknen som
kommer många till nytta.
Här ges ett exempel på hur Älvdalens
Besparingsskogs föreningsbidrag kan
göra nytta för Älvdalen som skidort.

Inge Mörk och Jan-Olof Nylund har
båda varit aktiva inom klubben som ungdomsledare under många år. Sedan ett
antal år är det Inge och Jan-Olov som
med mycket eget ideellt arbete och hjälp
av bland annat Besparingsskogen lyckats
göra Älvdalen känt för snösäkerhet och
fina längdspår redan tidigt på säsongen.
Något som nu märks i statistiken.
– Medlemsantalet har ökat, främst på
ungdomssidan, idag har vi 50-60 aktiva
ungdomar mellan 6-13 år. Förutom det så
har skidåkningen i skolan ökat och vi har
många turister som kommer hit och åker.
Ett exempel är ungdomsläger som väljer
att kombinera simläger med längdskidåkning. Numer är Älvdalen känt ute i landet för att vara snösäkert och de vintrar
då det är dåligt med snö söderut märker
vi en ökning av tävlingsåkare som kommer hit för att börja skidsäsongen tidigt.
Vi märker även en ökning av ortsbor som
söker sig ut i skidspåren. Jätteroligt med
dessa ökningar på alla fronter. Det är detta
som inspirerar och sporrar oss att hålla på,
säger Jan-Olof.
Samarbete utvecklar
Anläggningen vid skidstadion i Älvdalen har blivit en populär tävlingsanläggning bland skidklubbar från hela landet,
mycket för de fina spåren. Totalt finns tre
mil med olika svårighetsgrad i sträckor
från 400 meter upp till 18 kilometer, men
även för att anläggningen är publikvänlig
vilket gör det lätt se de tävlande. Förutom anläggningen vid skidstadion driver
Älvdalens IF Skidor även en anläggning
i Rännkölen, 17 kilometer norr om Älv-

dalen. Även här finns spår från motionstill elitklass. Rännkölen ligger 640 meter
över havet och här finns förutsättningarna
för natursnö tidigt på säsongen.
– Samarbetet med Besparingsskogen
började tidigt och förutom att vi har fått
föreningsbidrag till några av våra projekt
har de hjälpt oss med plogning av vägar
och uppvärmning av värmestugan i Rännkölen i många år. Tack vare det kan vi erbjuda skidspår med natursnö oftast redan
i oktober-november, säger Jan-Olof.

”

”Vi har gjort om och bättrat på
anläggningen och tack vare
mycket hjälp kan vi nu se resultatet, som är bra.”

Inge och Jan-Olof poängterar hur viktiga alla insatser är för klubben. Under
åren har Älvdalens IF Skidor med hjälp
av ideella krafter och med ekonomiskt
stöd och punktinsatser från Besparingsskogen kunnat förbättra anläggningarna.
Privata markägare och kommunen har
ställt upp med mark. Naturbruksgymnasiet hjälper till med röjning på sommaren
och kommunen har investerat i en modern
pistmaskin.

– Vi har gjort om och bättrat på anläggningen och tack vare mycket hjälp kan
vi nu se resultatet, som är bra. Bland annat kan nämnas vår konstsnöanläggning
som vi byggde ut och moderniserade för
fyra år sedan. Snöspjuten producerar vid
gynnsam temperatur cirka 800 kubikmeter snö per dygn. Detta borgar för att vi
vid utebliven natursnö ändå kan erbjuda
skidspår på upp till 3,5 km.
Visst finns det saker som behöver förbättras, som ordentlig uppmärkning av
spåren, en välfungerande informationstavla och bättre belysning på stadion.
Dessa saker står nu på tur för att ytterligare förbättra anläggningen. I dagsläget
är vi nöjda med spårsystemet. Tanken är
att det ska finnas olika svårighetsgrader
för att ungdomarna ska kunna träna och
utvecklas, säger Inge.
Inge, som har en karriär som elitskidåkare bakom sig, vet vad som är viktigt för
att hålla skidintresset igång.
– Egentligen är det inte de bästa åkarna
som behöver de finaste spåren, utan det
är de åkare som ännu inte är så vana som
behöver bra spår för att det ska vara roligt
att åka skidor och träna, säger Inge.

DAGS att söka bidrag!
I Besparingsskogarnas kärnverksamhet ingår det att varje år fördela
delar av vinsten i form av bidrag och
anslag till jord- och skogsbruk och
även för utbyggnad och underhåll
av det stora vägnätet.
Som viktig ekonomisk motor i
bygden bidrar Besparingsskogarna
även med ekonomiskt stöd till gemensamma satsningar inom socknen som kommer många till nytta,
bland annat i form av bidrag till kultur, idrotts- och föreningsverksamhet.

Sista ansökningsdag
10 oktober 2010!
Föreningsbidrag
Idrotts- och föreningsverksamhet i
Älvdalens socken har möjlighet att söka
bidrag till sin verksamhet från Älvdalens
Besparingsskog. Anslag utgår i första
hand till ungdomsverksamhet.
Detsamma gäller för idrotts- och
förningsverksamhet i Särna- och Idre
socknar. Bidrag sökes då från SärnaIdre Besparingsskog.
Elitidrottsbidrag
Elitidrottsbidrag kan sökas för aktiva
elitidrottare i Älvdalen, som under
året tagit medalj eller ingår i ett
landslag.
Läs mer på: www.besparingen.com

Läs mer om Besparingsskogarnas
bidrag på sida 15!
Älvdalen, Särna och Idre har ett rikt
föreningsliv. På sida 15 listas de
föreningar och elitidrottare som sökt
och fått stöd från Besparingsskogen
senaste året.

Marias Rydqvist om sitt karriärval och skidåkningen i Älvdalen
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BIDRAG
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Maria Rydqvist Elitsatsar i Älvdalen

BIDRAG 2010

Älvdalen. Maria Rydqvist har Älvdalsskogarna som arbetsplats. Här utför hon ett långt ifrån alldagligt och ofta rätt slitsamt

Besparingsskogen lämnar bidrag till fastighetsägare för skogskötsel och jordbruk.
Ett bra tillfälle att ta hand om skogen, marken och djuren utan dyra kostnader.

arbete i längdspåren. Som elitskidåkare är Älvdalen IF Skidors arbete avgörande för Maria och hennes val att elitträna i
Älvdalen kan ses som en ring på vattnet av klubbens skickliga spårarbete.
Med bland annat tre SM guld och tre
SM brons på meritlistan har Maria dock
inga planer på att ge upp sin skidkarriär.
Tvärtom. I Älvdalen hittade hon perfekta
förhållanden för träning och hennes karriärsatsning utgår numer från Älvdalsskogarna. Något hon tycker fungerar bra.
– Här finns alla förutsättningar, som
snösäkra vintrar och bra spår. Älvdalen IF
Skidor gör ett bra och väldigt viktigt arbete, säger Maria.
Skogen och Kraften träffar Maria i februari, mitt i skidsäsongen. Maria tar det
dock en aning lugnare med träningen
just nu. Eller som hon själv uttrycker det
med ett brett leende:
– Jag tar inte ut mig lika hårt som jag
brukar.

Maria Rydqvist är skidtjejen som hamnade i Älvdalen på grund av kärleken.
Kärleken till sin Bengt Leandersson och
kärleken till längdskidåkning.
För Maria startade skidintresset tidigt
och höll mot förmodan i sig, trots bristande snötillgång runt orten Smålandsstenar i Jönköpings län där hon är uppväxt.
Att som 16 åring komma från ett snöfattigt Småland till Mora i Dalarna för att
gå på Skidgymnasium beskriver Maria
som rena drömmen. Efter fyra år i Mora
gick flyttlasset till Östersund och Skiduniversitetet. I Östersund träffade hon
Bengt Leandersson från Älvdalen och
när Bengt valde att flytta hem till Älvdalen och satsa på familjeföretaget så
följde Maria med.

Från att 2009 ingå i den svenska VM
truppen och delta i Tour de Ski blev Marias skidsäsong inte riktigt som vanligt
det här året. På hennes blogg har man
kunnat följa Maria och under säsongen
läsa peppande kommentarer till hennes
inlägg om tävlingar och träning. Kommentarer som senare byttes till gratulationer. För när Maria till sist avslöjade
sin hemlighet så är det fullt förståeligt
varför den tidigare formen och de riktigt
bra resultaten uteblivit denna vinter. I
juli blir nämligen Maria och Bengt tre i
familjen och karriären får därmed vänta
lite.
– I alla fall till vintern, då kommer jag
att satsa för fullt igen. Sen får vi se hur
det går att kombinera familjelivet med
skidåkningen, säger Maria glatt.

Foto: Erik Nilsson Sports Management

S

Marias egna ord

Foto: Tobbe Nilsson

noriga och väderbitna, armstarka
och envisa. Karaktärsdragen för
en längdskidåkare sitter kvar men i
mångt och mycket har vår sport förändrats. Utvecklingen går framåt och några
skogshuggare som bor i hyddor i skogen
är vi skidåkare inte längre.
Träningen består inte längre av hårt arbete och skidåkning till våra dagsverken,
idag tränar vi på fasta tider, i fasta spår
och med fasta rutiner. Vi tävlar på arenor
och varvbanor, tränar på gym och rullskidbanor. Det mesta ser annorlunda ut och
mycket har förstås blivit bättre.
En framåtskridande utveckling ger nya
möjligheter och nya utsikter. Ändå är det
något som fortfarande ger mig den innersta längtan, inspiration och känslan av det
gedigna med just denna sport. Det är åk-

Namn: Maria Rydqvist
Född: 22 mars 1983
Bor: Älvdalen
Kommer från: Smålandsstenar
Familj: Sambo med Bengt Leandersson.
Mamma, pappa och storebror.
Klubb: Östersunds SK
Tränare: Robin Johansson
Avkopplande intressen: Umgås med
familj och vänner, gå på bio och prata i
telefon. Läsa och skriva.

om sitt karriärval och skidåkningen i Älvdalen

ning på smala spår mellan stock och sten,
över milsvida marker och orörda skogar.
Att insupa allt vad naturen levererar och
betrakta gnistrande och frostbitna vidder.
Detta är skidåkning när den är som mest
njutbar och just härifrån hämtar jag all
den motivation och lust att bedriva min
hårda träning.
I Älvdalen finns mycket av just denna
känsla bevarad. Här finns oändliga skogar, myrar och fina tallhedar. Ställen att
springa på under sommaren och milslånga
skidspår på vintern. Här finns eldsjälarna
som håller skidåkningen vid liv, de som
vill bevara tidigare skidkultur men också
hänga med i de förändringar som klimatet
kräver.
I fjol var Älvdalen faktiskt bland de första i hela Sverige att erbjuda konstsnöspår

och skidåkningen var ypperlig ända från
november till mitten av april. Inte illa för
en sådan liten ort.
Runt Älvdalen erbjuds allt i från Rännkölens fjälliknande vyer och de klassiska
Vasaloppsspåren till de fina möjligheterna
på skidstadion och de mindre spåren i
byarna. Älvdalen är ett skidlandskap på
många handa vis.
Idrotten utvecklas och naturen förändras. Vi hänger med samtidigt som jag hoppas att det mesta av naturens bästa fortsätter att finnas kvar. Längdskidor över stock
och sten är det gedigna som gjort att jag
har valt en idrott som bedrivs i natur och
i vackra milsvida marker. Längdåkning i
skog och mark och idrott som ett sätt att
avnjuta omgivningen och naturen!		
		
Maria Rydqvist
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Föreningar som sökt och fått stöd från
Besparingsskogen senaste året:
ÄLVDALEN
Brunnsbergs IF
Evertsbergs Skyttegilles ungdomsverksamhet
KFUM Älvdalen Basket
Wäsa Snowboard & freestyle klubb
Älvdalens Hockey
Älvdalens Aerobicförening
Älvdalens Baptisters ungdom/scoutkår
Älvdalens Baptistförsamling, Café Dalgatan
Älvdalens Golfklubb
Älvdalens IF Fotboll
Älvdalens IF Orientering
Älvdalens IF Skidor
Älvdalens Innebandyklubb
Älvdalens Jaktskytteklubb
Älvdalens Lucia- & Megaparty
Älvdalens Motorklubb
Älvdalens Pistolklubb
Älvdalens Ridklubb
Älvdalens Skidskyttesektion
Älvdalens Skyttegillé
Älvdalens Snöskoterklubb
SÄRNA
Särna Innebandyklubb
Särna Ridklubb
Särna Skol IF
Särna Snöskoterklubb
IDRE
Drevdagens Skytteförening
Flötningens Bygdegårdsförening
Flötningens Jaktskytteklubb
Flötningens Snöskoterklubb
Foskros Ideella Bygdeförening
Gröveldalens Bygdegårdsförening
Gröveldalens Fornminnesförening
Idre Hembygdsförening
Idre Motorklubb
Idre Pensionärsförening
Idre SK
Idrefjällens Golfklubb
Idrefjällens Snöskoterklubb
Idreöringens Fiskeklubb
Långfjällets Snöskoterklubb
Strandskolan Skol IF
SÄRNA-IDRE
Civila Fjällräddarna Särna-Idre
Jägareförbundet Särna-Idre JVK
Koperativet Glimten
Snowshufflers
Särna - Idre Brukshundsklubb
Särna - Idre Älgskötselområde
Elitidrottare som sökt och fått stöd från
Besparingsskogen senaste året:
Lotten Sjödén Älvdalen
– Skidskytte
Magdalena Olsson Älvdalen – Skidorientering
Marie Olsson Älvdalen
– Gång
Petra Lindeborg Nornäs
– Snöskotercross
Roy Nykvist, Katarina Garbman,
Emma Horcic, Lina Nykvist
– Pistolskytte
Brunnsbergs IF 		
– Dragkamp

SÄRNA

ÄLVDALEN
Markbyte.................................		
100 %
Skogsförsäkring....................... 100
		
%
Vägbyggen...............................		
100 % *
Röjning.................................... 100 %
Markberedning....................... 100 %
Plantering eller frösådd.......... 100 %
Skogsgödsling..........................		
100 %
Hyggesrensning....................... 100 %
Skyddsdikning......................... 100 %
Rågångsupptagning................ 2.000 kr/km **
Gödningsämnen...................... 100 %
Utsäde..................................... 100 %
Kalk..........................................		
100 %
Skogsbruksplaneservice.......... 100 %
Mjölkmaskin och elverk.......... 75 %
Veterinärkostnader................. 100 %
Nyanläggning/modernisering
av byggnad för djurhållning.... 15 %
Markkartering......................... 100%
Bidrag utbetalas efter att Skogsstyrelsen
prissatt, förbesiktigat, avsynat och godkänt
aktuell åtgärd. Gäller ej markberedning.
*Bidrag för klass 4c-väg utgår till 100%.
Om en by vill bygga väg av högre standard
utbetalas enl av skogsstyrelsen bedömd
kostnad för klass 4c-väg.
** Ersättningen är 2.000 kr/km, till
rågångsupptagning på skiften markerade i
skogsbruksplanen från år 2001, 2002 eller
2003, 2008 eller 2009, om skogsägaren
själv utförarbetet. Om skogsvårdsföretag
anlitas utgår timersättning.
Djurbidrag
Bidrag per djur och år till brukare av åker
och betesmark inom socknen.
Mjölkkor..................................
Nöt över 2 år........................... 2.000 kr/st/år
Nöt från 6 mån till 2 år............ 800 kr/st/år
Tacka/get minst 1 år................ 300 kr/st/år
Häst......................................... 300 kr/st/år
300 kr/st/år
Betesbidrag/stängselbidrag
2.200 kr/ha/år. Förutsättningen är dock
att även Länsstyrelsen anslagit 2.200 kr/
ha/år för samma areal enligt Gröd kod 52.
Handling som visar detta skall uppvisas
innan bidrag utgår.
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Skogsbruksplaneservice................... 100 %
Markberedning.................................. 75 %
Röjning............................................. 100 %
Plantor och plantering....................... 75 %
Hyggesrensning................................ 100 %
Kalk................................................... 100 %
Gödning och utsäde........................... 50 %
Rågång............................................... 75 %
Rådgivning skog, ekonomi......... 2 timmar/
delägare/år
Djurbidrag
Mjölkkor............................. 550 kr/kr/st/år
Får, getter och kalvar......... 220 kr/kr/st/år
Veterinärkostnader............................. 75 %
(ej hund och häst)
Skogsvårdsåtgärder
Samtliga
skogsvårdsåtgärder
gäller
endast åbodelningsmark, ersätts med
max 25.000 kr per skogsägare och år.
Bidrag utbetalas efter att Skogsstyrelsen
prissatt, förbesiktat, avsynat och godkänt
aktuell åtgärd. Gäller ej markberedning.
Markberedning:
Under 5 ha baseras bidraget på max
2 000 kr/ha. Över 5 ha baseras bidraget
på max 1 800 kr/ha.

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

Mer information om bidrag: www.besparingen.com

FRÅN ARKIVET

FRÅN ARKIVET
1.

”FrånArkivet”
I denna serie plockar vi
fram personer och
levnadsöden,
berättelser och händelser
som satt spår i Älvdalen,
Särna och Idres historia.
På Besparingsskogens kontor i Särna
finns ett gediget arkiv med material
från Särna- Idre Besparingsskog.
I Särna finns dessutom Särna
Skogsmuseum, Lomkällan. En resurs
för bygden med bland annat foton
och material från en outtömlig källa.
I denna artikel har Stig Ericsson, som
arbetar på skogsmuseet, bidragit med
foto och textmaterial.

Två av många betydelsefulla
personer i Särnas historia.

Gråbergs Per Persson, mannen bakom
den unika vandrande kreatursmarknaden från norska gränsen till Leksand.

2.

3.

5.

4.

särnas historia
Delar ur

Stig Ericsson på Särna Skogsmuseeum, Lomkällan, låter oss denna gång ta del av
bitar ur Särnas historia - från stenålder till modern tid.

De äldsta gjorda fynden i området tillhör den sk yngre stenåldern (2500-1800
f. Kr) och består av två till tre skafthålsyxor, eller de så kallade stridsyxorna. Ett
exemplar har påträffats vid den gamla
Jämtvägen, där den passerar Fuluälven
strax norr om Strupvallen. En annan yxa,
något mindre, är funnen vid samma väg
men vid övergången av Fjätälven.
Några fynd av bosättningar från den
här tiden har ej påträffats. Däremot har
ett 100-tal fynd av tillfälliga boplatser
runt Särnasjön observerats och dokumenterats. Med största sannolikhet är det lämningar efter tillfälliga besök av jägare och
fiskare, som vandrat efter älv- och ådalarna på jakt efter föda. Tillgången på mat
var säkerligen god, särskilt fisk och fågel.
Från bronsåldern har inga fynd gjorts.
Däremot finns flera fynd från järnåldern.
Tre spjutspetsar från ett gravröse på
Fulufjället, strax intill Njupeskär, har på-

träffats och är daterad från tiden 400-500
e.Kr. Ett 93 centimeter långt svärd är funnet vid Foskån. På Brossön i Särnasjön
intill Särna Skogsmuseum, uppges att
man år 1831 vid odling grävde upp några små kullar, varvid påträffades kol och
aska, samt en urna med en sax. Fynden är
troligen från vikingatiden, men kan vara
äldre. 1995 påträffades ett skafthålsämne
på Brossön av en anställd på skogsmuseet.
Vid Trygåsens fäbod, 20 kilometer
nordost om Särna kyrkby, har forskare
från Umeå universitet konstaterat att odling av korn och hampa alternativt humle,
har förekommit kring 900-talet. Första
gången Särna nämns i skrift är i en skriftlig urkund från kung Håkons tid 1378. Ett
kvarts sekel senare besöker biskop Sigurd
i Hamar Särna bygd, som ligger öster ut i
biskopsdömet, för att göra syn angående
rågången mellan Sverige och Norge.
I Särna socken finns idag ett 60-tal
kända järnframställningsplatser. Åtta ug-

Järnvägen: Bilden är från 1927 när den sista delen av rälsen läggs ut vid särna
Järnvägsstation. Invigning i augusti 1928. Foto: Ellen Wahlström

7.

Så här såg Särna by ut vid senare delen av 1940-talet. Bilden är tagen från gamla hoppbacken. Vet du vad som är vad? Svaret hittar du lägnst ned
på sidan. Foto: Adolf Östergren. Fotomontage Stig Ericsson.

nar är daterade varvid den äldsta är från
1200-talet. Sveriges sista ”blåsning” av
myrjärn i blästerugn genomfördes i Särna
på 1870-talet vid den sk Skrullblästan.
Särnaborna var ej särskilt intresserad
av att vidareförädla råvaran järn utan
ofta lät man Älvdals-och Limabor utföra
den sysslan. Ofta byttes järnet mot färdigsmidda föremål som till exempel liar,
vilka senare såldes i Norge. Särskilt ofta
for man till marknaderna i Röros och Elverum, men även till Trondheim förekom
handel.
Som bekant införlivades Särna med
Sverige (Danmark) då Kaplanen Daniel
Beskovius från Älvdalen år 1644 fick
order av Drottning Kristina att inta området. Först 1751 blev det definitivt klart
var gränsen kom att gå eftersom Särna
”glömdes” bort vid freden i Brömsebro
1645.
1734 besökte Linné Särna två gånger
på sin Dalaresa.
Linné beskriver på sin dalaresa den
besvärliga transporten mellan Åsen och
Särna. Först under 1850-talet anlades en
kärrväg genom skogen.
Att sången om Mors Lilla Olle är en
sann historia vet säkert de flesta, händelsen inträffade 1851 i Särnaskogarna. Men
att han emigrerade till USA 1869 är mindre känt. Olle, eller Jon Erson som hans
riktiga namn var, blev farmare i det stora
landet i väst.

Stutt Olov Olson, byggde upp Särna
såg, den största privata arbetsplatsen
i Särna. Under 1970-talet såldes sågen
till Domänverket. 1985 brann den ned
till grunden men byggdes upp igen.
Senare etablerade Siljan Golvfabrik i
lokalen. Golvfabriken råkade även den
ut för en brand, förra året, och kommer
troligen ej att byggas upp i Särna igen.

Skogsavverkningarna började försiktigt
komma igång under 1860-talet med de så
kallade Dimensionskontrakten, de minsta
träden som fick avverkas skulle vara 13
tum 11 alnar upp, 33 centimeter i diameter 6.6 meter upp!
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Den kanske viktigaste händelsen var när
Storskiftet blev klart 1894, pengar kom i
omlopp på ett helt annat sätt än tidigare,
skogsarbetare kom hit och fick arbete och
många skogsbolag etablerades.
Handelsfirman Engzelius har betytt
mycket för utvecklingen i området under
den här tiden. Firman organiserade transporter och vägunderhåll mellan Falun och
Röros. Magnus Engzelius byggde den
största träbyggnaden mellan Falun och
Röros i Särna, byggnaden var 44 meter
lång, men under 1930-talet brann stora
delar ned. Det som återstår är nuvarande
Magnehill. Området kring kyrkan kallas
fortfarande för ”Engzeliustrôa”.
En annan viktig person för utvecklingen i Särna var ”SlaktarPer”, Gråbergs
Per Persson. Bland annat genomförde
han under många år den sk ”Drefta”. Han
gick från Särna till höstmarknaderna runt
Siljan med hundratals kor som han sålde.
Han köpte sedan upp hästar som behövdes i skogsbruket varefter han vandrade
tillbaka till Särna. Resan tog fyra till
fem veckor. 1928 upphörde vandringarna därför att då var järnvägen klar till

Särna och SlaktarPer kunde transportera
djuren på ett lättare sätt. Järnvägsbygget
var delvis privatfinansierad med pengar
från Särna Jordägare. Samma år erövrade
SärnaHedlund OS-guld på 5-milen i S:t
Moritz, 13 min före andre man.
Flest innvånare hade Särna år 1949 då
cirka 2 700 personer var folkbokförda här,
ändå var inte alla så kallade ”Bolackare”
(tillfälliga arbetare) medtagna. Utan överdrift fanns under vinterhalvåret minst 3
000 personer i Särna. Inte för inte var det
lönsamt att hålla elva caféer och andra
matställen igång samtidigt.
Mekaniseringen i skogsbruket fick till
följd att arbetstillfällen minskade drastiskt i skogsbruket och de flesta skogsbolagens kontor flyttade från orten under
1980-90-talen. Kvar är Besparingsskogen
och Sveaskog (före detta Domänverket).
Idag är det servicenäringar av olika slag
som ger sysselsättningar av varierande
grad, där turismen är en viktig gren som
förhoppningsvis får en större del i framtiden.
			
Stig Ericsson

Befolkning
i Särna
församling
1760-2000
Befolkning
i Särna
församling
1760
- 2000

11 Caféer 1949

Storskiftet
Dimensionsavverkning

Befolkningsgraf Stig Ericsson.
Svar: 1. Järnvägen. 2. Skomakar Grip. 3. Tvättstuga/badhus. 4. Gästis. 5. Kyrkan. 6. Skolan. 7. Hedlunds.
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Grönt Kort för entreprenörer

kvalitetssäkring för Besparingsskogens delägare
Älvdalen. Nu är det dags igen. Alla skogliga entreprenörer har åter möjlighet att ta Grönt Kort i skogen. Grönt Kort
gör dig som entreprenör attraktivare på arbetsmarknaden och för dig som skogsägare och uppdragsgivare ger det en
kvalitetssäkring på att arbetet utförs enligt rätt standard.

Grönt Kort har funnits ett tiotal år och är egentligen ingen nyhet. Att en entreprenör kan visa upp detta kvitto har idag däremot
blivit mer regel än undantag inom skogsbranschen. Sedan 2009 är Grönt Kort i skogen också ett krav för att kunna utföra arbete åt
Besparingsskogen i Älvdalen och dess delägare.
Det händer mycket inom utvecklingen av skogsbruket. För dig som har Grönt Kort som är utfördat för mer än fem år sedan är
det därför dags att förnya dina kunskaper genom att gå en uppdateringskurs för att kortet ska vara giltigt.

Varför Grönt Kort?
Skogsbranschen ställer idag krav på att
entreprenören har Grönt Kort i skogen.
Enligt skogsvårdslagen ska produktion,
natur- och kulturvård väga lika. Grönt
Kort fungerar som ett slags körkort i skogen; ett bevis på att entreprenören har
viktig och nödvändig kunskap inom sitt
yrkesområde och att arbetet utförs efter
vissa riktlinjer. Grönt Kort för entreprenörer är helt enkelt en kvalitetssäkring
för Besparingsskogen och dess delägare.
Varför förnyelse av Grönt Kort?
Det händer en hel del inom natur/kultur
när det gäller lagar och bestämmelser
och tolkningen av dessa, därför behövs
en uppdatering.
Därför bekostar Besparingsskogen
inte utbildningen denna gång.
Kravet på grönt kort kom rätt plötsligt under 2009 vilket innebar att det
var svårt att kräva av entreprenörerna
att de skulle kunna visa upp ett grönt
kort direkt. Under första året gick
Besparingsskogen i Älvdalen in och organiserade och bekostade utbildningen
för att entreprenörerna snabbt skulle ha
en chans att möta de nya kraven.
Kravet är inte längre någon nyhet
och som entreprenör bör man nu
vara medveten om det, därmed har
man andra förutsättningar att skaffa

sig Grönt kort. Under 2010 bekostar
Besparingsskogen inga kurser i grönt
kort men organiserar,genom Älvdalens
Utbildningscenter, däremot kurser för
att skapa möjlighet för de entreprenörer och deras anställda som vill ta Grönt
kort.
Detta innebär kravet på Grönt Kort
för:
- dig som delägare
När du anlitar en entreprenör är kravet
från Besparingsskogen att entreprenören har Grönt Kort, vilken entreprenör
du sedan väljer bestämmer du själv.
Väljer du att utföra arbetet själv finns
inget krav på Grönt Kort. I arbetet ingår
även återrapportering. Vilket innebär att
entreprenören tar provytor och följer
upp det egna arbete som ett kvitto på
hur det är utfört. Återrapporteringen är
dessutom ett bra hjälpmedel för markägaren som ett underlag till ajourhållning
av skogsbruksplanen.
- dig som entreprenör
För att få utföra arbete åt Besparingsskogen och dess delägare måste du
kunna visa upp att du har kunskapen
som krävs för att utföra jobbet på ett
godkänt sätt. Grönt Kort ger en kvalitetsstämpel på ditt arbete som breddar
dina möjligheter på arbetsmarknaden.

7 maj!

Sista anmälningsdag 1
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Behöver du Grönt Kort? Eller har du
ett Grönt Kort äldre än fem år?
Grönt Kort i skogen riktar sig till den
som har skoglig utbildning/erfarenhet och är yrkesverksam. För entreprenörer och dess anställda ordnas nu,
för andra året, kurser för Grönt Kort i
röjning och plantering på Älvdalens
Utbildningscentrum. Samt uppdateringskurs för dig som har Grönt Kort
som är äldre än fem år.
GRÖNT KORT- kurser våren 2010
V 22.
Röjning: måndag 31/5 - onsdag 2/6
Plantering: torsdag 3/6 - fredag 4/6
V 23.
Röjning: måndag 7/6 - onsdag 9/6
Plantering: torsdag 10/6 - fredag 11/6
V 21-24.
Uppdatering Grönt Kort:
1 dagskurs, uppdatering av befintligt
Grönt kort (efter 5år):
Kurser hålls beroende på efterfrågan,
anmälan senast 17/5.
Frågor och information:
Anders Öberg 		
Tfn: 070-541 67 35
Tysk Björn Hermansson
Tfn: 070-5533207
Anmälan till alla kurser
senast 17/5
Tfn: 0251-59 70 00

byggnadsvårdsprojektet
ÄLVDALEN. Samarbetet mellan Älvdalens

Besparingsskog och Länsstyrelsen med
upprustning av värdefulla överloppsbyggnader i Älvdalens socken fortsätter
2010.

Under 2008 och 2009 har ett antal timmerbyggnader restaurerats. På
Jordägarstämman i Älvdalen i november beslutades att bevilja ytterligare medel för fortsatta insatser under 2010. När
ansökningstiden gick ut i slutet av februari hade det kommit in ansökningar från 44
fastighetsägare med totalt 69 byggnader.
Den beräknade total kostnaden för dessa
är cirka 3 250 000 kr varav sökta bidrag
är ca 2 100 000. För de ansökningar som
blir beviljade kommer restaureringen att
påbörjas under sommaren.
I Länsstyrelsens sammanfattande rapport om 2009 års insatser, kan man bland
annat läsa följande:
22 byggnader har beviljats bidrag.
Projektet hade när ansökningsperioden
för 2009 löpt ut fått 60 (av totalt 76 från
44 fastighetsägare) ansökningar som bedömdes leva upp till kriterierna för att få
bidrag. För att tillfredställa behovet hade
1,8 miljoner kronor behövts. Det innebär
att med hänsyn till bristen på tillgängliga
medel har ett ganska hårt urval tillämpas.
Av beviljade objekt har 14 färdigställts
under året. Samtidigt har arbetet med
byggnader från 2008 års ansökningsomgång slutförts.
Sammanlagt har nu genom projektet 32
byggnader restaurerats. Den sammanlagda ekonomiska omslutningen för restaureringarna är drygt 3,2 miljoner.
De restaurerade byggnaderna utgör viktiga referensobjekt för framtiden och har
dessutom skönhetsvärden. Miljövärdet är
ofta stort och får på sikt stor betydelse för
kulturmiljön och landskapsbilden. Alla
restaurerade objekt är timmerbyggnader
som härrör från jordbruksdriften i by- och
fäbodmiljö. Fyra av de restaurerade byggnaderna är från 1700-talet, någon av dessa

Restaurering av Evertsbergs gamla handel sommaren 2009. Foto: Hans Rosdahl.

är troligen ännu äldre De yngsta byggnaderna är från sent 1800-tal.
Utförandet av arbetena har i allmänhet
hållit en god hantverksmässig och antikvarisk kvalité.
Ett av de övergripande syftena med
projektet är att bidra till upprätthållande
av hantverkskunskaper. Det är därför positivt att antalet entreprenörer som har varit verksamma i projekten har ökat.
I början av mars hölls en kurs för entreprenörer och hantverkare. Kursen gav
praktiska råd om timringsteknik, men

handlade också om hur man förhåller
sig till timmerbyggnadernas antikvariska
värden.
Läs mer om projektet och ta del av hela
rapporten på:
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Information och rådgivning:
Hans Rosdahl
Tfn: 076-771 29 92
E-post: hans.rosdahl@alvdalen.se

Varsågod! Sida 20-33 innehåller juni-december av Besparingsskogarnas almanacka.
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VECKA

juni 2010
Robert
Robin

Alf
Alvar
sommarsolståndet

Peter
Petra

Paulina
Paula

Margit
Margot

ÄB: Motorsågskurs B

29

22

15

8

Eivor
Majvor

ÄB: Lämna in redovisning
för föregående års projekt i byar senast.

ÄB: ansökan
projekt i byarna

1

Gun
Gunnel
mobilfria dagen

TISDAG

Egna anteckningar!

ÄB: Motorsågskurs B

28

Leo

ÄB: sista anmälningsdag
Motorsågskurs B 28-30/6

21

14

Håkan
Hakon

ÄB/SIB: Anmälan Skog &
Gårdsdag Senast

7

31

måndag

EloF
Leif

Adolf
Alice

Axel
Axelina

ÄB: Motorsågskurs B

30

23

16

9

Börje
Birger

ÄB: sista anmälningsdag
Motorsågskurs A 11-12/6
samt 18-19/6

2

Rutger
Roger

1

24

17

11

Johannes
döparens dag

Torborg
Torvald
islands
nationaldag

2

25

David
Salomon
midsommarafton

ÄB: Motorsågskurs A

ÄB/SIB: SKog & Gårdsdag

ÄB: GPS-KUrs pcskog
(SIsta anmälningsdag 10
dagar innan kursen)

18

Björn
Bjarne

ÄB: Motorsågskurs A

Bertil
Berthold

10

Svante
Boris

ÄB: Motorsågskurs B

ÄB: GPS-KUrs pcskog
(SIsta anmälningsdag 10
dagar innan kursen)

4

Solbritt
Solveig

FREDAG

ÄB: Motorsågskurs B

3

Ingemar
Gudmar

ONSDAG TORSDAG

5

3

26

Rakel
Lea
midsommardagen

ÄB: Motorsågskurs A

19

Germund
Görel

ÄB: Motorsågskurs A

12

Eskil

ÄB: Motorsågskurs B

Bo
danmarks
grundlagsdag
världsmiljödagen

4

27

20

13

6

Selma
Fingal
Den heliga
Johannes
döparens dag

Linda
3 e trefaldighet

Aina
Aino
2 e trefaldighet

Gustav
Gösta
1 e trefaldighet
Sveriges
nationaldag

LÖRDAG SÖNDAG

ÄB: V. 21-24
Kurser i Grönt Kort
för entreprenörer.
(Anmälan senast 17/5!)

ÄB: Anmälan GPS-kurs pcSKOG, senast tio dagar innan
kursen!

ÄB/SIB Kvinnliga delägare:
Anmälan Skog & Gårdsdag
senast 7 juni

ÄB: Anmälan till motorsågskurser!

ÄB: projekt i byarna sista
ansökningsdatum 1/6

ÄB: Lämna in redovisning för
föregående års projekt i byar
senast 1/6

Kom ihåg i juni!

Slåtter i fäboden, Brindbergs fäbodar. Foto: Lars-Erik Lindhamn

www.besparingen.com

30

29

28

27

26

VECKA

juli 2010
Jesper

Sara

Herman
Hermine

Laila
Ritva

27

20

13

6

Marta

Margareta 
Greta

Joel
Judit

Esaias
Jessika

29

TISDAG

Egna anteckningar!

26

19

12

5

28

måndag

28

21

14

7

Botvid
Seved

Johanna

Folke
Kronprinsessans
födelsedag

Klas

30

29

22

15

8

1

Olof

Magdalena 
Madeleine

Ragnhild
Ragnvald

Kjell

Aron
Mirjam

ONSDAG TORSDAG

30

23

16

9

2

Algot

Emma

Reinhold
Reine

Jörgen
Örjan

Rosa
Rosita

FREDAG

3

31

24

17

10

Helena
Elin

Kristina
Kerstin

Bruno

André
Andrea

Aurora

4

1

25

18

11

Jakob
8 e trefaldighet

Fredrik
Fritz
Kristi förklarings
dag

Eleonora
Ellinor
6 e trefaldighet

Ulrika
Ulla
Apostladagen

LÖRDAG SÖNDAG

ÄB/SIB: Semesterstängt på
Besparingsskogens kontor
v. 28-31!

Kom ihåg i juli!

Utsikt över Städjan från Lillnipen. Foto: Tobbe Nilsson

www.besparingen.com

35

34

33

32

31

30

VECKA

augusti 2010
Albert
Albertina

Signe
Signhild

Brynolf

Roland

Karin
Kajsa

31

24

17

10

3

Arvid
Vidar

Bartolomeus

Verner
Valter

Lars

Tage

27

TISDAG

Egna anteckningar!

30

23

16

9

2

26

måndag

Susanna

Ellen
Lena

ÄB: Sista dagen att lämna
in bilder till besparingsskogarnas fototävling

1

25

Lovisa
LouisE

ÄB: sista anmälningsdag
Motorsågskurs A 26-27/8

18

ÄB: sista anmälningsdag
Motorsågskurs A 20-21/8

11

4

Arne
Arnold

28

Ulrik
Alrik

2

ÄB: Motorsågskurs A

26

Östen

Magnus
Måns

Klara

19

12

5

29

ONSDAG TORSDAG

Bernhard
Bernt

Kaj

Alfons
Inez

3

ÄB: Motorsågskurs A

27

Rolf
Raoul

ÄB: Motorsågskurs A

20

13

6

30

FREDAG

31

Jon
Jonna

Uno

4

28

Gurli
Leila

ÄB: Motorsågskurs A

21

14

7

Dennis
Denise

5

29

22

15

8

1

Hans
Hampus
13 e trefaldighet

Henrietta
Henrika
12 e trefaldighet

Stella
Estelle
11 e trefaldighet

Silvia
Sylvia
10 e trefaldighet
Drottningens
namnsdag

Per
9 e trefaldighet

LÖRDAG SÖNDAG

ÄB/SIB: Semesterstängt på
Besparingsskogarnas kontor
v. 28-31!

ÄB/SIB: Lämna in bidrag till Besparingsskogarnas Fototävling
senast 1/9!

ÄB: Anmälan till motorsågskurser!

Kom ihåg i augusti!

Mot skyn, Älåsen vid Rotensugnet. Foto: Lars-Erik Lindhamn

www.besparingen.com

39

38

37

36

35

VECKA

september 2010
Dagmar
Rigmor

Elise
Lisa

Sture

Lilian
Lilly

28

21

14

7

Lennart
Leonard

Matteus
internationella 
fredsdagen

Ida

Regina
Roy

31

TISDAG

Egna anteckningar!

27

20

13

6

30

måndag

Sigrid
Siri

29

Mikael
Mikaela

ÄB: sista anmälningsdag
Motorsågskurs B 30/9-2/10

22

Maurits
Moritz
internationella 
bilfria dagen

ÄB: sista anmälningsdag
Motorsågskurs B 23-25/9

15

ÄB: sista anmälningsdag
Motorsågskurs A 17-18/9

8

Alma
Hulda

ÄB/SIB: Sista dagen att lämna in bilder till besparingsskogarnas fototävling

1

Samuel

Helge

ÄB: Motorsågskurs B

30

Tekla
Tea
höstdagjämning

Dag
Daga

Anita
Annette

ÄB: Motorsågskurs B

23

16

9

2

Justus
Justina

ONSDAG TORSDAG

Hildegard
Magnhild

Tord
Turid

ÄB: Motorsågskurs B

1

ÄB: Motorsågskurs B

24

Gerhard
Gert

ÄB: Motorsågskurs A

17

10

3

Alfhild
Alva

FREDAG

4

ÄB: Motorsågskurs B

2

Tryggve

ÄB: Motorsågskurs B

25

Orvar

ÄB: Motorsågskurs A

18

11

Dagny
Helny

Gisela

3

26

19

12

5

Enar
EinaR
17 e trefaldighet

Fredrika
16 e trefaldighet

Åsa
Åslög
15 e trefaldighet

Adela
Heidi
14 e trefaldighet

LÖRDAG SÖNDAG

ÄB/SIB: Lämna in bidrag till Besparingsskogarnas Fototävling
senast 1/9!

ÄB: Anmälan till motorsågskurser!

Kom ihåg i september!

Älgko med kalvar i fäbodtäkten i Hykie fäbodar. Foto: Lars-Erik Lindhamn

www.besparingen.com
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42

41

40

39

VECKA

oktober 2010
Lukas

Tore
Tor

26

Amanda
Rasmus

ÄB: Motorsågskurs B

19

Valfrid
Manfred

Bror

12

5

28

TISDAG

Egna anteckningar!

25

Inga
Ingalill

ÄB: Motorsågskurs B

18

Erling
Jarl

Frans
Frank
internationella 
barndagen
kanelbullens dag

11

4

27

måndag

Sibylla

27

Sabina

ÄB: Motorsågskurs B

ÄB: sista anmälningsdag
Motorsågskurs B 28-30/10

20

Berit
Birgit

Jenny
Jennifer

13

6

29

Simon
Simone

Ursula
Yrsa

Stellan

Birgitta
Britta

ÄB: Motorsågskurs B

28

21

14

7

ÄB: Motorsågskurs B

30

ONSDAG TORSDAG

Nils

Viola

Marika
Marita

Hedvig
Hillevi

ÄB: Motorsågskurs B

29

22

15

ÄB: sista anmälningsdag
Motorsågskurs B18-20/10

8

ÄB: Motorsågskurs B

1

Ragnar
Ragna

FREDAG

2

Elsa
Isabella

Severin
Sören

Finn

Ingrid
Inger

ÄB: Motorsågskurs B

30

23

16

9

ÄB: Motorsågskurs B

Ludvig
Love

Harry
Harriet
Tacksägelsedagen

31

24

17

Edit
Edgar
halloween
sommartid slutar
22 e trefaldighet

Evert
Eilert
21 e trefaldighet
FN-dagen

Antonia
Toini
20 e trefaldighet

ÄB/SIB: sista dag att söka
bidrag för 2010!

10

3

Evald
Osvald
Den helige
Mikaels dag

LÖRDAG SÖNDAG

ÄB/SIB: Lämna in ansökan
för 2010 års bidrag senast 10
oktober!

ÄB: Anmälan till motorsågskurser!

Kom ihåg i oktober!

Foskdalsvallen mellan Städjan och Fjätervålen. Foto: Tobbe Nilsson

www.besparingen.com

48

47

46

45

44

VECKA

november 2010
Sune

Cecilia
Sissela

Leopold

Vendela

30

23

Anders
Andreas

Klemens

Vibeke
Viveka

Teodor
Teodora

16

9

2

Tobias

TISDAG

Egna anteckningar!

29

22

15

8

1
Allhelgonadagen

måndag

1

24

17

10

3

Gudrun
Rune

Naemi
Naima

Martin
Martina

Hubert
Hugo

2

25

18

11

4

Katarina
Katja

Lillemor
Moa

Mårten

Sverker

ONSDAG TORSDAG

3

26

19

12

5

Linus

Elisabet
Lisbeth

Konrad
Kurt

Eugen
Eugenia

FREDAG

6

Kristian
Krister

4

27

20

Astrid
Asta
en köpfri dag

Pontus
Marina

ÄB: LRF Informationsträff

13

Gustav
Adolf
Alla helgons dag
Gustav Adolfsdagen

7

5

28

21

14

Malte
brandvarnardagen
1 i advent

Helga
Olga
Domssöndagen

Emil
Emilia
fars dag
Söndagen f
domssöndagen

Ingegerd
Ingela
Söndagen e
alla helgons dag

LÖRDAG SÖNDAG

ÄB: LRF Informationsträff 13/11
kl. 9.00 i Lokalen. Anmälan till
LRF-Konsult!

ÄB/SIB: anmälan till
Jordägarstämman!

Kom ihåg i november!

Renhjord vid Gränjesåsvägen. Foto: Tobbe Nilsson

www.besparingen.com

52

51

50

49

48

VECKA

december 2010
Johannes
Johan

Israel
Moses

Lucia
luciadagen

Nikolaus
Niklas
finlands självständighetsdag

28

21

Benjamin
värnlösa
barns dag

Tomas
vintersolståndet

Sten
Sixten

Angela
Angelika

14

7

30

TISDAG

Egna anteckningar!

27

20

13

6

29

måndag

29

22

15

8

1

Natalia
Natalie

Natanael
Jonatan

Gottfrid

Virginia

Oskar
Ossian

30

23

16

9

2

Abel
Set

Adam
Drottningens
födelsedag

Assar

Anna
pepparkakans
dag

Beata
Beatrice

ONSDAG TORSDAG

31

24

17

10

3

Sylvester
nyårsafton

Eva 
Julafton

Stig

Malin
Malena 
Nobeldagen

Lydia

FREDAG

4

1

25

18

11

 Juldagen

Abraham

Daniel
Daniela

Barbara
Barbro

2

26

19

12

5

Stefan
Staffan
Annandag Jul

Isak
4 i advent

Alexander
Alexis
3 i advent

Sven
2 i advent

LÖRDAG SÖNDAG

Kom ihåg i december!

Julens solnedgång vid Grundsand, Nässjön, Älvdalen. Foto: Lars-Erik Lindhamn

www.besparingen.com

anslagstavlan

ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG

fototävling!

Påminnelse Sko

Du är väl inte över
försäkrad? Du vet
väl att
Du som delägare
får Din skogsförsä
kring
betald
av Älvdalens Besp
aringsskog. Försäkr
ingen
hos Dalarnas Försä
kringsbolag gälle
r för
Ditt skogsinneha
v i Älvdalens so
cken.
Observera att försä
kringen INTE omfat
tar
ansvar och rättssk
ydd och att Du
själv
måste kolla så
att Din skog int
e är
”dubbel”-försäkrad
!

”Ditt bästa foto från Skogen”
Bor Du i Älvdalens- eller Särna-Idre socken
och/eller är delägare i Besparingsskogen,
ta med kameran ut i skogen i sommar!
Vi efterlyser Ditt bästa foto från skogen. Det kan vara
en landskapsbild, eller när du: arbetar med motorsåg,
tar fikapaus på en stubbe, plockar bär med barnen..

För information rin
g:
Dalarnas Försäkring
sbolag
Hans Jemth
Tfn: 023-93160

Ja vad gör Du i skogen? Skicka din bästa bild till oss
och du kan vinna:
1:a pris - Presentkort på ABRIS Sjö och Snöservice,
Särna, 0253-100 10. Värde 1000 kr

2:a pris - Presentkort på Såg och Kedjeservice,

HYRA LOKALEN?

Älvdalen, 0251-109 10. Värde 700 kr

alen” är det Karin
Vill du hyra ”Lok
t
nda dig till. Huse
Larsson du skall vä
rpe
är
ngö Liebruk
med anor från Lå
h
barndop, kalas oc
r
fekt som lokal fö
us
sh
ng
stora trevåni
konferens. I detta
l företa
finns även ett an
tag inhyrda.

3:e pris - Presentkort på ABRIS Sjö och Snöservice,
Särna, 0253-100 10. Värde 500 kr

Vinnande bidrag publiceras i nästa
nummer!
Du skickar bilden digitalt (via e-post), eller på CD/DVD
via post senast
1 september
till: anna.dahlgren@besparingen.com
Eller till: postadress - se nedan.
Märk kuvertet: Fototävling
Glöm inte att skriva:
ditt namn, adress, tfn, e-postadress
var och när bilden är tagen
samt en beskrivning på vad bilden föreställer
Tävlingsregler
Tävlingen pågår från den 27 april - 1 september. Tävlingens vinnare
offentliggörs på hemsidan och i nästa Skogen och Kraften. Man får lov
att ha tagit kortet själv och man får bara skicka in ett kort per person.
Tävlingen går ut på att skicka in sin bästa bild i aktuellt tema. Den tävlande försäkrar att denne har full upphovsrätt till det inskickade bilden. Man måste vara myndig eller ha målsmans tillstånd för att tävla
Besparingsskogen förbehåller sig rätten att publicera inskickade bilder på www.besparingen.com . Bilderna kan
komma att publiceras i kommande nummer, utställningar eller i reklamsyfte. Namn på fotografen kommer alltid att visas. Anställda på ÄB och SIB och förtroendevalda får ej delta.
Beslutet går inte att överklaga.

Jaktåret 10/11
Älvdalen, Särna-Idre

jaktbestämmelser och
Aktuell information om
et 10/11 finns på:
jaktkortspriser för jaktår
www.besparingen.com
Klicka på jakt och fiske

gsförsäkring!

Välkommen
att ringa Karin:
Arkivet och
en”
uthyrning av ”Lokal
Tfn: 0251-122 33
sparingen.com
E-post: lokalen@be

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

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

MARGARETHA HÅRDÉN
Ekonomiansvarig
0251-59 74 74

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

INGRID MÖRK
Administration
0251-106 95

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

ANNELIE NORIN
Administration
0251-59 74 75

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

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

ANNA DAHLGREN
Media och
projektansvarig
0251-59 74 85

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

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

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

Planerare
JONAS HÅRDÉN
Planläggningssamordnare
070-792 04 99
ANDREAS BERGLUND
KURT MALM
073-069 97 41

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

ANITA ANDERSSON
Lokalvård

SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG
Dags att söka Älvdalens
Besparingsskogs språkstipendium
Ulum Dalska!
Du som är grundskoleelev i åk 3, åk 6 och åk 9 i Älvdalen
och i vardagslivet aktivt använder det älvdalska språket
vid samtal med andra kan senast 30 april ansöka
om stipendium på ett särskilt ansökningsformulär.
Det finns på Besparingsskogens kontor och hemsida,
www.besparingen.com (under blanketter) samt på
skolexpeditionen.
Elever i klass 9, som godkänns vid prövning får 6000
kronor i stipendium och diplom.
Elever i klass 6, som godkänns får 500 kronor i
stipendium och diplom.
Elever i åk 3 får Ulum Dalskas diplom och en sagobok.

LENA LEONARDSSON
Skogsansvarig
0253-100 07
070-567 04 95

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

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

MATS WALLMO
Skogsvård
070-576 03 69

ANN-SOFI PERSSON
Administration
0253-59 67 63

KURT PERSSON
Skogsvård

MAUD NYMAN
Lokalvård

STEFAN MATTSSON
Planerare

Skogsvård
Per Persson
Torbjörn Halvarsson
Kristofer Spånberg
Henryk Dusinkiewicz
Östen johansson

Stipendierna delas ut under högtidliga former i
samband med skolavslutningen.

34

35

LANDSKAPSVÅRD
ÖPPET LANDSKAP GENOM SAMVERKAN

NÄSTA NUMMER
oktober 2010
REPORTAGE:
effekten av
skogsgödsling
skogen i skolan
DELÄGARE I FOKUS

Välkommen

till ett seminarium med Fjällbete

Jakt
UTBILDNING

Företaget Fjällbete började med en idé hos några bönder i
Åredalen eftersom bygden växte igen. Det grundas 2003
och hade då åtta delägare, 80 får och en traktor. 2009 har
Fjällbete 125 delägare, 400 får, en bred verksamhet och en
etablerad roll i lokal utveckling.

Detta kan vara ett sätt att hålla efter
landskapsvården och öppna upp landskap

Jörgen Andersson från Fjällbete kommer denna eftermiddag att visa på deras sätt att hålla markerna öppna med betande får, bedriva lammproduktion och lokal köttförsäljning,
hantverk, skinn och ull, erbjuda Levande Skola och aktiviteter som Fåraherdens dag, ”Från jord till bord” med mer…

Kan detta vara något för oss i
Norra Dalarna?
Nyfiken? Alla som är intresserade är
välkomna!

7 MAJ
15.00-17.00
LIDENS BYSTUGA

Öppen diskussion efter 17.00
KOSTNADSFRITT, FIKA

Anmäl ditt intresse
senast 3 maj!
till: Hanna Hansson 076-890 31 31
Läs gärna mer på: www.fjallbete.nu
Arrangör:

Nätverk - Får Norra Dalarna

Nätverk - Får Norra Dalarna

www.besparingen.com
Tipsa oss!

Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?

Ring eller maila:

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

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

