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Skogen & Kraften utkommer två gånger per år: 
vår och höst.
Distribueras till alla delägare i Älvdalen, Särna-Idre  
Besparingsskogar, samt till alla hushåll i Älvdalens 
kommun.
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Ansvarig utgivare: Älvdalen, Särna-Idre Bespa-
ringsskogar Ulf Andersson.
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År 2011 är till ända och vi håller som 
bäst på att sammanställa allt som 
hänt under det gångna året. Fast 

bokslutet ännu inte är riktigt klart verkar 
det som om Besparingsskogarnas kostna-
der och intäkter stämmer någorlunda med 
den budget vi gjorde för året. Det betyder 
att resultaten för förra året kommer att bli 
väsentligt lägre än 2010 då allt samver-
kade till vår fördel. Virkes- och elpriser har 
varit mycket lägre och dessutom rasade 
börsen kraftigt andra halvåret. Börsraset 
kunde vi kanske inte förutse men de lägre 
intäkterna har vi tagit höjd för i budgeten. 
Sammanfattningsvis kan man säga att 
2011 blev ett normalår om det nu finns nå-
got normalt i vår bransch.

2012 inleddes inte så bra för oss. 2011 
avslutades med att vi drabbades av 
Dagmar, en rejäl storm som vi befarade 
skulle förrycka hela året. Vi kom snabbt i 
gång med inventeringar och kunde ganska 
snart konstatera att vi kan skatta oss lyck-
liga då vi drabbats väldigt lite jämfört med 
våra grannar i öster. Särna-Idre har drab-
bats endast marginellt och för Älvdalens 
del har ungefär en halv månadsavverk-
ning blåst ner. 

Om man redan nu skall försöka sig på 
en gissning på hur det här året kommer 
att utfalla måste jag tyvärr låta lite pes-
simistisk. Virkespriserna är fortsatt låga 
för våren samtidigt som elpriserna fortsatt 

att sjunka. Om denna utveckling fortsät-
ter under hösten kommer vi inte att klara 
vårt budgeterade resultat. Ljuspunkter så 
långt är att våra aktieportföljer stigit rejält 
i värde.

1971 drogs riktlinjerna upp för en ge-
mensam förvaltning för Älvdalens och 
Särna-Idre Besparingsskogar. Under 
de 40 år som gått har mycket hänt som 
gjort att samarbetet måste förnyas. Av 
den anledningen togs förra året beslut i 
respektive besparingsskogstyrelse om 
ett nytt arbetssätt och en ny organisation, 
framför allt för förvaltningen av skogen. 
Syftet är att skapa en modern organisa-
tion som blir mer effektiv samtidigt som 
vi stärker kompetens genom att speciali-
sera i olika funktioner. Omstöpningen av 
den gemensamma förvaltningen kommer 
att fortsätta under 2012. Den här gången 
riktar vi fokus mot vår ekonomifunktion 
där vi inlett en rekryteringsprocess för att 
ersätta medarbetare som kommer att gå 
i pension. Redan i sommar mister vi två 
kära medarbetare som under många år 
förknippats bland ortsbor som en del av 
Besparingsskogen. Jag vill på företagets 
vägnar rikta ett stort tack till Ingrid Mörk 
och Karin Larsson som blir pensionärer 
i augusti. Dessutom vill jag passa på att 
tacka Nisse Schröder som slutade i julas 
och då gjort sin sista skogsvårdssäsong 
hos oss. Ett stort tack till er alla tre.

I detta nummer kommer vi även att pre-
sentera en del nyheter för er som är mark-
ägare. Bland annat kommer vi att kunna 
hjälpa till att söka olika typer av bidrag 
för att hålla landskapet öppet. Dessutom 
kommer vi under våren att skicka ut en en-
kät för att försöka ta reda på hur vi kan bli 
bättre på att stödja er delägare.

Hoppas ni får en trevlig läsning.

-Ulf A-

AKTUELLT - nyA oRgAnisATionEn
TEMA - biDRAg
TEMA - iDRoTTsbiDRAg bRUnnsbERgs if
TEMA - pRojEKT i byAR
TEMA - joRDbRUKs- och sKogsvåRDsbiDRAg
TEMA - RåDgivningssTöD
AKTUELLT - MiLjöhänsyn/MARKbEREDningsbiDRAg
vägAvDELningEn - bALsERbRon REnovERAD
AKTUELLT - MARKbEREDning & pLAnToR
REpoRTAgE - sToRMfäLLsinvEnTERing
AKTUELLT - föRsäKRing
AKTUELLT - bRAnD
AKTUELLT - ny äLgföRvALTning
REsUMÉ - RöjsågsUTbiLDning sib
UTbiLDning - MoToR- och RöjsågsKöRKoRT
nyTT fRån pcsKog - våREn 2012
fRån ARKivET - gLiMTAR UR äLvDALEns hisToRiA
AnsLAgsTAvLAn - info & påMinnELsER
pERsonALsiDAn - KonTAKTinfo
sisT MEn inTE MinsT - sKogsDAg äb
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AKTUELLT

GeR effeKtivare FöRVALTNING

Redan 1971 kom ett förslag om att sam-
ordna funktioner på ett mer effektivt sätt 
i de båda besparingsskogarna och se-
dan 1972 har Älvdalen och Särna-Idre 
Besparingsskogar haft gemensam förvalt-
ning. 

Beslutet 1972, till gemensam förvaltning, 
föranleddes av den allmänna lönsamhets- 
och kostnadsutvecklingen med krav på 
större förvaltningsenheter och special-
funktioner. I dag kan man se att arbetet 
under åren har samordnats och utvecklats 
till viss del men att det samtidigt har till-
kommit nya funktioner och arbetssätt som 
i dag ställer nya krav. För att inte förfela 
syftet av det ursprungliga förslaget med 
samordnade funktioner görs nu denna or-
ganisationsförändring.

ÄLVDALeN, SÄRNA-IDRe. 1 januari 2012 togs ytterligare 
ett steg i utvecklingen och Älvdalen och Särna-Idre 
Besparingsskogar har sedan årsskiftet en ny opera-
tiv organisation för skötseln av besparingsskogarna.

ny organisation

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

Besparingsskogars
skogar.

BAKGRUND
•	 ÄB	+	SIB	gemensam	förvalt-

ning	sedan	1972.
•	 Beslutades	för	att	kunna	sam-

ordna	funktioner	på	ett	mer	
effektivt	sätt	enligt	förslaget	
från	1971.

•	 På	senare	tid	parallella	or-
ganisationer	för	skötsel	av	
skogen	vilket	förfelat	syftet	
av	samordnade	funktioner,	
inneburit	dubbelarbete,	
splittrad	arbetssituation.Nya	
förutsättningar	ställer	högre	
krav	på	kompetens	och	där	
med	krävs	mer	specialiserade	
funktioner.

•	 Tillkomst	att	sköta		Venjans	
skogar	gör	underlaget	för	spe-
ciallsering	större.

ÄB SIB NVB

Produktiva	areal	(ha) 55000 38500 9400

Föryngringsavv.	(m3fub) 75000 28000 beslut	i	maj

Gallring	(m3fub) 20000 7000 beslut	i	maj

Föryngringsareal	(ha) 500 250 beslut	i	maj

Gallringsareal	(ha) 500 200 beslut	i	maj

 

OMFATTNING

•	 Renodla	skogsverksamheten	som	ett	eget	”affärsom-
råde”	inom	besparingsskogen.

•	 Specialist	funktioner	bör	leda	till	en	effektivare	för-
valtning	av	skogen.

•	 Möjlighet	till	att	öka	kompetens	inom	respektive	
funktion

•	 Bättre	styrning	och	kontroll.
•	 Tydliga	mål	för	verksamheten.

SyFTe

Sedan 2009 sköts 
även Norra Venjans 
Besparingsskogars 
skogar i samma 
förvaltning vilket 
ytterligare ökar un-
derlaget för specia-
lisering.

1 januari i år tog 
man därför steget 
fullt ut med sam-
ordningen av orga-
nisationen och för-
valtare Ulf Andersson ser en rad fördelar.

– Syftet med den nya organisationen är att renodla skogsverksamheten till ett eget 
affärsområde inom Besparingsskogen. Nya specialistfunktioner med möjlighet att öka 
kompetens inom respektive funktion ger bättre styrning och kontroll samt tydliga mål 
för verksamheten, vilket bör leda till en effektivare förvaltning av skogen, säger Ulf.

Ulf Andersson
FöRValTaRe

Håkan Lissman
SkoGSBRukSledNING

Lena Leonardsson      
PRodukTIoNSledaRe

PlaNeRING	ÄB,	SIB,	(NVB)

FÄlTPlaNeRaRe SkoGSVåRdSPlaNeRaRe

Per-Olov Persson
PRodukTIoNSledaRe
dRIVNING	ÄB,	SIB,	(NVB)

Jonas Svensson     
PRodukTIoNSledaRe

SkoGSVåRd	ÄB,	SIB,	(NVB)

FÄlTPlaNeRaRe
 Jonas Hårdén   Stefan Matsson Urban Mattsson

Ulf Andersson, förvaltare. FOTO: Tobbe Nilsson
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Besparingsskogarnas
Bidrag 2012

idrottsBidrag

Kraftbältet spänns runt midjan. Prat och 
skratt byts snabbt mot fokus och koncen-
tration innan tystnaden bryts av det, inom 
dragkampsvärlden, välkända komman-
dot. 

– Fatta linan, sträck, stilla, dra! Så låter 
det en kväll i början av mars i den gamla 
ladugården även kallad ”Fjosbockan” i 
byn Klitten utanför Älvdalen. Skogen 
och Kraften är på besök hos Brunnsbergs 
IF som vässar formen inför bland an-
nat VM i dragkamp i Schweiz i höst. 
Det är Lina Frost, en av klubbens dra-
gare som ger kommandot och star-
tar därmed ett av kvällens alla drag. 

Adrenalinet vibrerar i luften och hälarna 
plöjer djupt ner i sanden i den 36 meter 
långa sandbanan som fått ta plats där 
kornas bås tidigare har stått. När Smirajs 
Olle Eriksson slutade med korna stod la-
dugården tom och han såg en möjlighet 
att bistå klubben med en lokal för träning. 
Sandbanan byggdes 2008 och ger drag-
kamparna möjlighet att träna i verkliga 
förhållanden året runt. Tidigare tränade 
man med hjälp av stegar utlagda på gol-
vet i klubbhuset, före detta småskolan, 
i Brunnsberg. I Brunnsberg finns även 
klubbens träningsanläggning sommartid. 
Vintertid är det numer på ”Fjosbockan” 
som det slipas på tekniken.

Även om dragkamp handlar mycket om 
väl utvecklad teknik är sporten inget för 
den otränade. Det inser man snabbt när 
svetten bryter fram på dragarna i den 
svala lokalen. Dragkamp är ett lagarbete 
där envishet, styrka, självdisciplin och ut-
hållighet är minst lika viktiga delar. Flera 
av de som tränar den här kvällen är ruti-

nerade dragare som varit med länge och 
tagit klubben mot deras välförtjänta fram-
gångar de senaste åren.

Klubben har tävlat i dragkamp sedan 
1997 och har idag runt 30 aktiva från 
13 år upp till 40 plus. De verkliga fram-
gångarna kom 2010 och sedan dess har 
klubben visat att de är att räkna med i 
elitsammanhang. Daniel Eriksson, i dag 
klubbens tränare, började träna dragkamp 
i Brunnsbergs IF år 2000 och har sin teori 
om vad som gjort klubben så framgångs-
rik.

– Jag började själv med dragkamp för 
tolv år sedan och har varit tränare för 
klubben sedan 2006.

Vi har utvecklats under åren och flera 
av de som gått med som juniorer är i dag 
med och drar i dam- herr- och mixedla-
gen. Även om det byts en del dragare har 
vi haft samma stomme under flera år och 
jag tror att det är en av anledningarna till 
att det har gått så bra på tävlingarna, att vi 
har kontinuitet. Sedan för att vi satsar hårt 
och tränar mycket förstås, säger Daniel.

Daniels syster Katti Eriksson, även hon 
en erfaren dragkampare med tio år i klub-
ben, vill inte tro att det är hela sanningen.

– Vi har också en duktig tränare i Daniel, 
han har blick för det, säger Katti och för-
klarar att det gäller att läsa av sina dra-
gare, och även motståndarna. I dragkamp 
gäller det att verka tuff inför motstånda-

ren, att ha stenansikte och inte avslöja att 
man är trött. Daniel ser de små detaljerna 
som avslöjar och vet då vad han ska göra 
och säga för att få var och en att hålla ut 
lite till, säger hon.

– När mjölksyran står upp till öronen 
då ska man stå och se glad ut. Man måste 
allt vara lite knäpp för att hålla på med det 
här, säger Daniel och skrattar.

 – Men det är världens roligaste sport 
kontrar de båda snabbt i kör, vilket resul-
terar i mer skratt.

I pauserna fyller man på med vätska, mju-
kar upp krampande händer och stretchar. 
Det är mycket prat och skratt i laget och 
det märks att de har kul när de tränar. De 
betonar att det är en idrott som de allra 
flesta kan utöva och hoppas på att fler vill 
prova på sporten.

– Dragkamp är en ren idrott, den inne-
håller varken häftiga rörelser eller tack-
lingar, vilket gör att det är väldigt lite ska-
dor, säger Daniel.

– Den som är nyfiken är välkommen 
att komma och träna med oss och prova 
på. Vi satsar också på att försöka få till 
ett knattelag med barn mellan 8 och 12 år, 
säger Katti.

De som tränar på elitnivå tränar tillsam-
mans 2-3 gånger i veckan. Förutom det 
finns det ett individuellt ansvar att var 
och en även tränar styrka och kondition 
på egen hand. Som för de flesta idrotts-
föreningar krävs det även mycket ideellt 
arbete i föreningen och att medlemmarna 
ställer upp och jobbar för att få in pengar 
till klubben.

– Vi jobbar bland annat som funktionä-
rer på Vasaloppet och Stafettvasan och sät-

Brunnsbergs IF vässar formen inför VM 2012
fatta linan, sträcK, stilla, dra!

ÄLVDALeN. Älvdalens Besparingskog lämnar bi-
drag till idrotts- och föreningsverksamhet samt 
elitidrottsbidrag. Brunnsbergs IF är en av de för-
eningar som sökt och fått stöd i sin verksamhet.

ÄLVDALeN, SÄRNA-IDRe. Dagens verksamhet hos 
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar byg-
ger på flera generationers arbete och det är viktigt 
att komma ihåg att det Besparingsskogarna gör 
idag får kommande generationer ta del av. Därför 
kan också Älvdalen och Särna-Idre Besparings-
skog, tack vare våra förfäder, dela ut bidrag varje 
år till Besparingsskogarnas delägare och andra 
ändamål för bygdens utveckling. På föjande sidor 
kan du se vilka bidrag som gäller 2012 samt några 
exempel på hur bidragen gör nytta på olika sätt i 
bygden.

Bra att känna till!
Besparingsskogarna har olika förutsättningar när 
det gäller anslag. Därför skiljer sig bidragens art 
och storlek åt mellan Älvdalens och Särna-Idre Be-
sparingsskogar.

Lästips!
På sidorna 32-33 kan du läsa en artikel hämtad 
från ÄB:s arkiv. Skribenten tar oss tillbaka till Be-
sparingsskogens grundande och ger oss en vär-
defull bild av dåtidens levnadsvilkor i Älvdalen 
samt Besparingsskogens utveckling fram till mitten 
av 50-talet. 

TEMA biDRAg

idrottsbidrag - Fortsättning
FOTO: Micke Lundqvist

SM i Trängslet 2011. FOTO: Brunnsbergs IF

”– När mjölksyran står upp till öro-
nen då ska man stå och se glad 
ut. Man måste allt vara lite knäpp 
för att hålla på med det här.
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bidrag För Projekt i byarna - nästa sida!

Vill du också söka bidrag för IDROTTS- 
OCH FÖRENINGSVERKSAMHET eller 
ELITIDROTTSBIDRAG - så här gör du!

Frågor kontakta: Annelie Norin tfn: 0251-597475, e-post: annelie.norin@besparingen.com
Ansökningsblankett ska användas som finns på hemsidan: www.besparingen.com (under bidrag och lån)

1.	Idrotts-	och	föreningsverksamhet	i	första	hand	till	ungdoms-
verksamhet	i	Älvdalens	socken.
	
Till	 ansökan	 skall	 bifogas	 redogörelse	 för	 verksamhetens	 om-
fattning	samt	räkenskapsredogörelse.	uppge	även	clearing-	och	
kontonummer	i	bank,	postgiro	eller	bankgiro,	samt	föreningens	
adress.

2.	elitidrottsbidrag	till	aktiva	elitidrottare	i	Älvdalen	som	under	
året	tagit	SM-medalj	eller	ingår	i	ungdoms-,	junior-	eller	senior-
landslag.

Följande	 krav	 ställs	
för	elitidrottsbidraget:
•	 Idrotten	 skall	 vara	 ansluten	

till	Riksidrottsförbundet
•	 Sökande	skall	vara	minst	15	år	under	an-

sökningsåret
•	 Sökande	skall	vara	mantalsskriven	i	Älvdalen	eller	till-

höra	förening/klubb	i	Älvdalen.
•	 ansökan	skall	innehålla	meritförteckning	med	resultat	för	

innevarande	år	samt	målsättningar	med	idrottssatsningen.	
om	 idrotten	 ej	 finns	 representerad	 i	 Älvdalen	 eller	 om	
den	bedrivs	 i	 lägre	division,	omfattning	eller	 liknande	får	
idrottsutövaren	söka	bidrag	trots	att	vederbörande	tävlar	
för	klubb	utanför	Älvdalen,	men	skall	dock	vara	mantals-
skriven	i	Älvdalen.

•	 Bidraget	 söks	 av	 förening/klubb	 och	 öronmärks	 för	 den	
aktive.

Visste du att?
•	 	Sveriges	första	oS-	medalj	togs	1912.	

Spelen	gick	på	svensk	mark,	grenen	var	dragkamp!
•	 ett	dragkampslag	består	av	åtta	dragare,	en	reserv,	

en	coach	och	en	vattenbärare.	Siste	man	i	laget	kallas	ankare.
•	 Repet	ska	vara	minst	33,5	meter	långt	och	ha	en	omkrets	på	

10	-	12,5	cm.	Inga	typer	av	handfästen	är	tillåtna,	utomhus	får	
man	använda	kåda	till	händerna.

•	 en	match	avgörs	i	bäst	av	tre	dragningar.	om	lagen	vinner	var-
sitt	drag,	slutar	matchen	oavgjord	(1-1).	För	att	vinna	ett	drag	
gäller	det	att	dra	motståndarlaget	en	sträcka	på	fyra	meter.	ett	
drag	kan	vara	slut	efter	ett	tiotal	sekunder,	eller	på	tjugo	minu-

ter,	normalt	mellan	1-5	minuter.	
	

																																								källa:	www7.idrottonline.se/
																																																			brunnsbergsif-dragkamp/

TEMA biDRAg

Ovan: Uppvärmning. Till höger: Lina Frost, 
Daniel Eriksson, Fredrik Nylund och Katti 
Eriksson mjukar upp händerna mellan 
dragen. FOTO: Tobbe Nilsson.

Skorna ska vara helt släta under.

Stora bilden: Pelle Frostgard, Morgan Eriksson, 
Daniel Fornstedt, Daniel Eriksson, Lina Frost. I 
andra änden av repet syns Simon Andersson som 
etta. FOTO: Tobbe NIlsson

ter plant åt Besparingsskogen i Älvdalen 
för att få in pengar till tävlingsverksam-
heten. Det blir många och långa bussresor 
under en säsong, det kostar. Vi är väldigt 
glada och tacksamma för alla som stäl-
ler upp och för våra sponsorer,. Deras 
stöd är jätteviktigt för oss, säger Katti. 

Klubbens målmedvetenhet har börjat ge 
resultat och den riktiga  bekräftelsen på 
att de är på rätt väg kom 2010.

–  Hela året 2010 känns overkligt. Det 
var så mycket roligt som hände det året 
men den bästa var att vi vann SM-guld i 
mixen, det var en stor händelse och det 
guldet satt verkligen där det skulle, strålar 
Katti.

–  Då fick vi kvitto på att det vi gör är 
rätt. När man vet att man kan vinna, det är 
en härlig känsla, säger Daniel.
 
Brunnsberg IF:s dragkampare har visat 
att de håller hög standard även interna-
tionellt. 2010 avslutades säsongen med 
att fem av klubbens dragare fick åka med 

landslaget till Sydafrika och kom hem 
med inte mindre än sex VM-guld och ett 
VM-silver. Framgångarna har avlöst var-
andra och 2011 fortsatte med två SM-guld 
i Halmstad innan det var dags att kliva upp 
på pallen igen. Den här gången på hem-
maplan då SM arrangerades i Trängslet. 
Resultatet där blev två SM-guld, två SM-
silver och två SM-brons. Till hösten får 
Brunnsbergs IF åter chansen att visa drag-
kampsvärlden hur ett rep ska dras i VM 
sammanhang.

– Tävlingssäsongen börjar i maj och 
slutar i september. Målet för sommaren 
är att försvara klubbens SM-guld och så 
förstås ett bra resultat i VM i Schweiz i 
höst. Dessutom har jag fått det förtroen-
defulla uppdraget att vara förbundskapten 
för mixed-landslaget där några av klub-
bens dragare ingår, det blir spännande, 
säger Daniel.

Lycka till önskar Älvdalens 
Besparingsskog!

”–  Då fick vi kvitto på att det 
vi gör är rätt. När man vet 
att man kan vinna, det är en 
härlig känsla.
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brevlådställ/brevlådor
68 100 kr

Först kontaktade jag postverket för att kontrollera i vilken 
omfattning jag kunde sammanföra befintliga brevlådor i 
de kommande brevlådställen.  I Nornäs fanns brevlådorna 
lite här och där, uppsatta med varierade fästen och place-
ringar. Under vintern kunde en del brevlådor försvinna 
helt efter att snöplogen farit fram. Därefter var det dags 
att göra en förfrågan om någon kunde tillverka alla brev-
lådställen. Den hjälpen hittade jag i Nornäs. Jag kontrol-
lerade hur många brevlådställ som behövdes och var de 
skulle placeras, med tanke på fast boende och fritidsbo-
ende. Brevlådor införskaffades från posten, som tillhan-
dahåller endast plastbrevlådor. Detta med tanke på att 
en lantbrevbärare öppnar ett 100-tals brevlådor per dag 
under sin distributionstur. Det som var mest bekymmer-
samt var, att samtidigt som projektet pågick, så ändrades 
postadresserna i byn och alla vägar fick nya namn och 
nummer. Detta medförde ett stort merarbete, som jag fick 
ovärderlig hjälp med. Min ersättare i Nornäs byaråd, Ma-
ria Andersson, har tidigare arbetat inom posten och kun-
de deras rutiner. Vi kontrollerade alla nya adresser och 
märkte upp samtliga 58 brevlådor med namn och adress. 
När det var dags för uppsättning av brevlådställen, måste 
jag hitta någon som hade tillgång till en grävmaskin. Det 
fanns också att tillgå i byn. Till sist fanns alla brevlådstäl-
len på plats, med nya fina vita brevlådor. Ett enhetligt och 
fint lyft för byns ”ansikte utåt”!

projekt i Byar
TEMA biDRAg TEMA biDRAg
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nornäs by •	ansökan	skall	ske	senast	1/6	2012	till	Jordägarnämnden,	
som	beslutar	 om	 fördelningen.	 ansökan	 skall	 specificeras	
med	 en	 delsumma	 för	 varje	 projekt	 ansökan	 avser.	 Även	
administrationskostnader	 kan	 vara	 bidragsgrundande	 och	
skall	då	specificeras	i	ansökan.

•	Redovisning	av	hur	bidraget	använts	skall	skriftligen	redo-
visas	till	 Jordägarnämnden	omedelbart	efter	att	projektet	
avslutats.	om	beviljade	bidrag	inte	använts	enligt	ansökan	
kan	 detta	 innebära	 att	 Jordägarnämnden	 reducerar	 kom-
mande	års	eventuella	bidrag	eller	kräver	tillbaka	hela	eller	
del	av	utbetalt	bidrag.

•	Bidrag	får	enbart	användas	för	ändamål	som	sammanfal-
ler	med	Besparingsskogens	reglemente	§	25	punkt	5	”För	
främjande	 av	 jord	 och	 skogsbruket	 med	 binäringar	 inom	
socknen,	anläggning	och	 förbättring	av	vägar	eller	 för	an-
nat	 ändamål	 som	är	till	 gagn	 för	 delägarna	eller	 hela	be-
folkningen	i	socknen”.	Missbruk	av	detta	medför	återbetal-
ningsskyldighet.

•	 Fördelningen	 av	 bidragen	 skall	 redovisas	 i	
Besparingsskogens	årsredovisning.	Pengar	kan	sökas	till	nya	
projekt	fastän	pågående	projekt	ej	slutförts,	men	då	mot	en	
skriftlig	ansökan	om	förlängning	av	det	pågående	projektet	
samt	redovisning	hur	långt	projektet	fortskridit	före	den	1	
juni	2012.

Projektpengar	kan	även	sökas	till	projekt	som	redan	påbör-
jats	under	budgetåret.	ansökan	ska	vara	Besparingsskogens	
kontor	i	Älvdalen	tillhanda	senast	den	1	juni	2012.

VILL DU OCKSå SÖKA BIDRAG FÖR
PROJEKT I ByARNA - Så HÄR GÖR DU!

Frågor kontakta:
Annelie Norin
Tfn: 0251-597475
E-post: annelie.norin@besparingen.com

ansökningsblankett	skall	användas	som	finns	på	hemsidan:
www.besparingen.com
Under bidrag och lån

jord- oCH skogsbidrag - nästa sida!

skyltar/information
20 000 kr

Först åkte jag runt och kontrollerade var det saknades in-
formation i byn. Viktig information saknades i och vid 
Folkets hus, som används av både bybor och turister. 
Även på campingplatsen saknades en informationstavla. 
Till Folkets hus och till campingplatsen i byn beställdes 
informationstavlor, med priser som gäller och servicen 
som finns. Folkets hus skyltades upp på utsidan, att det är 
en serviceanläggning. Detta extra viktigt, eftersom Nor-
näs campingplats ligger invid Folkets hus och används 
av campinggästerna. All information finns nu på svenska, 
engelska och tyska. Jag fick mycket bra hjälp med över-
sättning av informationen till engelska och tyska. Skyltar 
till Naturcampingplatserna och elljusspåret gjordes också.                                                                                                        

tvättstuga
110 000 kr

Tvättstugan i Folkets hus var i stort behov av renovering. 
Inköp av en stor tvättmaskin och en ny torkanläggning 
gjordes. Många hjälpte till med montering och instal-
lation av de nya anläggningarna. Likaså med att mon-
tera och frakta bort all gammal utrustning, vilket jag är 
mycket tacksam för. Torkrummet målades om och nya rör 
monterades upp för att hänga tunga mattor på. Tvättstu-
gan målades om och fräschades upp med fina gardiner, 
tavlor och en trevlig manglingsplats. Tvättstugan används 
i dag mycket flitigt, med den nya och helt automatiska 
tvättmaskinen. Tvätten torkar numera mycket snabbt, 
med den nya anläggningen och sparar därmed energi. Vad 
som gläder mig mest, är att inga tunga lyft längre krävs. 
Tidigare lyftes våta och tunga mattor från de gamla manu-
ella tvättmaskinerna till en gammal och farlig centrifug! 
Tvättmaskinerna var ofta ur funktion långa tider i väntan 
på reservdelar som skulle bytas ut.

värmepump
100 000 kr

I Folkets hus har det under flera år varit problem med 
värmeanläggningen. Beviljat bidrag möjliggjorde att 
byta ut värmepumpen och byta ut den gamla anlägg-
ningen från början av 50-talet. Vaktmästaren har haft 
”hjärtat i halsgropen” varje gång någon rapporterat, att 
värmen inte fungerat. Det har inte funnits pengar i för-
eningen att åtgärda mer än det absolut nödvändigaste, 
så att Folkets hus kunde användas. Vaktmästaren vis-
ste inte om anläggningen skulle haverera den närmaste 
tiden eller om det skulle ”gå bra” ytterligare en tid.  
När det var dags för VVS-firman att påbörja arbetet i 
pannrummet i Folkets hus, krävdes en stor insats för att 
röja upp i hela pannrummet. Under de cirka 60 år, som 
Folkets hus funnits, har det samlats en massa ”bra att ha” 
saker och diverse möbler. Allt detta måste snabbt rensas 
ut och frigöra utrymmet i pannrummets båda rum. Fle-
ra hjälpsamma personer ställde upp och hjälpte till med 
detta arbete. Nu finns det alltid varmvatten och värmen 
i Folkets hus går att justera efter behoven som finns. 
Nu återstår det endast att ta bort en gigantisk varmvat-
tenberedare i trä och plåt, som hänger i taket och måste 
sågas sönder och fraktas bort. Det arbetet har planerats 
ske under våren.

ProjeKt 1

ProjeKt 2

ÄLVDALEN. Med hjälp av bidrag i form av  ”Projekt i byar” 
och ideella krafter har den lilla byn Nornäs norr om Älvda-
len fått en välbehövlig ansiktslyftning och modernisering, 
till nytta för ortsbor och turister.

Karin Bäck är drivande bakom ansökningarna och delar 
här, med egna ord, med sig av hur hon har gått till väga och 
vad som har gjorts i de fyra projekt som hon har handlagt 
för Nornäs/Tyrinäs Byaråd under åren 2009-2011.

ProjeKt 3

är jag mycket tacksam och stolt över den hjälp jag fått, 
genom mina bidragsansökningar till Besparingen! 
Under åren 2009 till 2011 har Nornäs Byaråd beviljats 
totalt 298 100 kronor, som av redogörelserna visar, 
att det går att göra mycket bra i en by, genom att söka 
bidrag hos Besparingen. Att jag fick förfrågan om att 
delge läsarna vad Nornäs Byaråd har använt pengarna 
till känns som ett erkännande, att jag gjort rätt, som 
vänt mig till Besparingsskogen och Jordägarnänden 
för att få hjälp till byn Nornäs. Det har krävts många 
resor mellan Tyrinäs och Nornäs, många telefonsam-
tal, många offertförfrågningar, innan det har varit 
dags att sätta mig ner och skriva själva bidragsansö-
kan. Varje nedlagd timme av egen tid och varje krona 
är mycket värt när jag ser resultatet i dag! 

Karin Bäck
Nornäs Byaråd

ProjeKt 4

Anders Hård och Karin Bäck konstaterar att man med vilja, ekonomiskt 
stöd och bra samarbete kan göra mycket bra i en by. 

Tvättstugan  i Folkets hus före... 

 ...och efter renovering.

Pannrummet i Folkets hus 
före och efter renovering. 

sammanfattningsvis...

obs!
kom	ihåg	att
slutredovisa!

FOTO: Tobbe NilssonTEXT: Karin Bäck



TEMA biDRAg

ÄLVDALEN
Markbyte...............................................................................	
Skogsförsäkring......................................................................	
Vägbyggen...........................................................................
Röjning...................................................................................
Markberedning......................................................................
Manuell	markberedning................................................
Plantering..............................................................	
Frösådd..................................................................................
Skogsgödsling.........................................................................	
Hyggesrensning	el	förrensning	till	gallring.............................
Skyddsdikning.........................................................................
Rågångsupptagning................................................	
Gödningsämnen.....................................................................

utsäde....................................................................................
Jordbrukskalk.........................................................................	 	
Mjölkmaskin	och	elverk...........................................................
Veterinär-	och	inseminationskostnad.....................................
Nyanläggning/modernisering
av	byggnad	för	djurhållning.....................................................
Markkartering.........................................................................

Skogsbruksplaneservice.........................................................
Rådgivning	skogsbruk..........................................

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	kost-
nad	för	klass	4c-väg.
**	 Tall	 och	 granplantor	 tillhandahålls	 utan	 kostnad	 av	
Älvdalens	Besparingsskog.	Beställning	ska	ske	hos	av	Älvdalens	
Besparingsskog	utsedd	plantombud.	För	plantor	som	ej	tillhan-
dahålls	av	Älvdalens	Besparingsskog	utgår	bidrag	med	högst	97	
öre/planta	efter	uppvisande	av	betald	faktura.
***	På	 skiften	markerade	 i	 skogsbruksplanen.	 ersättningen	är	
2	 000	 kr/km	 om	 skogsägaren	 eller	 skogsägarens	 företag	 själv	
utför	arbetet.	om	skogsvårdsföretag	anlitas	utgår	timersättning	
enligt	beslut	från	Jordägarnämnden.

Djurbidrag
Bidrag	per	djur	och	år	till	brukare	av	åker	och	betesmark	inom	
socknen.
Mjölkkor..................................................................
Nöt	över	2	år...........................................................
Nöt	från	6	mån	till	2	år...............................................
Tacka/get	minst	1	år...................................................
Häst...........................................................................
Betesbidrag/stängselbidrag
ett	årligt	bidrag,	baserat	på	länsstyrelsens	bidrag	för	markareal	
som	uppfyller	villkoren	för	”grödkod	52	eller	grödkod	61”.

Fäbodbidrag
Mjölkko	.....................................................................
Mjölkande	tacka/get	>	1	år.......................................

SÄRNA
Markberedning.....................................................................
Röjning..................................................................................
Plantor,	plantering,	frö	och	sådd.............................................
Hyggesrensning/förrensning.................................................
Jordbrukskalk........................................................................
Gödning	och	utsäde................................................................
Rågångsupptagning.................................................................
Skogsbruksplaneservice........................................................
Rådgivning	skog,	ekonomi..............................................

Djurbidrag
Mjölkkor...............................................................
Får,	getter	och	kalvar............................................
Veterinärkostnader..................................................................
(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.
*under	5	ha	baseras	bidraget	på	max	2	000	kr/ha.	över	5	ha	
baseras	bidraget	på	max	1	800	kr/ha.

IDRE
Markberedning......................................................................
Röjning...................................................................................
Plantor,	plantering,	frö	och	sådd............................................
Hyggesrensning/förrensning..................................................
dikning	på	åkermark................................................................
Brukad	åker	(ej	betesmark)..............................................
Bete..................................................................................
Rågångsupptagning...............................................................
Skogsbruksplaneservice........................................................
Rådgivning	skog,	ekonomi...............................................

Djurbidrag
Mjölkkor......................................................................
Får,	getter	och	kalvar...................................................
Veterinärkostnader.....................................................................
(ej	hund	och	häst)
Stängsel.....................................................................................

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.

100	%
100	%

100	%*
100	%
100	%

1	kr/planta
1,20	kr/planta**

100	%
100	%
100	%
100	%

2	000	kr/km***
100	%

	
100	%
100	%
75	%

100	%

15	%
100%

100	%
2	tim/år/delägare

75	%*
100	%
75	%

100	%
100	%
50	%
75	%

100	%
2	timmar/

delägare/år	

550	kr/kr/djur/år
220	kr/kr/djur/år

75	%

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

100	%
100	%
100	%
100	%
75	%

550	kr/ha
300	kr/ha

100	%
100	%

2	timmar/
delägare/år

jordbruKs- ocH sKogsvårdsbidrag 2012

550	kr/djur/år
220	kr/djur/år

75	%

50	%

3	000	kr/djur/år
1	000	kr/	djur/år
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atur ochnulturvärdenk

Torbjörn Fält, jord och fäbodbrukare, ledamot i Jordägarnämnden
Tfn: 070-6747169

Anna Dahlgren, Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar, 
jord och fäbodbrukare

Tfn: 070-790 70 00

Nyhet!
rådgivningsstöd FöR BRUKARe AV
GåRDeNS/ByNS/FÄBODeNS SKIFTeSLAGSMARK!

TEMA biDRAg

ÄLVDALeN, SÄRNA-IDRe

ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG RåDGIVER om gårdens/byns/
fäbodens natur och kulturvärden. Syftet med det nya stödet är att hjälpa 
markägare och brukare av skifteslagsmark i Älvdalens, Särna och Idre att söka 
bidrag från Jordbruksverket och Skogsstyrelsen för landskapsvårdsprojekt.
	
odlingslandskapet	som	är	skapat	av	människan	är	en	del	av	vårt	kulturarv.	För	
att	dessa	natur-	och	kulturmiljövärden	ska	kunna	bevaras	för	framtiden	krävs	
en	kontinuerlig	skötsel.	Jordbruksverket	och	Skogsstyrelsen	har	bidrag	för	att	
hjälpa	till	att	bevara	natur-	och	kulturvärden	för	framtiden.	
	
det	är	många	som	inte	vet	att	de	kan	få	bidrag	för	att	restaurera	den	gamla	
ängsladan	på	fäboden	som	inte	längre	används	eller	bidrag	för	att	hålla	mar-
kerna	öppna	med	hjälp	av	djur.	listan	på	bidrag	är	lång	och	det	kan	vara	svårt	
att	veta	vad	man	kan	söka	bidrag	för	och	vilket	av	bidragen	som	passar	ända-
målet	bäst.
anna	dahlgren	och	Torbjörn	Fält	hjälper	dig	som	är	brukare	av	skifteslagsmark	
i	Älvdalen,	Särna	och	Idre	vidare	med	dina	planer	för	din	gård,	er	by	eller	fä-
bod.	Hör	av	dig	så	berättar	de	mer	och	lotsar	dig	i	ditt	arbete	med	din	ansökan.	

Nyhet!

TEMA biDRAg
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Ett axplock av de
bidrag som finns att söka hos

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen:

•	 restaurering	av	gärdsgård	runt	fäboden
•	 restaurering	av	ängar/beten
•	 fäbodbete	med	djur
•	 restaurering	av	 tex.	 ängslador	 (överloppsbygg-

nader	som	inte	längre	används)
•	 miljöersättning	för	ängsslåtter
•	 skogsägare	kan	tex.	få	ersättning	för	att	frihugga	

kulturmiljöer,	skapa	utsikt,	röja	upp	och	märka														
	 					vandringsleder.

FOTO: Tobbe Nilsson

3	000	kr/djur/år
2	000	kr/djur/år
300	kr/djur/år
300	kr/djur/år
300	kr/djur/år
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AKTUELLT AKTUELLT

Besparingsskogen kan inte markbereda på delägarnas marker om det är dåliga bäcköver-
farter på vägen till objektet. Gå inte miste om markredningbidraget - håll koll vad som gäller!

Markberedningsbidraget
Från och med 2011 har Älvdalen och 
Särna-Idre Besparingsskogar åtagit sig att 
sköta markberedningen för alla skogsäga-
re inom Älvdalen och Särna-Idre socknar. 
Besparingsskogarna betalar dessutom 
hela eller delar av marberedningskostna-
den, olika på olika Besparingsskogar, som 
ett bidrag till skogsägaren.

Dåliga överfarter hittade
Håkan Lissman är skogsbruksledningsan-
svarig för ÄB och SIB och förklarar läget.

– År 2006 blev både SIB och ÄB miljö-
certifierade enligt PEFC-systemet. Det 
innebär i sin tur att Besparingarna har åta-
git sig att följa de lagar, förordningar och 
regelverk som gäller i vår verksamhet. 

Under sommaren 2011 besökte och pla-
nerade vår personal de markberednings-
objekt som inkommit under året och var 
tilltänkta att markberedas 2012. Tyvärr så 
kan vi då konstatera att på ett flertal stäl-
len har man vid avverkningstillfället inte 
tagit sådan hänsyn till mark och vatten 
att vi kan använda den basväg som finns, 
utan att bryta mot de regler och lagar som 
gäller, för att ta oss fram till hygget som 
skall markberedas.

Vi vill därför beskriva för markägarna 

hur det här hänger ihop och vad de skall 
tänka på för att inte riskera att gå miste 
om sitt bidrag till markberedning.

De hinder som förekommer och som vi 
inte kommer att forcera utan vidare kan 
utgöra sönderkörd basväg genom sump-
skogsområden, bäcköverfart utan bro där 
man har kört på bäckbotten och orsakat 
slambildning, sönderkörda bäckkanter 
och så vidare.

 I de här fallen kommer markägaren själv 
att få planera, beställa och bekosta mark-
beredningen från annan entreprenör än 
Besparingen eller alternativt bekosta de 
åtgärder som krävs för att laga en basväg 
eller bygga en broöverfart så att Bespa-
ringen kan genomföra markberedningen.  
I klartext betyder det att det företag som 
har avverkat åt markägaren och har tagit 
dåligt hänsyn till mark och vatten på ett 

sätt som bryter mot skogsvårdslag och 
certifieringsregler, riskerar att markäga-
ren inte kan få sitt besparingsbidrag för 
markberedningen.

Markägaren har slutgiltigt ansvar
Besparingsskogarna har genom ett ut-
skick till de virkesköpande företagen i 
området informerat om vilka krav som 
ställs för att inte markägarnas markbered-
ningsbidrag från Älvdalen och Särna-Idre 
Besparingsskogar skall äventyras. Trots 
detta är det du som markägare som har 
det slutgiltiga ansvaret. 

Viktigt att tänka på för skogsägaren
Det är därför viktigt att markägaren vid 
kontrakteringen av avverkningen påmin-
ner det avverkande företaget om vilka 
krav som gäller på basvägar och vattenö-
verfarter så att inte onödiga misstag be-
gås.

De skador på mark och vatten som blir re-
sultatet av en sönderkörd basväg eller dåligt 
gjord bäcköverfart är markägaren ansvarig 
för. Det är också markägaren som Bespa-
ringen kommer att fakturera den extra kost-
nad som uppkommer för iordningställande 
så att markberedaren kommer fram utan att 
göra skada, säger Håkan Lissman.

Svensk PEFC Skogsstandard
för 2012-2017
är	ett	av	de	regelverk	som	Besparingsskogarna	
skall	hålla	sig	till,	behandlar	under	kapitel	4.6	
Metoder	för	att	skydda	mark	och	vatten.
http://www.pefc.se/resources/dokument 

	
Skador på grund- och ytvatten ska 
förebyggas genom åtgärder som 
innefattar:
•	 Vid	skogsbruks-	och	vägbyggnadsplanering	
ska	särskild	hänsyn	tas	till	våtmarks-	och	
vattenmiljöer.	

•	 Transportvägar	i	samband	med	skogsbruks-	
åtgärder	ska	förläggas	så	att	körskador	
minimeras.	Särskild	vikt	ska	läggas	vid	att	
undvika	allvarliga	körskador.	

•	 lämplig	metodik	och	teknik	ska	användas	
för	att	minimera	körskador	vid	drivning,	
speciellt	där	transporter	korsar	vattendrag.	

•	 allvarliga	körskador	på	transportvägar	
som	innebär	risk	för	slamtransport	till	
vattendrag	ska	åtgärdas.	För	att	minimera	
ytterligare	omrörning	och	utlakning	till	
grundvatten	bör	normalt	inte	andra	typer	
än	allvarliga	skador	åtgärdas,	såvida	inte	
särskilda	skäl	finns,	t.ex.	rekreationsvärden.	

•	Med	allvarliga	körskador	avses	exempelvis	
skador	som	orsakar	påtaglig	erosion	och	
slamföring	till	vattendrag,	spårbildning	som	
förändrar	vattenflöden,	djupa	sammanhän-
gande	spår	på	torvmark	eller	i	anslutning	
till	vattendrag	och	sjöar,	skador	i	områden	
med	särskilda	naturvärden,	i	fuktiga	hän-
synsytor	och	spårbildning	i	miljöer	av	
särskild	betydelse	för	friluftslivet,	särskilt	
i	närheten	av	tätorter.	Se	den	branschge-
mensamma	miljöpolicyn	om	körskador	på	
skogsmark,	www.skogforsk.se	

•	 På	marker	med	risk	för	erosion	används	
intermittenta	markberedningsmetoder.	
Markberedning	ska	normalt	inte	utföras	i	
kantzoner	mot	vatten	och	på	blöta	marker.

Skogsvårdslagen 30 §
Skogsvårdslagens	30	§	Hänsyn	till	
naturvårdens	och	kulturmiljövårdens	
intressen.	
 
7:14 Föreskrifter: 
Passager över vattendrag ska utformas 
så att vandringshinder för vattenlevande 
organismer inte uppstår och att vattendraget 
behåller sin naturliga botten.
 
7:28 Föreskrifter:
Allvarliga körskador ska förhindras.
 
Allmänna råd till 7:28
Med allvarliga körskador bör avses sådant 
som
•	 Leder till en skadlig utförsel av slam till 

sjöar och vattendrag,
•	 Ändrar ett vattendrags sträckning,
•	 Orsakar försumpning invid eller dämning 

av vattendrag,
•	 Skadar torvmark i anslutning till sjöar 

och vattendrag,
•	 Påverkar naturvärden i lämnad hänsyn,
•	 Försämrar framkomlighet på allmänt 

nyttjade stigar och leder,
•	 Försämrar upplevelsevärdet i allmänt 

nyttjade friluftsområden, eller
•	 Skadar fornlämningar, fornlämningsom-

råden och kulturlämningar. 

Bas- och stickvägar, liksom avlägg bör plan-
läggas och om möjligt förläggas till fast mark. 
För att förhindra körskador bör marken skyd-
das genom risning, byggande av kavelbro eller 
på annat sätt i den omfattning som behövs. 
Vid korsande av vattendrag eller vattenfö-
rande diken bör hjälpmedel t.ex. flyttbar bro, 
stockmatta eller kavelbro användas.

kan Bli dyr historia för markägaren

Markberedningsbidraget

”– I klartext betyder det att det fö-
retag som har avverkat åt markä-
garen och har tagit dåligt hänsyn 
till mark och vatten på ett sätt som 
bryter mot skogsvårdslag och cer-
tifieringsregler, riskerar att markä-
garen inte kan få sitt besparingsbi-
drag för markberedningen”.

dålig miljöhänsyn

ÄLVDALeN, SÄRNA-IDRe

FOTO: Micke Lundqvist och Älvdalens Besparingsskog.

exempel på godkända överfarter.

Orörd bäck.

exempel på ej godkända överfarter.

Vad vinner du som markägare på att visa miljöhänsyn? 

ReGLeR
Besparingsskogen
har att följa: 

Vilka förväntningar finns på dig 

som äger skogen?

Lär dig mer - anmäl dig till 

skogsstyrelsens kostnadsfria

miljöhänsynskurs!

se sid 16

Tips!

exempel på ej godkänd basväg.
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BalzerBron renoVerad

ÄLVDALeN. nu rullar virkesbilar och annan tung trafik åter säkert över rotälven 
mot balzer i rotendalen norr om älvdalen. den nya balzerbron blev körklar un-
der hösten 2011 och blir, vad man idag vet, den tredje bron i ordningen på denna 
plats. 

När den första bron över Rotälven bygg-
des vet man inte säkert men man vet att 
den var gjord av trä. Den ersattes 1948 
då Jorägarnämnden gjorde en upphand-
ling av en ny bro, entreprenören Herman 
Graaf lämnade ett anbud på en ny bro till 
en kostnad av 15 700 kronor, som skulle 
klara tung trafik. I Jordägarnämdens ”an-
sökan om tillstånd att utföra byggnadsar-
bete” från 1948 som skickades till Kung-
liga Arbetsmarknadsstyrelsen kan man 
läsa:”Bron som är belägen över Rotälven 
efter den s. k. Balzervägen, som går från 
Rotendalsvägen till Balzer fäbod, är förut 
byggd i trä och är nu så bristfällig, att 
den ej kan befaras med varken häst- el-
ler motorfordon, och det är fara för att 
den helt bortspolas vid instundande vår-
flod. Bron är högst nödvändig för trans-
port av skogsprodukter, särskit brännved 
och massaved och framforsling av dessa 
skogsprodukter kommer att lida ett känn-
bart avbräck om bron fortfarande skall 
vara ofarbar.”

Med den motiveringen fick Jordägarnäm-
den sitt tillstånd och Herman Graaf vann 
upphandlingen med sitt anbud och en ny 
bro byggdes. Det blev en stålbalkbro med 
träfarbana som klarade dåtidens tyngre 
trafik. Bron fyllde sitt syfte under många 
år men med tiden blev ekipagen större 
och tyngre och på senare år blev den sma-
la bron åter utdömd för tunga transporter. 

Bärigheten blev nedsatt till max sex ton, 
vilket motsvarar personbilstrafik, man 
skulle kunna säga att man nästan var till-
baka till 1948 års problem.

I Jordägarnämndens vägbudget för 2011 
fanns en kostnad på 3 miljoner kronor 
för en ny bro över älven upptagen. Jordä-
garnämnden tog ett beslut till den tyngre 
trafikens fördel och byggande av en ny 
bro med den i dag högsta bärighetsklas-
sen BK1, fordonsvikt max 60 ton, genom-
fördes under sommaren och hösten 2011. 
Daniel Herrdin, Vägansvarig på ÄB, för-
klarar arbetet närmare.

– Det är konsultföretaget Vectura som 
har projekterat den nya bron och huvud-
entreprenör blev Svevia AB. Hela den be-
fintliga bron har rivits och två nya brostöd 
har formats, armerats och gjutits. Mellan 
brostöden ligger det limträbalkar som un-
derentreprenören Svenska Träbroar AB 
har levererat och monterat. Ovanpå lim-
träbalkarna ligger en 5 mm tjock isole-
ringsmatta. Ovanpå isoleringsmattan har 
man lagt ett 30 mm tjockt asfaltslager. 
Överst ligger sedan ett 100 mm tjockt la-
ger av bärlagergrus och uppe på det går 
trafiken. Totallängden på bron är 25,95 
meter och bredden är 4 m. Bron är i prin-
cip klar, det enda som är kvar att göra är att 
justera räckena som byggdes enligt ritning 
men inte riktigt blev bra i verkligheten. 
Detta görs under våren, avslutar Daniel.

FOTO: Tobbe Nilsson och Daniel Herrdin.

”Vattensystemet”
Högt	upp	i	skogslandskapet	finns	de	små	ränni-
larna.	dessa	rinner	ihop	till	bäckar,	som	längre	
ned	bildar	åar	och	älvar.	Vattnet	bromsas	upp	i	
sjöar	och	våtmarker.	Grundvatten	kommer	i	da-
gen	i	källor	och	mer	diffust	i	utströmningsom-
råden.	Tillsammans	bildar	dessa	olika	vatten-
miljöer	ett	vattensystem	som	mynnar	i	havet.	
Vattensystemet	hänger	ihop.	det	som	händer	
högt	uppe	i	avrinningsområdet	påverkar	vatt-
net	längre	ned	i	systemet	och	i	slutändan	även	
havet.

Mängder med arter och individer
Sjöar	och	rinnande	vatten	har	ett	rikt	växt-	och	
djurliv.	 I	 en	 liten	 skogsbäck	 eller	 på	 grunda	
bottnar	 i	 en	 skogssjö	 kan	 det	 finnas	 många	
hundra	 smådjur	 per	 kvadratmeter.	 antalet	
arter	 kan	 uppgå	 till	 25-50	 stycken	 plus	 alla	
mikroskopiska	arter.	av	Sveriges	53	sötvatten-
levande	fiskarter	finns	ett	15-tal	i	skogsvatten.	
Helt	 vattenlevande	 djurgrupper	 är	 maskar,	
iglar,	snäckor,	musslor	och	kräftdjur.	det	finns	
också	många	insekter	bland	vilka	de	flesta	le-
ver	merparten	av	 sitt	 liv	 i	 vatten	 som	 larver,	
t.ex.	bäcksländor,	dagsländor,	nattsländor	och	
trollsländor.

Kantzonen är känslig
Närmast	 bäcken	 flyter	 vattnet	 även	 nere	 i	
marken.	där	bildas	en	vattenmättad	zon	som	
fungerar	 som	 ett	 reningsverk.	 denna	 zon,	
som	hyser	många	 smådjur	 är	 känslig	 för	 på-

verkan,	till	exempel	körning.	kantzonen	bör	i	
princip	vara	en	maskinfri	zon,	eftersom	tunga	
maskiner	trycker	samman	marken	och	skadar	
dess	funktioner.	drivningsvägar	kan	dessutom	
fungera	som	diken	och	föra	med	sig	slam.	
Slammet	 som	kommer	ut	 i	 en	 liten	 skogs-

bäck	kan	”kväva”	delar	av	bäcken	genom	att	
de	insekter	som	finns	i	bäcken	blir	begravda	i	
slammet	och	dör	varvid	maten	för	fisken	som	
fanns	där	också	försvinner.

Metylkvicksilver
ett	annat	skäl	till	att	 inte	köra	med	maskiner	
i	 vattenmättade	 kantzoner	 mot	 t.ex.	 myr,	
sumpskog	 och	 bäck	 stavas	 Metylkvicksilver.	
I	 de	 vattenvårdsutbildningar	 arrangerade	
av	 Skogsstyrelsen	 och	 genomförda	 på	 Stora	
ensos	 Vattenvårdsslinga	 i	 Siljansfors	 har	 vi	
tagit	del	av	nya	kunskaper	på	hur	kvicksilver	
kommer	 ut	 i	 våra	 vattendrag.	 Internationellt	
sett	har	Sverige	mycket	höga	halter	av	kvick-
silver	 i	sina	vattendrag.	Bakgrunden	till	detta	
är	 den	 tidigare	 stora	 användningen/förbrän-
ningen	 av	 brunkol	 i	 bl.a.	 Storbritannien	 och	
Tyskland	när	industrialiseringen	byggdes	upp.	
Brunkol	 innehåller	 kvicksilver	 och	 med	 för-
härskande	 syd-	 och	 sydvästvindar	 drivs	 luft-
föroreningarna	in	över	Skandinavien	och	reg-
nade	ner	på	våra	marker.	Vi	har	alltså	ett	lager	
med	kvicksilver	på	alla	våra	marker.	Normalt	
så	 ligger	 det	 här	 kvicksilvret	 kemiskt	 bundet	
i	marken.	Men	 när	 vi	 rör	 om	 i	marken	 t.ex.	
genom	 att	 orsaka	 körskador	 så	 frigörs	 kvick-

silvret	 ur	 marken.	 Speciellt	 känsligt	 är	 det	 i	
vattenmättade	marker	med	hög	halt	av	orga-
niska	ämnen	som	t.ex.	kantzoner	mot	myrar,	
sumpskogar	 och	 bäckar.	 I	 dessa	markmiljöer	
med	syrefritt	(stillastående)	vatten	med	myck-
et	 organiska	 ämnen,	 omvandlads	 kvicksilver	
till	metylkvicksilver	som	är	det	största	proble-
met	för	 levande	organismer.	Metylkvicksilver	
tas	 lättare	upp	av	organismer	då	metylkvick-
silvret	har	förenat	sig	med	organist	material.	
Metylkvicksilvret	anrikas	i	näringskedjan	och	i	
slutändan	också	hamnar	det	också	i	fisk	(t.ex.	
öring	 och	 abborre)	 som	 vi	 människor	 gärna	
äter.	I	människokroppen	påverkas	hjärnan	och	
nervbanor	 negativt	 av	 metylkvicksilver	 och	
man	bör	vara	aktsam	mot	att	få	i	sig	för	höga	
doser.

När	den	här	formen	av	kvicksilver	väl	har	bil-
dats	så	vandrar	den	med	vattnets	hjälp	genom	
myrar	och	sumpskogar	ner	till	bäcken	och	ut	i	
våra	större	vattendrag.	Skogsbruket	står	 idag	
för	 ca	 25	 procent	 av	 kvicksilverläckaget	 och	
vi	kan	genom	att	ta	hänsyn	till	var	och	hur	vi	
kör	med	våra	skogsmaskiner	få	ner	kvicksilver-
läckaget.

källa:	Skogsstyrelsen

läs	gärna	kostrekommendationerna	på	
livsmedelverkets	hemsida:
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-
naring/kostrad/Rad-om-fisk/

Några orsaker till varför skogsbruket bör undvika
körskador på mark och vara rädda om vattendragen.
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AKTUELLT

Skogsstyrelsen informerar: Nu har du som markägare chansen 
att lära dig mer om miljöhänsyn. Vad ställer lagen för krav och 
vad är bäst för miljön? Vilka förväntningar finns på dig som 
äger skogen?

Följ med ut på en kostnadsfri dag i skogen. Vi visar på ett 
enkelt sätt hur du bör göra vid t ex kulturlämningar, bäckar 
och naturvärdesträd. Vi ger tips på hur man upptäcker sina 
befintliga naturvärden och hur man kan skapa naturvärden på 
sikt. Skogsstyrelsen bjuder på lunchmacka och kaffe. Anmälan 
senast en vecka innan kursdagen till:

Skogsstyrelsen: Anna Jonsson Cabrajic
Telefon: 0280-593540
e-post: anna.jonsson.cabrajic@skogsstyrelsen.se

Mer info på: 
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Kurser-
och-traffar/?districtId=227

MILjöHÄNSyNSKURS
FöR SKOGSÄGARe 12 MAj

I BRINTBODARNA

Kostnadsfri!

För dig som markägaren är vinsterna flera. Det är 
självklart viktigt att känna till vad lagen ställer för 
krav för att slippa tråkiga konsekvenser. Känner du 
även till vad som krävs och förväntas av dig från 
Besparingsskogarna slipper du dyra misstag och får 
ta del av bidraget för markberedning. Dessa vinster 
kan vara två nog så viktiga anledningar att visa mil-
jöhänsyn.

Att även känna till nyttan ur miljösynpunkt är dock en 
minst lika värdefull del i skogskunskapen. Intresserar 
man sig även för den biten blir det plötsligt uppen-
bart och naturligt, för att inte säga självklart, att visa 
miljöhänsyn. en vinst i miljö och hälsa. När man vet 
nyttan av det man gör blir bonusen inte sällan även 
att det blir roligare.

Besparingsskogarna vill därför passa på att tipsa 
om Skogsstyrelens kostnadsfria kurser i miljöhänsyn 
för markägare. Lär dig mer om miljöhänsyn och bli 
rikare på många sätt!

Visa miljöhänsyn
och bli rikare på många sätt!



AKTUELLT AKTUELLT

VARFöR SKA jAG BeSTÄLLA pLANTOR Så TIDIGT?
Att du gör en så kallad förbeställning av plantor 
i samband med beställning av markberedning 
gör plantskolan förberedd på kommande beställ-
ningar. Plantor som ska planteras år 3, sås redan 
våren år 2. Dessa växer sedan fram till hösten 
då de fryses in i färdigpackade beställningar. 
Markägaren får sedan plantorna levererade för 
avhämtning på sin Besparingsskog när det är 
dags att plantera år 3.

Detta möjliggör för plantskolan att så in rätt 
frö till rätt plats (proveniens) i god tid. Med andra 
ord - att kunna leverera exakt den sortens planta du 
behöver och till utmärkt kvalité.

Tallheds Skogsplant-
skola sammanställer 
beställning.

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

ÄB förmedlar plantbe-
ställning till Tallheds 
Skogsplantskola.

År 1
Avverkningsår

År 2
Markberedning

År 3
Förberedelser

plantering

Markberedning utföres 
åt markägaren genom 
Älvdalens Besparings-
skog.

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

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

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

År 3
Plantering och utbetalning av bidrag

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

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

UTLÄMNING AV pLANTOR OCH UTRUSTNING SKeR
UNDeR MAj-jUNI TISDAGAR OCH FReDAGAR KL 14.00-17.00

Plats älvdalen: älvdalens besparingsskogs garage i norra delen av kyrkbyn.
kontaktperson: Urban Mattsson tfn: 073-053 14  84

Plats särna-idre: besparingsskogens kallförråd i särna.
kontaktpersoner: Mats Wallmo, kurt Persson tfn: 070-567 03 69

KOM IHåG ATT BeKRÄFTA
DIN pLANTBeSTÄLLNING!

Meddela tallheds skogsplantskola, senast två 
veckor innan, vilket datum du önskar hämta 

ut dina beställda plantor.
tfn: 0250-55 26 11
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HUR FUNGeRAR DeT?
I samband med att du gör din anmälan om 
markberedning till Jan Norell, gör du även 
en förbeställning av plantor på samma blan-
kett. När det är dags att plantera kontaktar 
du Tallheds Skogsplantskola för att bekräfta 
din beställning och meddela när du tänker 
plantera. Detta görs senast två veckor innan 
du önskar hämta dina plantor.

Den grå rutan i schemat visar vad markäga-
ren bör göra år 1 till 3.

e-post:

Namn:

Adress:

postnr: Ort:

Mobil:

Tall:   st

Gran:   st

Contorta:  st

Lärk:   st

Frö:   kg

Fastighetsbeteckning:

önskat planteringsår:

Avverkningsår:

Höjdläge (hyggets höjd över havet i meter): 

Belägenhet:

övriga anteckningar:

jA Nej. endast plantbeställning
Bifogad papperskopia över avverkningstrakt vid markberedning: Beställningsdatum:

Telefon:

ANMÄLAN MARKBeReDNING  OCH FöRBeSTÄLLNING SKOGSpLANTOR

Namnteckning:

en förbeställning av plantor görs i samband med anmälan om markberedning.
Ska du markbereda gör du din anmälan samt förbeställning av plantor till Jan Norell. 
Har du redan markberett och endast ska plantera gör du din plantbeställning till Tallheds Plantskola.

ska du markbereda 2013 och plantera 2014.
beställning av markberedning och plantor skickas till:

jan norell
älvdalens besparingsskog
box 65 796 22 älvdalen

Bifoga papperskopia över avverkningstrakt vid anmälan av markberedning!

tfn: 0251-59 74 73
e-post: jan.norell@besparingen.com

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

orsa besparingsskog
tallheds Plantskola
box 55
794 21 orsa

tfn: 0250-55 26 11
e-post: bror.nilsson@orsaskog.se

behöver du hjälp att fylla i blanketten?kontakta tallheds skogsplantskolabror nilsson
tfn: 0250-55 26 11e-post: bror.nilsson@orsaskog.se

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

ÄLVDALeN, SÄRNA-IDRe

Areal:

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

Som markägare har du två val:
Plantera själv Anlita entreprenör

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

OBS!
Var uppmärk-

sam på att olika 
bidragsregler

gäller för Älvda-
len, Särna och 

Idre.Exempel: Har du slutavverkat år 1 
bör du markbereda år 2 och plan-
tera år 3. 
Beställning av markberedning och 
plantering kan göras redan år 1, 
dock senast 28 februari år 2!

Markägaren
Besparingsskogen
Tallheds Skogsplantskola
Skogsstyrelsen
Entreprenör

VeM GöR VAD?FöRKLARING TILL SCHeMAT

önskas hyggesrensning?

Gör Din anmälan/beställning senast28 februari 2013!

FRåN AVVeRKNING TILL FöRyNGRING - Så HÄR GåR DeT TILL

BeSTÄLL MARKBeReDNING
& SKOGSpLANTOR ReDAN NU!

Viktigt!

FOTO: Micke Lundqvist.



21

REpoRTAgE

20

REpoRTAgE

NATURVÅRD

i dagmars spår
stormfällsinventering På besParingssKogarna

Stormen Dagmar, eller orkanen Dagmar, i Finland kallad Tapani 
(”Stefani”) under julhelgen, var en storm som drabbade Norge, 
Sverige och Finland natten till den 26 december 2011. Stormen 
orsakade avbrott i elleveranserna till över en halv miljon elabon-
nenter, minskad täckning i mobiltelefonnäten och förseningar 
i tågtrafiken. I Norge var de kraftigaste uppmätta orkanbyarna 
55 meter per sekund och i Finland uppnåddes på flera håll 30 
meter per sekund.

I Sverige stoppades tågtrafiken i de norra delarna av landet. 
Kastvindar på över 30 meter per sekund, i vissa fall över 40 me-
ter per sekund, uppmättes. 170 000 elabonnenter beräknas ha 
varit utan ström.

Skogsstyrelsen bedömde att stormen Dagmar fällde samman-
lagt 4-5 miljoner skogskubikmeter. Skogarna i Gävleborgs, Jämt-
lands och Västernorrlands län var de mest drabbade men lokalt 
fanns stora skador även i angränsande områden, främst söderut. 
Dalarna klarade sig relativt bra men enligt Skogsstyrelsens upp-
skattningar fällde stormen trots detta cirka 250 000 kubikmeter 
skog eller drygt en halv miljon träd i länets skogar.

FLyGINVeNTeRING
Hur såg läget ut på Besparingsskogarna? Den 24 januari och 21 
februari 2012 fick man svar. En flyginventering av vindfällen 
genomfördes inom Särna-Idre, Älvdalens och Norra Venjans 
Besparingsskogar. Inventeringen gjordes med hjälp av helikop-
ter från Airlift Helicopter Sweden AB och helikopterpilot PG 
Jonsson från Särna. Med sig från Besparingsskogarna hade han 
drivningsledare Per-Olov Persson, planeringsledare Lena Leo-
nardsson och skogvårdsplanerare Urban Mattsson.

Med facit i hand konstaterades att SIB klarat sig myck-
et bra. Det som hittades var två till tre områden, cirka  
200-300 m3fub, med vindfällen som Besparingsskogen till störs-
ta delen tar reda på med egna resurser till sommaren. Detta för 
att slippa ploga väg och hantera vindfällen i snö och mörker.  
 
På ÄB hade Dagmar gått aningen hårdare fram, där hittades  fler 
vindfällen och grovt uppskattat rör det sig om cirka 5000 m3fub 
som har blåst ner. Under vintern har cirka 1700 m3fub uppar-

ÄLVDALeN, SÄRNA-IDRe. Under natten till den 26 december 2012 kom stormen Dagmar på besök, med besked. Många 
var de skogsägare runt om i landet, och även i våra närmsta grannländer Norge och Finland, som oroligt följde ny-
hetsrapporteringarna den julhelgen. Skogsstyrelsen bedömde att stormen Dagmar fällde sammanlagt 4-5 miljoner 
skogskubikmeter. Hur hade Besparingsskogarna klarat sig? För att få en ordentlig överblick valde man att se över 
skogarna, bokstavligt talat, med hjälp av helikopter.

betats med hjälp av Besparingsskogens avverkningsentreprenö-
rer. Resten tas om hand på barmark. Små poster säljs på rot. 
Vid flygningen över NVB hittades cirka 100 m3fub vindfällen 
som har tagits omhand nu i vinter.

Per-Olov, Lena och Urban kan dra en suck av lättnad och kon-
staterar att sammantaget har Besparingsskogarna klarat sig lind-
rigt undan stormen Dagmar jämfört med andra delar av landet. 

BeSpARINGSSKOGARNA LÄMNAR KVAR VINDFÄLLeN
Det har uppmärksammats att det på olika ställen på Besparings-
skogen ligger kvar vindfällen. När man frågar om de är till salu 
kan man få svaret att de ska ligga kvar. Håkan Lissman, skogs-
bruksledningsansvarig, varför är det så här?

– I Besparingarnas skogsverksamhet är det två regelverk som 
utgör grunden till hur vi skall agera. Det är Skogsvårdslagen och 
Svensk PEFC Skogsstandard. Skogsvårdslagen säger att om vi 
har mer än 5 m3sk med vindfällen per ha så skall vi ta ut det som 
överstiger 5 m3sk per ha. Certifieringsreglerna säger att död ved av 
tidigare lämnad naturvårdshänsyn, till exempel sumpskogar, kant-
zoner mot myr och bäckar eller grupper av gröna träd på hyggen, 
alltid skall lämnas, berättar Håkan.

För att tillgodose båda regelverken gör Besparingarna så här. 
Samtliga vindfällen lämnas om:
• Vindfällena består av tidigare lämnad hänsyn. Om mängden 

färska vindfällen av barrträd överstiger 5m3sk per hektar ska dis-
pens begäras hos Skogsstyrelsen

• Mängden färska vindfällen av barrträd ute på hyggesarealen 
eller i hyggeskant understiger 5m3sk per hektar.

• Vindfällena består av löv.

– Vindfällena upparbetas om det ligger mer än 5m3sk per hek-
tar färska vindfällen av barrträd utanför tidigare lämnad hänsyn, 
till exempel hyggeskanter och i gallringsytor. Men det skall all-
tid lämnas minst tre grövre barrträdsvindfällen (20 cm) per hek-
tar. Vindfällen anses som färska i ett år efter att de har blåst ner, 
berättar Håkan Lissman. 

Skogskubikmeter (m3sk)	=	trädens	hela	stamvolym	
ovanför	normal	stubbhöjd	inklusive	topp	och	bark.	ej	
grenar,	stubbar	eller	rötter.

Kubikmeter fast under bark (m³fub)	eller	”fast	
mått	under	bark”	=	den	verkliga	vedvolymen	hos	ett	
fällt	träd.	Toppen,	barken,	kvistarna	och	annat	spill	
borträknat.

FOTO: Tobbe Nilsson



besiktas av till exempel Skogsstyrelsen. 
Ersättning kan utgå för föryngring, fördy-
rad avverkning och virkesförlustkostna-
der helt beroende på vilken typ av bestånd 
som drabbats.

Försäkring för gården tecknar du själv
Förutom skogsförsäkringen du har via 
Besparingsskogen behöver du själv ha 
en egen försäkring på din gård/fastighet 
(detta ingår inte i Besparingsskogens för-
säkring för skogen) för att vara försäkrad 
för de grundmoment som du som ägare 

Omfattning för delägarens skogsförsäk-
ring är ”Skogs Mer” som innehåller bland 
annat: brand, sork, snöbrott och storm-
skador. För mer info se: http://www.lans-
forsakringar.se/lantbruk/forsakring/verk-
samheten/skog/sidor/default.aspx

Nyheter i villkoret
En nyhet i villkoret för stormskada from 
2012-01-01 är att:
Vid stormskada gäller försäkringen en-
dast för skadad volym som överstiger 75 
m3fub inom Svealand.

Det innebär att man får ersättning för 
stormskadad skog över 75 m3fub med av-
drag för självrisk enligt det nya villkoret. 
Andra nyheter är att tjäderskada på skogs-
föryngring och stöld av skogsplantor nu-
mera också ingår.

Har du fått skador av stormen Dagmar?
Under julhelgen 2011 drabbades delar 
av Dalarna av stormen Dagmar. Har du 
fått skador på din skog innan den första 
januari 2012 är det följande som gäller: 
När det blir stormskador ska minst halva 
virkesförrådet inom ett sammanhängande 
område på ett halvt hektar vara skadat för 
att ersättning ska kunna utgå. Skadorna 

nyHeter ocH tiPs för
din sKogsförsäKring
ÄLVDALeN. är du delägare i älvdalens besparingsskog har du din skog försäkrad i 
dalarnas försäkringsbolag och premien bekostas av äb. sedan årsskiftet finns det 
en del nyheter i villkoret för bland annat stormskador som kan vara bra att känna till. 
tänk också på att det som komplement till skogsförsäkringen  även är viktigt att du 
har en egen gårds/lantbruksförsäkring.
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AKTUELLT

ÄLVDALeN, SÄRNA-IDRe. ett blixtnedslag, en dåligt släckt eld 
eller en oaktsamt kastad cigarettfimp. en skogsbrand kan 
starta på många sätt. när räddningstjänsten tagit kontroll 
över och släckt elden återstår eftersläckningsarbete och be-
vakning, ett ansvar för dig som äger marken. 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är det Kommunen (Rädd-
ningstjänsten) som bekostar släckning av bränder. När larmet 
om brand på din skogsfastighet går rycker Räddningstjänsten ut 
för att ta kontroll över branden och släcka. När branden är av-
slutad, under kontroll och utan risk för spridning, återstår efter-
släckningsarbete och bevakning; vilket är markägarens ansvar.

– Kan markägaren inte utföra eftersläckning och bevakning 
själv gör Räddningstjänsten det, det sker då på markägarens be-
kostnad, säger Jan-Olov Olsson, räddningschef på Räddnings-
tjänsten i Älvdalens kommun.

Räddningstjänsten finns på plats tills markägaren kommer. Se-
dan sker ett skriftligt överlämnande som undertecknas av Rädd-
ningstjänsten och markägaren. I överlämnandet finns instruktio-
ner för eftersläckningsarbetet och hur länge bevakning ska ske. 
Omfattningen beror på storleken på området, väder och vind. 

– Släckningsarbete av en brand brukar oftast inte ta lång tid. 
Problemet kan vara eftersläckning och bevakning som ofta tar 
längre tid än man tror. Glödhärdar kan ligga och pyra länge, en 
vecka ibland mer för att sedan fatta eld igen, det är ganska van-
ligt, säger Jan-Olov.

 
Förstör inte nattsömnen, se istället till att vara väl förberedd och 
ha vissa saker snabbt tillgängliga om olyckan skulle vara framme.

– Vi rekommenderar att den som ska eftersläcka är så att säga, 
klädd för jobbet när denne kommer. Skyddande kläder, grova 
skor och handskar är bra. Sedan behöver man hackor, vatten-
kannor, motorsåg och liknande för att kunna förhindra att elden 
sprider sig och tar fart igen, säger Jan-Olov.

Vissa gånger har Räddningstjänsten möjlighet att lämna utrust-
ning kvar som markägaren kan låna men det är inget man kan 
räkna med. Får räddningstjänsten fler larm på olika ställen sam-
tidigt är risken att du måste klara dig med din egen utrustning.

Om man har ett större skogsinnehav kan det vara läge att in-
vestera i egen släckutrustning som slang, en liten motordriven 
pump och strålrör. Något som kostar en slant men kan vara väl 
investerade pengar den dag då skogen står i lågor.

Hur ser läget ut i markerna under våren?
– En dålig vinter som i år, med lite nederbörd ger en liten 

vårflod. Om det 
blir varmt tar snö-
smältningen fart 
och terrängen tor-
kar fort. Blir det 
då inte heller nå-
gon nederbörd kan 
det vara väldigt 
torrt redan i mit-
ten av maj, början 
av juni, men det 
beror på vädret, 
säger Jan-Olov.

Har DU resurser - OM LARMeT GåR?

”– Glödhärdar kan ligga och pyra länge, 
en vecka ibland mer, för att sedan fatta 
eld igen det är ganska vanligt.

Håll dig uppdaterad...

om brandrisken i Norra Dalarna med 
hjälp av att räddningstjänstens

brandriskprognos!
Tfn: 023-274 15

eller www.dalarna.se/krisvebb
Skalan är 1-5 där 4 och uppåt är lika

med eldningsförbud.

Lagen om skydd mot olyckor samt an-
nan viktig information hittar du hos 
Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap på:
www.msb.se

av en skogsfastighet behöver. Dalarnas 
Försäkringsbolag har en populär variant 
på en sådan försäkring men det finns även 
andra försäkringsbolag som har liknande.

Vikten av egen Gårds/Lantbruksförsäkring
Tomas Sundström, Dalarnas Försäkrings-
bolag förklarar.

– I en Gårds/Lantbruksförsäkring i 
Dalarnas Försäkringsbolag ingår sådant 
som: ansvar, rättsskydd, kris, återvinning 
och försäkring för ditt gårdslösöre/inven-
tarier som hör till rörelsen som motorsåg, 
röjsåg, skogsvagn med mer. Fordon som 
4-hjulingar, skogstraktorer med mer ingår 
däremot inte utan behöver egna försäk-
ringar, säger Tomas.

Har du redan en sådan försäkring i Dalar-
nas Försäkringsbolag kan du själv se över 
att rätt fastighetsbeteckningar står med på 
ditt brev och att gårdslösöre/inventariebe-
loppen som är försäkrade räcker till om 
det till exempel skulle brinna eller om du 
drabbas av stöld.

Har du frågor eller funderingar så ringer 
du Dalarnas Försäkringsbolag.
Tfn: 023-93 000

AKTUELLT Har dina skogsplanteringar
blivit sorkmat i vinter?

ÄLVDALeN, SÄRNA-IDRe. Under 2011 rap-
porterades det om svåra sorkskador på 
skogsplanteringar. Många markägare kan 
vara ovetande om att deras skogsplantor 
blivit sorkmat.

Inspektera dina planteringar innan gräset 
växer så högt att skadorna blir svåra att 
upptäcka. Det är framförallt upp till fem 
år gamla planteringar som är intressanta 
för sorken, och det är även där som den 
gör mest skada.

Sorkskador kan se ut på olika sätt. Små 
plantor kan bli helt avbitna och uppätna, 
med en sned snittyta på den lilla pinne 
som eventuellt står kvar. Sorken gnager 
på barken och de parallella spåren efter 
tänderna avslöjar den. Den äter också 
gärna skott. 

Den som hittar skador i sin skog ska ta 
kontakt med försäkringsbolaget och göra 
en skadeanmälan. För hjälp med bedöm-
ning av skadan - kontakta Skogsstyrelsen.

Plantor för återplantering/hjälpplantering 
beställs hos Orsa plantskola.
Se sid 18-19.

Tips! Din skog är väl inte dubbelför-
säkrad? Du behöver bara en

skogsförsäkring.
Kom också ihåg att själv försäkra 
din skog som ligger utanför ÄB!    

FOTO: Tobbe Nilsson

FOTO: Älvdalens Besparingsskog



2524

jAKT jAKT

ny älgförValtning 2012
ÄLVDALeN, SÄRNA-IDRe
syftet med den nya älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurser och som 
tar hänsyn till viktiga allmänna intressen såsom rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, jordbruk, skador på skog samt inverkan 
på den biologiska mångfalden. detta ska ske i samverkan mellan myndigheter, organisationer, markägare och jägare som 
tillsammans ska skapa en uthållig älgförvaltning.  källa: www.naturvårdsverket.se

Den 22 juni 2010 överlämnade reger-
ingen propositionen Älgförvaltningen till 
riksdagen. I propositionen ges förslag till 
förändringar av den nuvarande organisa-
tionen av jakt efter älg. De nya bestäm-
melserna började gälla från den 1 januari 
2012.

Vad vill regeringen uppnå med förslaget 
till ny älgförvaltning?

Regeringen vill genom en ny form av 
organiserad samverkan över stora om-
råden skapa en älgstam av hög kvalité i 
balans med betesresurserna. Älgförvalt-
ningsområden som i stort sett motsvarar 
en egen älgstam inrättas av länsstyrelsen. 
När förvaltningen sker över stora områ-
den kan jakten i större utsträckning än i 
dag kan planeras strategiskt utifrån bland 
annat skador på skog och förekomst av 
trafikolyckor. Förvaltningen ska vara väl 
förankrad i lokalsamhället och bygga på 
kunskap utifrån bland annat inventeringar 
av älg och skador.

Källa: www.regeringen.se

Samverkan – grunden för nya älgförvaltningen
Naturvårdsverket har utformat förslaget 
till föreskrifter så att gemensamt ansvar 
och dialog ska prägla den nya älgförvalt-
ningen. Samverkansmodellen fungerar så 
att i varje älgförvaltningsområde finns en 
älgförvaltningsgrupp. Älgförvaltnings-
grupperna får genom de nya föreskrifter-
na ett ansvar och en möjlighet att föreslå 
älgstammarnas storlek genom att ta fram 
förslag till älgförvaltningsplan för områ-
det. Älgförvaltningsgrupperna ska sam-
råda med andra älgförvaltningsgrupper 
och följa upp arbetet inom området. I en 
älgförvaltningsgrupp ingår tre markägare 
och tre jägare.

ÄLGFÖRVALTNINGSOMRåDE (ÄFO)

•	 tar	fram	älgförvaltningsplan	med	råd	och	vägledning
•	 föreslå,	inhämta,	sammanställa	och	analysera	inventering	av	älg
•	 beakta	fodertillgång	och	skadenivåer	på	skog
•	 uppföljning	och	samordning
•	 samordning	med	älgskötselområden
•	 yttrar	sig	över	älgskötselplaner
•	 föreslår	arealgräns	för	licensområden
•	 förslag	till	tilldelning	av	älgar	för	licensområden	inom	ÄFo:et

ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP (ÄFG) med	företrädare	för	jägare	och	markägare

LÄNSSTyRELSEN

•	 beslutar	om	indelning	av	länet	i	flera	älgförvaltningsområden
•	 förordnar	ledamöter	till	älgförvaltningsgrupperna	efter	förlag	från	

markägare	och	jägare
•	 registrerar	älgskötselområden	och	licensområden
•	 fastställer	planer,	mål	och	jakttider
•	 beslutar	om	arealgräns	för	licensområde

ÄLGSKÖTSELOMRåDEN (ÄSO)

•	 tar	fram	älgskötselplan	för	eget	område
•	 förslag	till	avskjutning	av	älgar	mellan	

de	jaktlag	som	ingår	i	ÄSo
•	 årligt	samråd	med	markägare	och	jägare

Styrelse Flera jaktlag Ett el. flera jaktlag Enskild jägare

LICENSOMRåDEN

Ett jaktlag Enskild jägare

OREGISTRERAD MARK

MaRkÄGaRe
Thomas	eriksson	(ordf.)	-	Svea	Skog	-	Särna
lena	leonardsson	-	SIB	-	Särna
lars	Balstadsveen	-	lRF	-	Idre

JÄGaRe
Tomas	dahlqvist	-	Särna
egon	eriksson	-	Sågliden
Stefan	Staffansson-	Idre

SÄRNA-IDRE ÄFG

MaRkÄGaRe
lars	andersson	(ordf.)	-	ÄB	-	Älvdalen
lars-erik	Bohlin	-	privata	-	Älvdalen
Ida	engkvist	-	Stora	enso	-	Rättvik

JÄGaRe
Roland	Back	-	Älvdalen
Peter	Matsson	-	Våmhus
östen	lövgren	-	Älvdalen

ÄLVDALEN ÄFG

Älgskötselområden
Består	i	nuvarande	form,	struktur,	tilldel-
ningssystem	interna	regler/stadgar	m.m.	
•	 avskjutning	minst	10	vuxna	älgar	per	år	

(	>	7-10.000	ha	)
•	 Registreras	av	länsstyrelsen
•	 upprättar	3-årig	älgskötselplan	

avvikelse	max	10%
•	 lång	jakttid,	minst	70	dagar

B-licenser	och	enkalvsområden
avregistreras

oregistrerad	mark
•	 enbart	jakt	efter	älgkalv	(fritt	antal)	

(arealkravet	för	dalarnas	län	ska	
vara	minst	200	ha	sammanhängande	
mark	under	jaktåret	2012/2013)

•	 kort	jakttid	(högst	5	dagar)

oavsett	om	man	tillhör	ett	skötselområde	el-
ler	licensområde	bör	varje	jaktlag	liksom	idag	
ha	en	jaktlagsrapportör	som	skall	rapportera	
älgobs,	avskjutning	och	kalvvikter.	detta	för	
att	få	in	det	underlag	förvaltningsgruppen	
behöver	för	att	kunna	fatta	faktagrundade	
beslut.	Fällda	älgar	skall	rapporteras	på		
viltdata.se	inom	två	veckor	efter	jakttillfället.

a-licensområden	registreras	om	till
Licensområden
•	 Tilldelning/avskjutning	minst	en	årskalv	

(arealkravet	för	dalarnas	län	ska	vara	
minst	200	ha	sammanhängande	mark	
under	jaktåret	2012/2013)

•	 Varierar	mellan	ÄFo
•	 Registrering	lst	

lång	jakttid,	>	70	dagar

I ÄLGFÖRVALTNINGENS NyA STRUKTUR KAN JAKT KAN SKE I 3 FORMER

Adaptiv älgförvaltning

Att vara adaptiv är att anpassa sig till nya förhål-
landen. Adaptiv älgförvaltning utgår från att 

förändring är norm. För att sätta tydliga mål krävs 
kunskap om älg–människa–miljö. För att ha uppsikt 
över vad som händer och hur tillståndet är i syste-
met krävs bra data, som har insamlats med meto-

der som är verifierade för älgförvaltningen.

Källa: www.slu.se/algforvaltning/

Älgförvatningsområde
Är ett område stort nog att hysa en 
egen älgstam, är i största möjliga 

mån avgränsat av biologiska hinder 
såsom större vägar och vattendrag.

I Dalarnas län finns 16 stycken.
Älvdalen och Särna-Idre är två av dessa. 

Älgförvaltningsgrupp
Inom varje älgförvatningsområde 
ska det finnas en älgförvaltnings-
grupp med representanter för jä-

gare och markägare,
3 av varje.

På JAKTLAGSNIVå:

FRaMTaGaNde	aV	ÄlGFöRValTNINGSPlaN	
Planen	bygger	på	fakta	om	älgen	och	skogen	samt
önskvärd	utveckling	enligt	de	olika	intressenterna.

daTa	oM	ÄlGSTaMMeN
(ansvar	jägarsidan):	

avskjutning
Älgobs

Spillningsinventering
kalvvikter

daTa	oM	SkoGeN
(ansvar	markägarsidan):	

Foderprognoser
(framtida	avverkningar	+	

foderkvalitét)
Skadeinventeringar	i	mån	

av	tillgång
öVRIGa	INVeNTeRINGaR

I	MåN	aV	TIllGåNG

Flyginventering
Reproduktion

Rörelsemönster,
åldersfördelning	etc.

daTa	oM	öVRIGT
I	MåN	aV	TIllGåNG:

Trafikolyckor	med	älg
Rovdjurens	inverkan
andra	relevanta	data

uTIFRåN	allT	oVaNSTåeNde	FoRMuleRaS	Mål	FöR
ÄlGSTaMMeNS	uTVecklING	INoM	ReSPekTIVe	ÄFo

dIaloG	MellaN	MaRkÄGaRe	ocH	JÄGaRe

Planen	gäller	i	3	år	men	ses	över	årligen.

övergångsbestämmelser
Älgförvaltningsgrupperna har till den 31 december 
2012 på sig att komma in med en komplett för-
valtningsplan, finns inget underlag för beslut kan 
Länsstyrelsen fatta 2012 års licenstilldelningar på 
förra årets underlag och uppgifter. 

www.viltdata.se
IT-plattform	-	ett	gemensamt	och	tillgängligt	datasystem	för	alla	
län	som	har	älg.	Syftet	är	att	samla	all	fakta	som	behövs	för	en	
effektiv	älgförvaltning.

Viltförvaltningsdelegationerna inom 
Länsstyrelsen beslutar om övergripande 
riktlinjer för älgförvaltningen i länet.
Länsstyrelserna fastställer planer och mål, 
jakttider för älg och registrerar älgskötsel-
områden och licensområden. De beslutar 
även om indelning av länet i älgförvalt-
ningsområden efter samråd med berörda 
markägare och jägarorganisationer samt 
förordnar ledamöter till älgförvaltnings-
grupperna.
 
Nya älgförvaltningsområden –  ger överblick
De nya älgförvaltningsområdena ska om-
fatta en i huvudsak avgränsad älgstam 
och vara i storleksordningen från 50 000 
hektar. Var gränserna går för olika områ-
den beror på hur älgen rör sig i landskapet 
och vilka naturliga hinder, till exempel 
vattendrag och vägar, som finns. Det är 
älgförvaltningsgruppen som förvaltar och 
utvecklar området.

Älgförvaltningsområdena består av älg-
skötselområden och licensområden för 
älgjakt samt oregistrerad mark, det vill 
säga den mark som inte ingår i älgskötsel-
området eller är tillräckligt stor att regist-
rera som eget licensområde.
 
Källa: www.naturvårdsverket.se

de	nya	riktlinjerna	innehåller	en	rad	förändringar:
•	 länen	delas	in	i	älgförvaltningsområden	för	samordning	av	älgjakten
•	 en	älgförvaltningsgrupp	i	varje	älgförvaltningsområde
•	 Älgförvaltningsplan	för	långsiktig	planering	och	uppföljning
•	 IT-plattform	–	ett	verktyg	för	att	genomföra	adaptiv	förvaltning	med	samlade	

faktaunderlag	för	förvaltningen
•	 de	olika	licensformerna	för	jakt	efter	älg	ersätts	automatiskt	med	ny	licensform	

men	älgskötselområden	finns	kvar
•	 den	som	inte	har	ett	tillräckligt	stort	område	att	registrera	som	licensområde	

eller	inte	är	med	i	ett	älgskötselområde	får	jaga	älgkalv	under	maximalt	fem	
dagar	på	oregistrerad	mark

•	 Fällavgift	ska	betalas	för	samtliga	fällda	älgar,	även	kalvar
•	 Fälld	älg	ska	rapporteras	inom	två	veckor	från	det	djuret	fälldes	

källa:	www.naturvårdsverket.se

FOTO: Tobbe Nilsson 

jakt i älvdalen, särna-idre - nästa sida!
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röjsågsutbildning I SÄRNA

jAKT

FOTO: Tobbe Nilsson 

Älgförvaltningssystemet bygger på älgskötselområden (ÄFO).  
Inom Älvdalens älgförvaltningsområde finns det i dag fyra  älg-
skötselområden (ÄSO). Planen är att bilda ytterligare två älg-
skötseloråden - ett på vardera sida om älven.

I ett älgskötselområde tar de som jagar fram en älgskötsel-
plan. Älgförvatningsområdets älgförvaltningsgrupp (ÄFG) även 
kallad älgförvaltningsstyrelse, yttrar sig sedan över planen 
innan den lämnas vidare till Länsstyrelsen för godkännande.

Viktigt! Det nya älgförvaltningssystemet bygger på att 
diverse inventeringar genomförs:

• Flyginventering upphandlas från något av de företag som 
finns på marknaden.

• ÄBIN, älgbetesinventeringar, och foderprognoser utförs av 
Skogsstyrelsen.

• Älgobs: utföres av respektive jaktlag och registreras in till 
Viltdata.se.

• Älgkalvvikter: tas fram av respektive jaktlag och registre-
ras in till Viltdata.se.

Det innebär att varje jaktlag skall utse en dataansvarig som 
har ansvaret att dessa uppgifter blir registrerade till Viltdata.
se. Ni som har en Besparingsruta skall även utse en dataan-
svarig där även om det är samma jaktlag som jagar där, detta 
för att älgobs och älgkalvvikter ska komma på rätt geografiska 
område. Det kan då naturligtvis vara samma person om det är 
samma jaktlag på båda områdena.

Dessa personer kommer att få utbildning inom användandet 
av Viltdata under våren 2012. Därför är det viktigt inför plane-
ringen av utbildningen att vi får namn, adress och mailadress på 
dessa personer så snart som möjligt. 

Styrelsen för Älvdalens ÄFO
Lars Andersson, Ordförande 

älvdalen jaKtåret 2012/2013

Se hemsidan för utförlig information: www.besparingen.com

jaKtPerioder:
Enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsens beslut.
småvilt
Delägare och anställda .............................50kr/år
Delägares söner/döttrar ..........................200kr/år
Mantalsskrivna och bosatta inom
Älvdalens socken ..................................600 kr/år
Gästdagkort ........................................100 kr/dag
Säsongsgästkort .................................1.000 kr/år
Jakträttsinnehavaren måste delta vid jakten och endast en 
gäst får delta per jakttillfälle.

älg
Lokala viltvårdsområden och jaktföreningar informerar om 
priser och jakträtter inom Älvdalens socken.
björn
Allmänningsstyrelsen beslutade följande angående björnjakt:
Björnjakten kommer att ingå i älgarrendet från och med lör-
dagen veckan före då licensjakt på älg börjar i september till 
och med älgjaktens slut i september samt från lördagen före 
älgjaktens början i oktober till och med att björnjakten avlyses.
Björnjakt på småviltkort kommer att omfatta tid från björnjak-
tens början till och med fredagen före älgjaktens början i sep-
tember samt måndagen efter älgjaktens slut i september till och 
med fredagen före älgjaktens början i oktober. All skyddsjakt 
på björn skall bedrivas enligt de regler som Naturvårdverket 
beslutar.

särna-idre jaKtåret 2012/2013

Observera jaktbestämmelserna. Se hemsidan för utförlig in-
formation: www.besparingen.com Du hittar dem under fliken 
Särna-Idre klicka sedan på jakt och fiske.

jaKtPerioder :
småvilt
fr.o.m. 10 augusti 2012
Jaktkort börjar säljas 10:e augusti

älg
Enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsens beslut.

björnjaKt ocH vargjaKt
I de fall Naturvårdsverket och Länsstyrelsen under 2012 tillåter 
björnjakt och eller vargjakt inom områden som omfattas av 
SIB marker upplåter allmänningsstyrelsen björnjakt och varg-
jakt enligt Naturvårdsverkets bestämmelser.
För att bedriva björnjakt och vargjakt krävs särskilt jaktkort 
på rovdjur. Det ankommer på varje rovdjursjägare att sätta sig 
in i Naturvårdsverkets bestämmelser för rovdjursjakt. För att 
få lösa jaktkort på björn och varg skall jägaren skjutit det s k 
björnpasset och vargpasset. Varje jakträttsägare får ha 1 gäst/
dygn, förutsättningen är att jakträttshavaren medföljer.

 jAKTBeSTÄMMeLSeR & jAKTKORTSpRISeR 

Läs mer om jakt på: www.besparingen.com

ÄLVDALEN ÄFG INFORMERAR

!Ska du röja pass
i sommar?

tänk på att det är allemansrät-
ten som gäller och kom ihåg 

att kontakta markägaren, 
innan du röjer!

 
”Inte störa – inte förstöra”

är huvudregeln i allemansrätten.

Vad allemansrätten i stort sett inne-
bär är troligen känt för de flesta 
svenskar. Det är den begränsade rätt 
var och en har att använda annans 
fastighet – mark och vatten – främst 
genom att färdas över den, åtmins-
tone till fots, och under en kortare tid 
uppehålla sig där. Denna rätt gäller 
även om inte ägaren eller den som 
annars bestämmer över fastigheten 
har samtyckt till att marken används 
på sådant sätt.

Men allmänheten får inte ta 
sig sådana friheter att markäga-
ren och andra fastighetens invå-
nare tillfogas någon nämnvärd 
olägenhet eller skada: hemfriden  
(i vidsträckt mening) och markä-
garens ekonomiska intressen får 
inte kränkas.

Källa: Naturvårdsverket
Läs mer: www.allemansrätten.se

Tips!

SÄRNA-IDRe. Hösten 2011 erbjöd Särna-Idre Besparingsskog sina delä-
gare att ta Motor- och Röjsågskörkort. Några av de som nappade var 
Hans Nibon, Helena Adolfsson, Michael Rose och Stefan Mokvist. 

En solig höstdag vid Sundtjärnen utanför 
Särna fanns de på plats tillsammans med 
utbildningsledare Anna Beronius från 
Älvdalens Utbildningscentrum, ÄUC. 
Det var dags för det praktiska provet i 
Röjsågskursens A-del.

Intresset för skogen har deltagarna i grup-
pen gemensamt. Tidigare erfarenhet av 
röjsågsarbete sträcker sig däremot från 
nybörjare till att aktivt arbeta i egen skog. 
Deltagarnas anledningar att ta Röjsågs-
kort varierar lika brett som den tidigare 
erfarenheten, förutom på en punkt – alla 

är här för att lära sig att hantera en röjsåg 
på ett säkert och effektivt sätt.

Vill du också lära dig att såga säkert och 
effektivt? Förra året erbjöd Särna-Idre 
Besparingsskog dessa kurser kostnadsfritt 
för sina delägare. Den möjligheten finns 
inte i år. Däremot är Särna-Idres delägare 
välkomna att gå dessa kurser om man vill 
bekosta den själv. Är du privat skogsägare 
finns utbildningscheckar hos Säker Skog 
som ger rabatt på utbildning. Skogsstyrel-
sen har även företagsstöd som alla skogs-
ägare har rätt att söka. Detta får du infor-
mation om hos utbildaren. Se nästa sida.

Mer om Motor- och röjsågskörkort - nästa sida!

Från vänster: Hans Nibon, vars intresse för skogen föddes på fisketurerna till norra Dalarna med sin pappa. 
Hans trivs i Särna och skulle kunna tänka sig att flytta dit. Stefan Mokvist, mitten, röjer aktivt i egen skog. 
Stefans intresse har vuxit fram och han tycker att det blir intressantare och roligare desto mer han lär sig. 
Helena Adolfsson, till höger, delar intresset för skogen med sin man och vill kunna hjälpa andra att röja, om 
de inte vill eller kan själva. Överst stora bilden, Michael Rose får instuktioner av Anna Beronius inför provet. 
FOTO: Helena Grund 
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teoretisKa delar i Kursen
• AFS 2000:2 Genomgång av grund-

läggande regler vid motormanuellt 
arbete.

• Skyddsutrustning: genomgång av 
vilken skyddsutrustning man skall 
ha vid röjsågsarbete.

• Röjsågen: Genomgång av röjsågen, 
vilka säkerhetsanordningar den är 
utrustad med.

• Varför skall vi röja: Vad motiverar 
röjning och hur genomförs den.

• Biologi / naturvårdshänsyn.

PraKtisKa delar i Kursen
• Inställning sele: Lära sig justera se-

len för god ergonomi. 
• Filning och skränkning av skärut-

rustning: Montering / Demontering 
klingor 

• Annan skärutrustning: Trimmers 
och dylikt. 

• Service: Vi skruvar med sågen och 
lär oss daglig tillsyn. 

• Arbetsteknik: Deltagarna får lära sig 
arbeta ergonomiskt riktigt. 

• Reaktionskrafter: Deltagarna får 
genomföra grundläggande sågöv-
ningar med klinga för att lära sig de 
olika arbetssektorerna. 

• Riktad fällning: Deltagarna får lära 
sig hur man kan styra fällriktning 
med röjsågen. 

• Arbetsplanering: Deltagarna plane-
rar sin röjning utifrån lokala förut-
sättningar. 

• Röjyta: Deltagarna får lära sig hur de 
mäter antal stammar/ha. 

• Stamval: Diskussioner om stamval 
och strategier.

ÄLVDALeN. älvdalens besparingsskog erbjuder delägare med familjemedlemmar 
att ta motorsågskörkort och röjsågskörkort kostnadsfritt. intresset för tidigare 
kurser har varit stort och det är som vanligt först till kvarn som gäller. gör din 
anmälan idag. Höstens kursdatum släpps i augusti på på: www.besparingen.com 
samt www.alvdalen.com

Är du delägare i Särna-Idre Besparingsskog och vill gå kurserna finns det ekonomiskt 
stöd att söka hos Säker Skog alternativt Skogsstyrelsen, dessa stöd ger rabatter på 
utbildning och alla privata skogsägare kan söka. Anders öberg och Anna Beronius på 
ÄUC håller i Besparingsskogens utbildning och kan berätta mer om vilka möjligheter 
som finns. Mer info finns även på: www.sakerskog.se eller på: www.skogsstyrelsen.se

anmäl dig till vårens Kurser!
Kostnadsfri utbildning för delägare i Älvdalens Besparingsskog

MOTORSåGSKöRKORT - KURSUppLÄGG
Säkerheten är en stark och bred röd tråd genom hela kursen. Det är viktigt att 
hantera sågen på rätt sätt och att 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 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 prak-
tisk 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.

nivå a
motorsågning
innehåll: motorsågens skötsel, all-
män sågteknik, säkerhetsåtgärder för 
allmän sågning.
målgrupp: alla, till exempel för ved-
kapning. Krav 18 år.

upplägg
dag 1: hälften teori och hälften prak-
tisk övning. 
dag 2: praktisk övning hela dagen, 
avslutas med ett praktiskt och ett 
teoretiskt prov på cirka 30 minuter.

UTbiLDning UTbiLDning

RöjSåGSSKöRKORT
 - KURSUppLÄGG

MoToRSÅGSköRkoRT
ANMÄlAN och FRÅGoR:
anders öberg 
tfn: 070-541 67 35
e-post: anders.oberg@alvdalen.com

Läs mer:
www.besparingen.com
www.alvdalen.com
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Nu är det dag
s!

Sista anmälningsdag 1 vecka innan kursstart!
gäller ej för röjsågskursen 3-4 maj.

obs! anmälan är bindande, kursavgift debiteras
vid avbokning mindre än 1 vecka innan kusstart.

VåReNS KURSDATUM
Höstens

Kursdatumannonseras i augustipå hemsidorna:www.besparingen.com www.alvdalen.com

RöJSÅGSköRkoRT
ANMÄlAN och FRÅGoR:
anna beronius
tfn: 070-571 59 10
e-post: anna.2.beronius@alvdalen.com

Läs mer:
www.besparingen.com
www.alvdalen.com

”
Tänkvärt om kursen

   ” kursdeltagarna är allt från nybörjare 
till yrkesverksamma. att klara motorsågs-
körkortet 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.

Röjsågskörkort A

Håll utkik!

FOTO: Helena Grund



Missade du kurserna i början av året?

Här kommer en ny chans - först till kvarn!
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jag vill bli kallad till sittning:

Om annan än ägaren ska hämta ut planen.
Namn:

Telefonnummer kontorstid:

Adress:

postadress:

jA Nej

Beställning av uppdaterad skogsbruksplan
för delägare i Älvdalens Besparingsskog

Gällande fastigheten:

Ägare:

Telefonnummer kontorstid:

Adress:

postadress:

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

Inkom:

Registrerad:

www.pcskog.se

   FLyGBILDeR

   HöjDKURVOR MeD 1M eKVIDISTANS

   DIGITAL TeRRÄNG MODeLL

   eNSKILDA TRÄD SKIKT

Skogsbruksplanen levereras 

tillsammans med flera dataset 

som kan användas i pcSKOGs 

kartprogram:

Inklusive

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vanliga frågor

tfn: 0251-417 00
8.00-16.00 måndag-fredag
e-post: info@pcskog.se

besöksadress älvdalen
dalgatan 116

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

www.pcskog.se/besparingen

våren 2012

nytt från pcsKog

30

information & frågor  älvdalen, särna-idre

ÄLVDALeN. ajourhållning av skogs-
bruksplanerna fortsätter. Har du 
ännu inte gjort din beställning är 
det hög tid. liksom tidigare sker 
ajourhållning i turordning, så pas-
sa på att skicka in din anmälan re-
dan idag!

Ajourhållning av skogsbruksplaner utgår 
från de planer som tidigare delats ut till 
skogsägare i Älvdalen. De gamla planer-
na är baserade på Lantmäteriets digitala 
fastighetsnät som i vissa områden ligger 
förskjutet jämfört med verkligheten. För 
att de laserskannade träden inte skall räk-
nas 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 samt en dvd med 
beståndsdata, åtgärdsförslag, temakartor 
och flygbilder över fastigheten.

sittning
Om skogsägaren begärt sittning genom-
förs 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.

Beställning sker på blanketten 
nedantill adress:

pcskog aB
Box 27

796 21 älvdalen

beställ ajourhållning!

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

köpare och myndigheter
• Underlättar dialogen mellan ge-

nerationer
• Underlättar eventuella genera-

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

serdata
 
Varför skogsbruksplan i pcskog?
• planen kan kontinuerligt uppda-

teras
• Kartor och rapporter kan skrivas 

ut som stöd i förhandlingar
• Du kan sammanställa laserdata 

för valda delar av skogen
• Du kan använda GpS mottagare 

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

Plan &
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ny omgång  av pcsKogspopulära kurser!
anmälan senast 10 dagar innankursstart på: tfn: 0251-417 00

Minst fem deltagarekrävs för att kursen ska genomföras.

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

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

fastigheten.

Kontakta pcsKog
med dina frågor!
ÄLVDALeN, SÄRNA-IDRe. Barmarksä-
songen är här och med den är det 
dags att sätta igång med skogssköt-
seln. Du som kontinuerligt använ-
der och uppdaterar din skogsbruks-
plan har förmodligen redan bra 
koll på läget. Hör du till dem som 
inte lika flitigt använder din plan 
eller kanske känner dig osäker på 
att använda den. Gör ett besök på  
pcSKOG. Ta med din plan, och om du 
vill och kan även din dator, så hjälper  
pcSKOG dig att komma igång med 
din digitala skogsbruksplan. Vips, 
så har du tillgång till en rad hjälp-
medel som underlättar för dig i ditt 
skogsbruk.
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fRån ARKivETfRån ARKivET

I denna serie plockar vi 
fram personer och 
levnadsöden,
berättelser och händelser 
som satt spår i Älvdalen, 
Särna och Idres historia.

”FrånArkivet”

Den här gången bjuder vi på en tillbakablick till den 31 januari 1958. Artikeln är skriven 
under signatur S.Ö. Skribenten tar oss tillbaka till Besparingsskogens grundande och 
ger oss en värdefull bild av dåtidens levnadsvilkor i Älvdalen samt Besparingsskogens 
utveckling fram till mitten av 50-talet. Följ numreringen så hamnar du rätt i texten.

lvdalens historiaÄ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

Glimtar ur

3332



Har du sökt Djurbidrag?

ÄlVdaleN. Sista ansökningsdag är den 2 
maj 2012. Djuren skall räknas den 15 
april.

SÄRNa-IdRe. Sista ansökningsdag är den 
27 april 2012. Djuren skall räknas den 
15 april.

Villkor och ansökningsblankett finns på: 
www.besparingen.com
under bidrag och lån.

frågor äb:
annelie norin
tfn: 0251-59 74 75

frågor sib:
ann-sofi Persson
tfn: 0251-59 67 63

Röjning av stigar och leder -
projektet är igång igen!

ÄlVdaleN. Besparingsskogen startar nu ett pro-
jekt vars syfte är att bevara kulturhistoriskt in-
tressanta stigar och vandringsleder i Älvdalens 
socken. Underlaget togs fram i en förstudie i 
samarbete mellan Älvdalens Besparingsskog, 
Älvdalens Kommun och Region Dalarna under  
2009-2010.

Målet är att rusta och markera ca 100 km stigar 
och leder under 2 år, samt att ta fram underlag för 
kartor och informationsmaterial. 

Arbetet har startats och under våren kommer 
lämpliga objekt att väljas ut och kontakt att 
tas med markägare och entreprenörer. Under 
barmarkssäsongen kommer de utvalda stigarna 
att röjas och markeras samt broar och spänger 
rustas. Intressanta besöksmål kommer också att 
dokumenteras.

en styrgrupp bestående av representanter 
från jordägarnämnden, Besparingsskogen och 
Kommunen har utsetts.

projektet finansieras av Besparingsskogen med 
bidrag från Skogsstyrelsen och administrativt stöd 
från Älvdalens Kommun.

frågor eller idéer, kontakta projektledare: 
Hans rosdahl 
tfn: 076 771 29 92
e-post: hans.rosdahl@alvdalen.se

HELENA GRUND
Vik.	Media	och
projektansvarig
0251-59	74	85
070-371	47	40
	

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

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

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

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

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

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

MAUD NyMAN
lokalvård	Särna

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

ÄLVDALEN OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR

KENNETH LARSSON
PER GULLIKS
JAN-OLOV LARSSON
STEFAN WESTLING

HANS-ERIK WALLIN
Vägförman
076-105	20	04

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

KURT MALM
JOHAN LARSSON (ej bild)
073-069	97	41

Planerare
ANDREAS BERGLUND

Skogsvård ÄB
073-053	14	84

LENNART KARLSSON, OLLE åHS, TOMAS 
ANDERSSON, URBAN MATTSSON, PATRIK 
NORELL, HåKAN STAFFANSSON. Ej på 
bild, ANNA LOOK, FREDRIK LARSSON

Skogsvård SIB
070-567 03 69

ÖSTEN JOHANSSON, LARS STAFFANS-
SON, KRISTOFER SPåNBERG, JAN ERIK 
BAGG, MATS WALLMO, KURT PERSSON
JONAS DAHLQVIST. Ej på bild, KRISTOF-
FER SPåNBERG, TORBJÖRN HALVARSSON

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

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

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

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

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

AnsLAgsTAvLAn
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Du vet väl att du kan 
läsa äldre nummer av 
Skogen & Kraften på 
Besparingsskogens 

hemsida?
www.besparingen.com

Ny vägsamfällighet

SÄRNa-IdRe. en ny vägsamfällighet för 
Hägnåsen-Strupen med anslutningsvä-
gar är under bildande. Samtliga berörda 
markägare kommer att få kallelse till 
slutsammanträde.

HYR LOKALEN I SOmmAR!
Ska du ha kalas, konferens eller dop?

Lokalen är den före detta förvaltarbo-
staden med anor från Långö liebruk som 
finns belägen i Älvdalens centrum. Det 
stora röda huset är perfekt som lokal 
för barndop, kalas och konferens. Vill 
du hyra Lokalen är det Karin Larsson du 
skall vända dig till. 

Kontakta Karin larsson:
tfn: 0251-122 33
e-post: lokalen@besparingen.com

OBS!

Kom ihåg!
Ansökan och slutredovisning - 
projekt i byarna

ÄlVdaleN. Slutredovisning krävs av alla projekt. 
Ansökan ska vara Besparingsskogens kontor i 
Älvdalen tillhanda senast den 1 juni 2012.

frågor kontakta:
annelie norin
tfn: 0251-597475
e-post: annelie.norin@besparingen.com
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Lösning skogskrysset november-2011

grattis Lisa Jonasson i ÄLvdaLen,
vinnare av skogskrysset i 

novembernumret av skogen & kraften!

Nu finns det en

defibrillator på kontoret 

hos Älvdalens Besparingsskog!

Skogens Dag i 
Siljansfors 2 juni 

2012
Tema Skogsriket -

Hållbart skogsbruk i 
Dalarna

   
Markägare och allmänhet hälsas välkom-
na på en traditionell Skogens Dag.
Det blir guidade visningar och exkursioner 
i försöksparken, skogsmuseet med mera. 
Många utställare finns på plats.

Guidade exkursioner i försöksparken bör-
jar 9.00. Utställare är på plats från kl 10.00 
och då öppnar även skogsmuseet. Dagen 
avslutas 16.00.

arrangör: skogsstyrelsen

Gå in på ”mina sidor” på:
www.skogsstyrelsen.se

I Mina sidor på Skogsstyrelsens hemsida 
finns information om din skog och dina 
marker. Du kan se och skriva ut kartor, 
flyg- och satellitbilder över din skog. Du 
kan planera och lämna in avverknings-
anmälan, skriva ut åtgärdsunderlag med 
mera. Nu finns 2011 års satellitbilder i 
Mina sidor.

Tips!

POWERHEART® AED G3 Automatic Plus och 
POWERHEART® AED G3 Plus (halvautomatisk)

Lämpliga placeringar
Räddningstjänst•	

Sjuktransporter•	

Polisfordon•	

Läkarmottagningar•	

Vårdcentraler•	

Sjukhus•	

Offentliga platser•	

Kort om våra fördelar

Pålitlighet. 
Rescue Ready•	 ® teknik.
AEDn är alltid klar att 
använda. 
Batterikapacitet på 290 •	
chocker.

Användarvänlig.

Tydlig röstinstruktion•	 .

Tydlig t•	 ext-display som ger 
klar information till använ-
daren.

Avancerad teknik.

Säker analys av hjärtrytmen. •	
Chock kan endast avges om 
Powerheart är säker på att 
det är en chockbar rytm.
Chocken anpassas till per-•	
sonens storlek.
Synkronisering av chocken.•	
Elektrisk noll-potential •	
lämnas alltid i cellerna 
efter avgiven chock för att 
sinusrytmen lättare skall 
återkomma.

Garantier. 

Powerheart AED har 7 •	 års 
garanti.
Batteriet har 4 års full drifts-•	
garanti. 

Rescue Ready® prestanda och spetskompetens hos Powerheart 
Vår Rescue Ready teknologi utmärker sig mot konkurrenterna.

Daglig test, för att kontrollera att utrustningen alltid är redo, alla huvudkomponenter •	
självtestas (batteri, elektronik, mjukvara och elektroder).
Veckotest, AEDn utför en partiell energiladdning för test av elekotronik och mjukvara.•	
Månatlig test, AEDn utför en fullskalig elektroniktest innefattande en simulerad räddning •	
med full energitest.

Om någonting är fel, växlar Rescue Ready indikatorn över från grönt till rött och utrustningen 
ger ifrån sig ett ljudalarm för att göra användaren medveten om att utrustningen behöver 
åtgärdas. 

Powerheart AEDs är enkla att använda i en kritisk situation
När ett akut hjärtstopp inträffar är varje sekund kritisk. Powerheart AED G3 Automatic Plus 
och Powerheart AED G3 Plus är utvecklad för att hjälpa användaren maximalt. 

När räddningspersonal fäster elektroderna på plats, analyserar maskinen hjärtrytmen •	
och	”känner	av”	när	den	skall	defibrillera	(eller	inte).
På den helautomatiska modellen levereras chocken automatiskt utan att användaren •	
behöver trycka på chock-knappen.
Text-displayen ger extra hjälp vid bullrig och kaotisk omgivning.•	

Sammanfattning: Dessa AEDs är enkla att använda för nästan vem som helst med minimal 
utbildning. För en person som får akut hjärtstopp kan en Powerheart AED - och DU - vara 
livsavgörande.

Variabel eskalerande energi
Vår AED fastställer den elektriska impedansen (resistansnivån) på varje enskild person och 
anpassar energinivån på chocken efter detta. Om mer än en chock är nödvändig så ökar vår 
patenterade STAR® biphasic mjukvara energin till en högre nivå för att kunna leverera en så 
optimal behandling som möjligt .

Två pålitliga versioner av vår automatiska externa defibrillatorfamilj                
- välj den som passar dina behov bäst !

MARGARETHA HåRDÉN
ekonomiansvarig
0251-59	74	74
070-272	81	91

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

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

INGRID MÖRK
administration	ÄB
Växel:
0251-106	95

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

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

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

FöRValTaRe

adMINISTRaTIoN SkoG

SkoGSBRukSledNING

aVVeRkNINGSPlaNeRING

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

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

SkoGSVåRd

URBAN MATTSSON
Skogsvårdsplanerare
0251-59	74	77
073-053	13	24

dRIVNING

VÄGaR

STaBeR

NÄRINGSBIdRaG

FaSTIGHeTeR,	JakT

INFoRMaTIoN,	uTBIldNING

ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG

Artikeln om omarronderingen i Väsa utgår i detta nummer p g av platsbrist.



ÄLVDALeN OCH SÄRNA-IDRe BeSpARINGSSKOGAR
Besöksadress: Dalgatan 99. postadress: Box 65, 796 22 ÄLVDALeN
Tel 0251-106 95. Fax: 0251-108 95
Besöks- och postadress: Särnavägen 117A, 790 90 SÄRNA
Tel 0253-100 07. Fax 0253-103 87
e-post: besparingen@besparingen.com
på internet: www.besparingen.com

Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?Tipsa oss!
HELENA GRUND
tfn: 0251-59 74 85
mail: helena.grund@besparingen.com

Ring eller maila:

www.besparingen.com

NÄSTA NUMMeR
oKToBeR 2012

ÄB & SIB -
40 år av samarbete

SKoGSKRySS

DeLÄGARe I FoKUS

... och mycket mer!      

24-25 AUGUSTI
Välkommen på SkoGSdAGAr 

med älVdAlenS BeSpArInGSSkoG

• Information älvdalens Besparingsskog 

• presentation av Besparingsskogens naturvårdspolicy 

• myndigheternas roll
Skogsstyrelsen & länsstyrelsen informerar

• Vi beger oss ut i skogen och tittar på intressanta 
naturmiljöer

• Information om Besparingsskogarnas ny rådgivningsstöd 
för brukare av skifteslagsmark 

Besparingsskogen	bjuder	på	fika	och	lunch	under	dagen
samt	delar	ut	en	fin	gåva.

kläder	efter	väder	och	grova	skor.	

antalet	är	begränsat	till	50	personer/dag	så	först	till	kvarn	gäller.
allmänheten	i	mån	av	plats.	

anmälan	till	Besparingsskogens	kontor	i	Älvdalen	senast:
måndag	13	augusti
Tfn:	0251-106	95

e-post:	info@besparingen.com

Följ med på en GIVAnde dAG Under TemAT - 
nATUrVård - ekoloGISkA lAndSkApSplAner

Vi tar upp generell hänsyn och tittar på 
nyckelbiotoper - avsättningar på älvdalens Besparingsskog


