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LEDARE

innehåll
frivilligt markbyte hoppas ge möjlighet till,
de som vill, att skapa rationella brukningsenheter som kan ge bättre möjligheter för
den enskilda skogsägaren att få sin utkomst från skogen.
Vi har även generösa bidrag till jordbruket som ska kunna göra bönder i området
mer konkurrenskraftiga i en tid när jordbruket brottas med lönsamhetsproblem i
vår del av landet.
Detta är bara några exempel på allt bra
som kommer från Besparingsskogen.

S

å var det dags att skriva min första
ledare till Skogen och Kraften.
Sedan 1 oktober är jag anställd som
förvaltare för Älvdalen och Särna- Idre
Besparingsskogar vilket för mig känns
som ett stort förtroende och en riktig utmaning. Tanken med Besparingsskogen har
alltid fascinerat mig och det känns otroligt
stimulerande att få arbeta med denna organisation som är till gagn för delägare
och ortsbefolkning.
Avkastningen från Besparingsskogen
har genom åren bidragit på många sätt
till bygdens utveckling och förhoppningsvis skall den kunna bidra positivt även i
fortsättningen. Jag har mellan 1995 till
2007 suttit som förtroendevald i jordägarnämnden och på nära håll sett den
utveckling som har skett tack vare bidrag
från Besparingsskogen. Framförallt inom
skogsskötseln där generösa bidrag skapat välskötta skogar som kommer att ge
hög avkastning i framtiden och som bidrar
mycket positivt till bygdens utveckling.
Alla skogsägare i Älvdalen och Särna
Idre har fått egna skogsbruksplaner som
är en förutsättning för att bedriva rationellt skogsbruk och nu senast pågår ett
markbytesprojekt i Älvdalen där vi genom

Skogen & Kraften utkommer tre gånger per år,
(från och med 2010 två gånger per år).
Distribueras till alla delägare i Älvdalen, Särna-Idre
Besparingsskogar, samt till alla hushåll i Älvdalens
kommun.
Upplaga: 5700 ex.
Ansvarig utgivare: Älvdalen, Särna-Idre
Besparingsskogar Ulf Andersson.
Redaktör: Anna Dahlgren.
Skribenter: Helena Grund, Anna Dahlgren.
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För att kunna skapa bra förutsättningar
och bidra till en gynnsam utveckling även
i fortsättningen krävs att vi förvaltar våra
tillgångar på ett klokt och ansvarsfullt sätt.
Effektivitet, långsiktighet och ansvar bör
vara våra ledord. Vårt agerande skall bygga på modern teknik men med beprövade
metoder för att inte äventyra framtida avkastning.
Genom ett klokt förvaltande kan vi tillsammans få Besparingsskogarnas tillgångar att växa och ge mer avkastning i
framtiden.
Ni läser just nu tidningen Skogen
och Kraften där vi på ett trevligt sätt
försöker presentera vad vi gör på
Besparingsskogen och vad som är på
gång. Tidningen är ett led i att skapa öppenhet och transparens i vad som händer
i Besparingsskogens regi. Vi vill att alla
delägare och andra intressenter skall känna att Besparingsskogen är vår gemensamma tillgång som vi alla har ett ansvar
för. Detta känner jag som en mycket viktigt
del av vårt arbete.
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Min förhoppning och vilja är att jag tillsammans med alla bra medarbetare på
besparingsskogen även i fortsättningen
ska skapa en gynnsam utveckling för delägare och ortsbor.
Ulf Andersson
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P JORDÄGARSTÄMMA
ÄLVDALEN

JORDÄGARSTÄMMA
SÄRNA-IDRE

26 november 18.00
Sporthallen Älvdalen

27 november 18.00
Idre Kulturhus

Anmälan senast onsdagen den
25 november kl 16.00.
Ring eller kom in på kontoret för
Din anmälan. 0251-106 95

Anmälan senast torsdag den
26 november kl 16.00.
Ring eller kom in på kontoret för
Din anmälan. 0253-100 07
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REPORTAGE

REPORTAGE
på luren frågar jag honom för att få reda
på mer exakt om hans gröna bakgrund:
Vad har du för skoglig erfarenhet?
– Jag har jobbat på Orsa Besparingsskog
som både huggare och röjare. Sedan har
jag jobbat många år på Stora Enso som
arbetsledare. För tre år sedan fick jag
ett spännande erbjudande som jag inte
kunde tacka nej till - att hjälpa till i en
uppstart av Stora Ensos plantage projekt
i Kina. Det var meningen att jag skulle
stanna i tre månader, men det blev tre år.
Familjen var med mig på ungefär halvtid. Båda barnen går ju i skolan och det
skulle också fungera med skolgången.
Tiden i Kina har varit spännande och lärorik. När jag och familjen kom hem från
Kina efter tre år så såg jag att jobbet som
förvaltare utannonserades, säger Ulf.
Och jobbet fick han, bland många
sökande.
Ulf bor fortfarande i Orsa och pendlar
således till arbetet, som så många andra.
Han har en fru som heter Birgitta och två
barn, Karolina och Fredrik.

Efter tio år på sin post lämnar Hans-Peter Olsson över uppdraget som förvaltare för Besparingsskogarna till Ulf Andersson. Foto: Tobbe

FRÅN KINA TILL ÄLVDALEN
ulf andersson är besparingsskogarnas nya förvaltare
ÄLVDALEN Särna idre

Vem är Älvdalen, Särna- Idres Besparingsskogars nya förvaltare? Var kommer han ifrån och vad har han för bakgrund?
Det undertecknad vet i dagsläget är att han heter Ulf Andersson, han är min nya chef och han och hans familj är nyss
hemkommen från Kina. Från Kina till Älvdalen - det skulle vara intressant att ta reda på vad det finns för likheter mellan
de olika världsdelarna…
Den dagen jag och Ulf har bestämt
för intervju befinner vi oss på hans nya
kontor i Besparingsskogens lokaler i
Älvdalen. Telefonerna ringer i ett och
människor kommer in för att träffa den
nya förvaltaren. Ulf har varit på kontoret i tjugotvå dagar just den här dagen
och kanske börjar han få en uppfattning
om sitt nya arbete. Men för de som har
gott minne, kanske kommer ni ihåg att
Ulf inte är helt ny i detta sammanhang?
Från 1995-2007 så var han en av ledamöterna i jordägarnämnden i Älvdalen.
Hans uppväxt i Orsa är dessutom präglad av Besparingsskogen.

”

”När jag var liten tyckte jag att
förvaltare var det finaste man
kunde bli” ULF ANDERSSON

– Min far jobbade på Orsa Besparingsskog
så jag har vuxit upp i Besparingsskogens
anda. Grundidén med besparingsskogar har alltid fascinerat mig. Jag har
sedan barnsben blivit inpräntad av
dess betydelse. När jag var liten tyckte
jag att förvaltare var det finaste man
kunde bli. Därför känns det idag extra
stimulerande, intressant och hedrande
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att få jobba med Älvdalen, Särna- Idre
Besparingsskogar, säger Ulf.
Ulf reser sig upp för att åter ta telefonen som ringer. Denna gång pratar han
om plantering och röjning och jag hör
att han kan sin läxa. Jag vet att han har
en skogsteknikerexamen i botten, och
har dessutom haft Lasse Nilsson som lärare. Lasse som idag jobbar som väg och
jaktansvarig hos oss och därmed kommer att ha sin före detta elev som chef.
Företagsekonomi har Ulf också läst och
dessutom har han många års praktiskt
erfarenhet av skogsbruk. När han lagt

”

”Jag kommer att förvalta tillgångarna på ett effektivt sätt.
Förvalta för att kunna fortsätta
att utveckla” ULF ANDERSSON

Hur ser du på ditt nya arbete?
– Jag kommer att förvalta tillgångarna på ett effektivt sätt. Förvalta
för att kunna fortsätta att utveckla.
Besparingsskogarna är en unik möjlighet för delägare och även en viktig faktor för att skapa välstånd och framtidstro i bygden. Jag vill fortsätta med det
arbete som mina föregångare börjat
med. Under Hans-Peters tid har många
bra projekt påbörjats som jag tillsammans med kunnig personal kommer att
fortsätta att driva. Till exempel det frivilliga markbytarprojektet och laserskanningen. Jag tror också på information
för delägarna och att det är viktigt med
både tidningen och hemsidan. Inom
några år tror jag att vår hemsida har
utvecklats ännu mer och är ett verktyg
även för delägaren. Jag tror på en tydlighet i det vi jobbar med och att vi ser
vår roll i sammanhanget. Då blir det en
dynamik i det vi håller på med som är
viktigt för att vi skall fortsätta utveckla
nya områden, säger Ulf.

Jag vänder mig mot Hans-Peter som
också finns i rummet. Han gör sin näst
sista dag och har jobbat med Ulf de här
sista veckorna. Han har slussat in Ulf i
arbetet som förvaltare och samtidigt tagit steget ut själv - mot nya spännande
arbetsuppgifter på Rindi pellets och råvaror AB.

”

”Vi har fyrdubblat omsättningen
de senaste tio åren. Jag skulle
inte kunnat genomföra detta
utan bra människor runt mig”
Hans-Peter Olsson

Hur har dina 10 år på ”Besparingen”
varit?
– Jag är en drivande person och jag
har från dag ett velat modernisera företaget. Det har varit en av mina ambitioner. Jag tycker att det har varit spännande att jobba med nya projekt som
till exempel laserskanningsprojektet,
skogsbruksplaner och utbildningar till
delägare, nya virkessystem, markköp,
fusionen i SIB, utveckla nya tomtområden, blivit delägare i Dalavind AB. Bara
för att nämna några. Jag har tillsammans med personal, nämnder och styrelser satsat på att både förvalta det vi
äger och utveckla Älvdalen, Särna - Idre
Besparingsskogar. Vi har fyrdubblat omsättningen de senaste tio åren. Jag skulle inte kunnat genomföra detta utan bra
människor runt mig. Då står man ganska
platt. Ibland har de fått bromsa mig. Det
händer att jag vill för mycket. Jag har varit mån om arbetstillfällen - både inom
företaget och även haft som ambition
att skapa arbetstillfällen i bygden. Det
har till exempel våra skogsvårdsbidrag
gjort. Idag har vi många entreprenörer
inom skogsbruket, säger Hans-Peter.
Finns det något som gått tungt ibland?
– Jag kan känna att det är synd att
vissa projekt blivit försenade genom
överklagningar som jag i vissa fall känt
vara irrelevanta. Även de flesta av alla
överklagningar som kommit efter stämmorna känns undermåliga. Det kostar
mycket pengar, delägarnas och skattepengar. Som tur är har det inte sinkat
verksamheten då i princip alla överklagningar vunnits av ÄB. Sedan har vi gjort
en del felsatsningar som till exempel
Wasasten som inte var en bra affär för
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oss att gå in i. Det förlorade vi på. Vi gick
ur efter några år, säger Hans-Peter och
fortsätter:
– Annars har det varit övervägande positivt och jag är glad för alla människor
jag mött genom åren, säger Hans-Peter.
Har du några visdomsord till Ulf?
– Han måste sköta det enligt sitt huvud.
Om jag skall säga något så är det att jag
önskar att han skall måna om personalen och delägarna. Besparingsskogarna
är till för delägarna och bygden. Behåll
grundtanken i alla besluten. När det gäller besluten tycker jag att fler av ärendena skall delegeras till Ulf. Ibland har
jag upplevt att det är för många möten
och jag tror att om det skulle bli mindre
personer i till exempel nämnderna samt
färre suppleanter i alla organ kan man få
mer dynamik i besluten och en mer effektiv arbetsgrupp. Men nu lämnar jag
det till Ulf, säger Hans-Peter.
Vad gör du på måndag, Hans-Peter?
– Jag åker till Märbäck och intar mitt
nybyggda kontor. Jag letar kontorslokal
i byn för vi är minst sex personer som
skall få plats i fyra-fem rum. Men vi börjar där och sedan får vi se. Jag har nyanställt personal och kommer att anställa
fler. Jag ser med spänning fram mot nya
utmaningar som VD på Rindi pellets och
råvaror i Älvdalen och Vansbro, säger
Hans-Peter.

”

”Båda har respekt för markägandet eller nyttjandet.
Där är länderna lika”
ULF ANDERSSON

Jag har fortfarande en oställd fråga till
Ulf:
Finns det någon likhet mellan Kina och
Älvdalen?
Ulf tvekar inte en sekund. Han är dalmas och har även sett och upplevt Kina.
– Det är två helt olika världar. Men där
jag kan se en likhet är att markägandet
är viktigt för båda. Oavsett om man är en
fattig kines eller en rik skogsägare i Idre
så månar båda om sin mark. Båda har
respekt för markägandet eller nyttjandet. Där är länderna lika, säger Ulf.
Text: Anna Dahlgren

AKTUELLT

AKTUELLT

gödsla skogen kostnads fritt!

Skogsägare i Kittan-Liden, Gåsvarv, Loka, Brunnsberg och Näset
ÄLVDALEN

Sedan fyra år tillbaka har Besparingsskogen i Älvdalen erbjudit skogsägarna i
socknen bidrag med 100 procent för skogsgödsling. Bidraget erbjuds i tur och
ordning bya- och områdesvis. Nu är det dags för nya områden samtidigt som man
kan börja se resultat av de första som gödslades 2006.
Att gödsla sin skog är bland det
lönsammaste man kan göra enligt Jan
Norell på Besparingsskogen i Älvdalen.
– Man kan nu efter fyra år se en
stor skillnad i tillväxt på de första
skogsskiftena som gödslades jämfört med
ogödslade områden, säger en nöjd Jan.

Under 2010 är det dags för skogsägare i
Kittan-Liden, Gåsvarv, Loka, Brunnsberg
och Näset att kostnadsfritt få möjlighet att
öka tillväxten på sin skog. Brev med mer
information har gått ut till alla berörda
markägare. Hör du till denna grupp gör du
din anmälan senast den sista mars 2010.

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

(30-40 %) efter gödsling. Däremot minskat tillgången på lingon, lingon plockas
dock mest på hyggen eller i glesa bestånd som inte gödslas. Naturligtvis går
det utmärkt att äta bären, den mesta
maten från jordbruket är även den
gödslad.

2. Hur mycket ökar tillväxten?
– Efter gödsling får man en tillväxt på
13-19 m3sk/ha, sammanlagt under 8-10
år.
3. Är det lönsamt att gödsla skogen?
Gödsling är bland det lönsammaste man
kan göra i skogsbruket. Förräntningen
på pengarna man satsar är 10-20 % årligen.
4. Vilka bestånd är bäst att
gödsla?
– Medelålders eller äldre bestånd på
medelgod mark. Gallrade minst en
gång. Minst tio år till nästa huggning.
5. Hur gör jag praktiskt?
– Enklast är att anlita SG-systemet, det
vill säga få en komplett och effektiv
gödsling utförd genom en enda beställning.
6. Hur påverkas virkeskvalitén av
gödsling?
– Den extra tillväxten ligger i de yttersta
årsringarna. Om man har kvistrena rotstockar blir därför det framgödslade virket kvistrent. Man kan alltså öka produktionen av kvalitetsvirke i fina bestånd.
7. Hur påverkas bären i skogen?
– Det finns omfattande undersökningar
som visar att tillgången på blåbär ökar

8. Hur påverkas fiskar och däggdjur?
– Vid skogsgödsling ska spridningen
göras så att inget gödselmedel kommer
till vattendrag och sjöar. Det gör ingen
nytta och fiskarna mår bäst i det rena
vattnet. För betande däggdjur ökar tillgången på bete efter gödsling, bra för
till exempel älg och rådjur.
9. Vad har skogsgödsling för samband med klimatfrågan?
– Klimatet förändras av att människans
utsläpp av koldioxid och andra så kal�lade växthusgaser höjer temperaturen;
vi får ett varmare klimat. Växande skog
motverkar detta genom att träden binder koldioxid i form av ved och andra
växtdelar. Eftergödsling ökar tillväxten
och därmed bindningen av kol. Genom
skogsgödsling på ett hektar binder vi
bortåt tio ton koldioxid.
10. Går det inte åt mycket energi för
att göra och sprida gödselmedel?
– Jo, men energiinnehållet i den extra
virkesmängd vi får av gödslingen är 1015 gånger större än den som går åt till
gödslingen.

Foto: Tobbe Nilsson

KRITERIER FÖR GÖDSLING
•

Dags för markberedning?!
Älvdalen Särna Idre

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

•

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

•

Minst 8/10 barr.

•

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

•

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

•

Stickvägar efter gallring skall
finnas, så att traktorgödslaren tar
sig igenom hela beståndet.

•

Vägen in till beståndet skall
vara framkomlig för en fullastad
skotare sommartid.

•

Det skall vara tekniskt möjligt.

•

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

Enligt skogsvårdslagen ska åtgärder för
föryngring göras senast under tredje
året efter avverkningsåret. Oavsett
vilken föryngringsmetod som lämpar
sig; plantering, sådd eller naturlig
föryngring, är markberedning ofta en
förutsättning för ett bra resultat.
Från och med januari 2009 är det
Besparingsskogen som har hand om
markberedning för privata markägare
i Älvdalen, Särna och Idre. Samtidigt
lämnas generösa bidrag för kostnaderna,
i vissa fall upp till hundra procent. För
anmälan av säsongens markberedning i
Älvdalen, Särna och Idre vänder du dig till
Jan Norell på Älvdalens Besparingsskog.
Gör din anmälan senast sista mars 2010.

Bidrag för markberedning:
Älvdalen 100%
Särna 75%

- Under 5 ha baseras bidraget på max 2
000 kr/ha. Över 5 ha baseras bidraget på
max 1 800 kr/ha.

Idre 100%

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

Gör anmälan senast 31/3 och sänd
papperskopia på bestånden till:

Gör din anmälan senast 31/3
och sänd kartkopia på det aktuella
området till:
Jan Norell
Älvdalens Besparingsskog
Box 65 796 22 Älvdalen

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

Tfn: 0251-59 74 73
E-post: jan.norell@besparingen.com
© Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2009/1275 .
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Nytt från pcSKOG

www.pcskog.se
Gemensamma utbildningar på gång – Älvdalen, Särna – Idre
– Skogen i dessa trakter har en speciell
dragningskraft på mig och jag känner
ett stort ansvar för min skog. Jag tror det
är för att jag ärvt den från min mor och
släkten har trampat på samma stigar i
många år. Men det är inte alltid bäst att
göra allt själv. Till det praktiska arbetet
tar jag hjälp av proffs i form av entreprenörer. Det är de som kan skog. Veden tar
vi rätt på själva, säger hon och fortsätter:
– Jag planerar tillsammans med min
man, men det är jag själv som har huvudansvaret om min skog. Min man är
en bra rådgivare. Han äger själv skog i
Älvdalen.

”

Alla skogsåtgärder Ylva utför vill hon
ha in i skogsbruksplanen. Där kommer
bland annat pcSKOG in i bilden.
– Jag har haft en stationär dator där jag
har haft min skogsbruksplan. I samband
med att jag köpte en ny bärbar dator
kom den nya uppdaterade versionen av
planen. Då tänkte jag att pcSKOG kunde
hjälpa mig att lägga in den nya planen i
den nya datorn. Samtidigt kunde jag titta på och se hur de gjorde när de lade in
de åtgärder som markberedning, plantering och röjning jag gjort de sista åren.
Underlaget till det hade jag med mig på
papper. Jag kunde i lugn och ro se de åtgärder som Anna Beronius förde in och
jag fick dessa förklarade på ett proffsigt
sätt. Det blev en kortversion av en utbildning kan man säga. Jag känner mig
alltid välkommen till pcSKOG.
Hur jobbar du med materialet nu?
– Jag är inne och tittar på kartorna och
på själva planen. Jag planerar framåt vad
jag ska göra nästa år. Jag tänker: Hur är
läget nu? Vad händer näst? Och de närmaste åren? Det bör hända något varje
år, säger Ylva och fortsätter:

”pcSKOG och Besparingsskogen har blivit två trygga ben
att stå på”
Foto: Anna Dahlgren

ylva planerar för alla åtgärder själv
särna idre

Ylva Ekström föddes på Särna BB i slutet av 40-talet. Hon är uppvuxen i Särna,
men bor numera i Mora. Ylva har varit skogsägare i många år och hon äger
även en stuga i Lillfäten som hon åker till då och då. Skogen som finns i Idre
ärvde hon av sin mor portionsvis. Hon känner varje del av skogen som sin egen
ficka. Ylva berättar här hur hon arbetar med sin skog och vilken nytta hon har
av sin skogsbruksplan och pcSKOG i sitt skogsbruk.
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– Ärligt talat så tänker jag i första hand
inte göra några ändringar i planen på
egen hand. Då kontaktar jag pcSKOG.
Det är inte så lätt att komma ihåg hur
man gör när man jobbar med planen
så sällan. När pcSKOG hjälper mig så vet
jag att det jag har hemma är aktuellt och
det är riktigt. För mig har pcSKOG och
Besparingsskogen blivit två trygga ben
att stå på som enskild skogsägare, avslutar Ylva.

Under hösten har det hållits ett antal kurser på efterfrågan. Fler kurser ordnas efter årsskiftet, håll utkik i
brevlådan efter kursdatum. Är du intresserad att gå någon av kurserna kan du göra en intresseanmälan redan nu.

stäng av datorn
• Sätt på och
a delar
• Datorns olik
• Filer
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• Besökspunk
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• Rutter

• Internet
• Säkerhet
• MSN
• Chatta
• Skicka och ta
emot e-post
• Sök informat
ion

Aktuellt i Älvdalen

Aktuellt i Särna Idre

SKOG Gård/Ekonomi 2009
pcSKOG håller på med tester och
slutjustering av en ny version av pcSKOG Gård/Ekonomi 2009 som snart
kommer i din brevlåda. Håll utkik där
och på pcSKOGs hemsida efter nyheter om senaste versionen.

Påminnelse – har du beställt dina
flygbilder?
Flygbildskartor från L&L Flygteknik
är leveransklara. Ett 40-tal har beställt
sina kartor. Hör du till de återstående
600 är du välkommen att ringa för beställning.
Hösten 2008 fotograferades merparten av skogarna i Särna och Idre av
L&L Flygbildteknik. Delägare i Särna
och Idre Besparingsskogar erbjuds ett
paket med färgortofoton över sitt skifteslag. Paketet omfattar plastade färgortofoton över skifteslaget samt digitala färgortofoton och ekvidistanslinjer över hela den flugna arealen. Ett
paket per person/fastighet bekostas av
Besparingsskogen.

Uppdatering av skogsbruksplaner
med laserskannade beståndsdata
fortsätter.
Det finns i dagsläget ett antal planer
där ajourhållningen är klar men som
väntar på att det digitala materialet
ska färdigställas. pcSKOG kontaktar
skogsägarna när allt material är färdigt att hämta.

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

• pcSKOG plan
och karta
• Hämta in pl
an
• Hämta in fly
gbilder
• Gör årlig tillv
äxtberäkning
• Utföra åtgärd
• Olika typer av
kartutskrifter

pcSKOG administrerar utlämningen som sker från pcSKOGs kontor i
Älvdalen. Vill du hämta dina flygbilder i Särna går det också bra men då
vill vi att du ringer i förväg så transporterar vi dina kartor till Särna så att
paketet finns på plats när du kommer.
pcSKOG hjälper dig med ajourhållning av din skogsbruksplan.
De skogsbruksplaner som tidigare
delades ut till skogsägarna har nu fått
några år på nacken. Vill du så hjälper
pcSKOG dig med ajourhållning och
tillväxtberäkning, med att föra in utförda åtgärder och andra uppdateringar för en aktuell plan.
Ring och bestäm en tid. Du träffar
pcSKOG i Älvdalen eller i Särna.

www.pcskog.se/besparingen

Besöksadress Älvdalen
Dalgatan 116
Besöksadress Särna
Särnavägen 17
9.30-16.00 onsdagar
udda veckor.

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

9

DELÄGARE I FOKUS

DELÄGARE I FOKUS

LARS BALSTADSVEEN
Hoppas att junior vill ta över så småningom

Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar har i dagsläget cirka tvåtusen niohundra delägare. Hur det kom sig
att man blev delägare och vilken relation man har till sin skog finns det lika många historier som delägare
om. Skogen och Kraften har träffat Lars Balstadsveen och han son Ola som båda trivs bra i den egna skogen.
Foto: Tobbe Nilsson

”

”När jag lämnar över skogen vill
jag gärna att det skall finnas mer
kubik där än det var den dag jag
köpte den”

Hur och när blev Du skogsägare?
– Jag köpte fastigheten 1982 av mina föräldrar.
Fastighetens historia och bakgrund?
– Jag är nu sjätte generationen som bor på gården och
brukar skogsfastigheten. Gården heter Monbacken. I folkmun kallas den Balstadsveengården. Vår sida av släkten
köpte gården 1804 av en avlägsen släkting. Min farfarsfar
satte upp det nuvarande huset 1880 och det bor jag i än
idag. Det finns även en säter till och den ligger i väglöst
land. Där trivs vi bra.
Vad betyder skogen för dig och din familj?
– Det är ett trevligt arbete att bruka gården och skogen. Det
är även viktigt för mig med jakten. Inkomsten från skogen betyder självklart en hel del.
Hur har du skaffat dig kunskaper och erfarenheter om skogen
och skogsbruket?
– Jag gick två år på Rättviks lantbruksskola och har även
deltagit i ett flertal kurser på Älvdalens skogsbruksskola. Jag
har även gått i skola i Alfta där jag lärde mig köra skördare.
Jag har under min uppväxt varit mycket med min far i skogen.
Jag har jobbat på Mellanskog och nu senast på Särna - Idre
Besparingsskog.
Skulle du vilja lära dig mer?
– Jag blir aldrig fullärd. Det tror jag ingen kan bli, även fast en
del tror det. Vad tråkigt det måste vara om man blir det någon
gång. Vad skall man göra då? Min livsfilosofi är i alla fall att livet
alltid kommer med överraskningar och förändringar. Det finns
alltid mer att lära sig - om man vill!
Vad har du för tankar på framtiden?
– Jag vill vårda skogen med bra föryngring och fina gallringar. Tänker på framtiden - mer kubik.
Vad tycker Du det finns för hinder inom skogsbruket?
– Naturvårdsintressen, Länsstyrelsen coh Skogsstyrelsen. Det finns för
många reservat idag i vår norra kommundel.
Hur tänker du på överlåtandet till nästa generation?
– Hoppas att junior vill ta över så småningom. Han är med
mig mycket i skogen. Han kan vår skog väldigt bra för att bara
vara 10 år. Han vet redan var rågångsgränserna går. Det är bra
att barn får följa med ut i skogen, fler skulle behöva vara ute i
skogen - både barn och vuxna.
Hur är ditt förhållande till naturen och skogen?
– Jag är intresserad av allt som växer och hur allt hänger ihop
i naturen. Jag tycker om att planera och filosofera om skogen
och framtiden. När jag inte är ute och jobbar fysiskt i skogen,
till exempel röjer, så är jag bara ute och planerar olika områden. Det är roligt och avkopplande. Det är planering hela tiden
med skogen när man inte jobbar fysiskt. För mig är det rekreation att bara vistas i skogen.

Namn: Lars Ola Balstadsveen
Bor: Idre
Kommer från: Idre
Familj: sonen Ola, sambo och hund
Intressen: jakt, fiske, bygdehistoria
Yrke/sysselsättning: gårdsbrukare,
skogsentreprenör, sågare
Skogen finns i: Idre

10

Vad
innebär det
för dig att vara
skogsägare?
– Jag har ett ansvar inför nästa
generation skogsägare. När jag lämnar
över skogen vill jag gärna att det skall finnas
mer kubik där än det var den dag jag köpte den av
mina föräldrar. Det är mitt mål. Jag vill vara aktiv brukande.
Vad intresserar dig mest som skogsägare?
– Att få bra och fina ungskogar. Jag mår riktigt bra när jag röjt
ett bestånd en gång och ser att ungskogen tar sig fint. Det är
en fröjd för ögat.
Hur är det att vistas i egen skog?
– Jag har mer koll i min egen skog naturligtvis. Ser jag något
som är ogjort så kan jag ta tag i det på en gång eller planera
för det. Det ger ett lugn. Jag tycker det kan vara frustrerande
om jag är i andra skogar och ser områden som har till exempel
röjningsbehov och beståndet förfaller. Vistas i egen skog är
som att vara hemma för mig!
Ola Balstadsveen 10 år
Vad intresserar dig mest när det gäller skog?
– Jakt och skogsmaskiner. Jag brukar följa med pappa på
jakt. Första gången var jag 4 år.
Vad är det bästa med att bo i Idre?
– Fin natur och ren luft. Jag trivs i sätern som ligger norr om
Nipfjället. Där kan jag fiska, leka i skogen och bara vara. Det är
bara vi som har säter där. Vi får gå 2,5 kilometer för att komma
dit. På vintern är det lättare att ta sig dit på skoter.
Vilka tre saker skulle du ta med dig ut till en öde ö?
– Yxa, elddon, pappa.
Vad gör du om 10 år?
– Då kör jag skogsmaskin och jagar.
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På gång
Stigar och Leder - Projektet som kan leda hur långt som helst

LYCKADE Skogsdagar9
Särna- Idre Besparingsskog 28-29 augusti 200

särna idre

Delägarna i Särna - Idre Besparingsskog visade under de två skogsdagarna, 28-29
augusti i Särna, att de är intresserade av sin Besparingsskog. Platserna i bussarna
fylldes snabbt båda dagarna och väntelistan på återbud blev lång.
Ann-Sofi Persson på Besparingsskogen i
Särna har tagit emot anmälningarna under
sommaren och är glatt överraskad.
– Otroligt positivt. Vi hade ett stopp
vid 50 personer per dag för att alla skulle
få plats i bussen. Att det skulle bli fullt
med bara delägare trodde vi kanske inte.
Vi hade skrivit i mån av plats för allmänheten. Nu fick ingen av dem plats denna
gång. Det skapar tankar till fler skogsdagar eller kanske öppet hus i framtiden,
säger hon.
Informativa dagar
Deltagare och personal från Särna - Idre
Besparingsskog samlades vid Lomkällan, Särna skogsmuseum. Efter förmiddagskaffet inledde allmänningsstyrelsens
ordförande, Arne Schedvin, med att berätta om hur och varför Besparingsskogen bildades för 130 år sedan. Förvaltare
Hans-Peter Olsson fortsatte sedan med att
informera om den nuvarande verksamheten. Deltagarna fick även en presentation
av den blivande förvaltaren Ulf Andersson som också fanns på plats. Sedan var
det dags att kliva på bussen för en rundtur
inom Besparingsskogens markinnehav.
Bussen stannade till vid olika platser
och personal från Särna-Idre Besparingsskogar samt Skogsstyrelsen informerade.
De visade och berättade om: skogsskötsel
i kärva klimatlägen och miljöcertifiering,
upplåtelser, markfrågor och fiske, contortatall samt skogsvägar. Ett avbrott för en
trevlig skogslunch vid Fuluälven hanns
också med under dagen.

Foto: Tobbe Nilsson
Älvdalen

skogvaktare i Särna-Idre, berättar att
personalen tillsammans jobbat fram programmet och att även Maria Nilsson från
Skogsstyrelsen deltog.
Under dessa dagar informerade Maria
om vikten av bra skötsel av produktionsskog för att i en framtid få bra virke.
Den yngsta deltagaren på skogsdagarna
var Liam Abrahamsson 5 år som bor i Hofors. Han är barnbarnsbarn till en av delägarna. Det är positivt för framtiden om
han fortsatt vill följa med på kommande
skogsdagar och intresserar sig för skogen
som han en dag kanske skall ärva. Besparingsskogen hoppas på att träffa honom
om 15 år, som delägare.

Intresset för att bevara gamla stigar och leder är stort ute i byarna. Därför pågår nu en förstudie med syfte att undersöka
möjligheter att utveckla stigarna och lederna i Älvdalens socken. Ett projekt som kan bli stort och gynna hela socknen på
ett eller annat sätt i framtiden.
I januari, på uppdrag av Jordägarnämnden, tog Jan Norell på Älvdalens Besparingsskog kontakt med varje by i Älvdalens socken för att ta reda på ett eventuellt
intresse för att restaurera och märka upp
gamla leder och stigar. Av 27 tillfrågade
byar fick man in 25 positiva svar.
Vilket medförde att Älvdalens Besparingsskog beslutat att i en förstudie inventera behovet och möjligheterna för
restaurering av gamla vandringsleder och
stigar inom Älvdalens socken. Detta för
att i ett eventuellt framtida större projekt
kunna utföra dessa åtgärder tillsammans
med de byar och samfälligheter som har
visat intresse att vara delaktiga i arbetet.

Delägare om skogsdagarna
En äldre delägare boende i Särna säger:
– Det är roligt att träffa andra skogsägare. Många bor inte på orten och man ses
inte så ofta. Jag träffade till exempel en
gammal klasskompis som jag inte pratat
med på många år.
Ett par från Stockholm som är delägare
i en stor fastighet berättar:
– I morgon skall vi gå rågångar på våra
egna marker. Det skall bli roligt! Nu är vi
dessutom inspirerade av dagen idag där vi
fått lära oss om allt från de generösa bidragen till fiskefrågor:
– Tack för idag säger paret och tar gåvan från Besparingsskogen i form av en
ryggsäck över axeln. De styr kosan mot
stugan i Särnaskogen för att förbereda för
morgondagens skogsjobb.

Besparingsskogen om skogsdagarna
Lena Leonardsson, Besparingsskogens

Foto: Anna Dahlgren
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Projektet som vision
Besparingsskogens största intresse med
projektet förutom att rusta upp och bevara de gamla stigarna för eftervärlden
är också att det skapar arbetstillfällen i
bygden. Man ser möjligheter att dessa stigar och leder kan vara till nytta och glädje
för både lokalbefolkning och turister i
framtiden.
Stigarna kan ha olika värden som är intressanta att bevara. Förutom upplevelser
i form av vacker natur leder många av
stigarna till platser som har ett historiskt
och kulturellt värde som till exempel Balser-jungfrun, Konungskälla, Brindbergs
fäbodar, Hykjieberg med fler, vilket är intressant ur ett turistiskt perspektiv.
Ur detta föds en vision om att skapa

förutsättningar för olika turistiska verksamheter. Att paketera olika vandringsleder tillsammans med andra aktiviteter och
sevärdheter. Vilket också skulle leda till
nya arbetstillfällen i bygden. Här är lokalt
samarbetet viktigt och det gäller att lyfta
varje sten för att hitta möjligheter till företagande runt detta.
Miljötänket är en viktig del i projektet
och därför är Naturens Bästa, kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i
Sverige även kallad ekoturism, kontaktad.
Målet är att så småningom kunna presentera allt detta på en gemensam webbplats och med en gemensam karta. Att
skapa efterfrågade produkter för turismen
såväl inom landet som utomlands.
En förstudie krävs
Exakt hur stort projektet kan bli går
inte att svara på i dagsläget. Det är förstudiens syfte att ta reda på omfattningen,
kostnadsberäkna och att sedan hitta potentiella intressenter. Det gäller att tänka
innovativt, det finns många som kan dra
nytta av projektet och som exempel har
Vasaloppet redan visat stort intresse. En
annan skulle kunna vara Dalarnas Museum då det finns en historia om häxbränning i bygden.
Förutom restaurering av själva stigarna
kommer förstudien även att titta på behoven av rastplatser och informationstavlor
samt märkning av stigarna.
För att genomföra förstudien till pro-

13

jektet tar Jan Norell på Älvdalens Besparingsskog hjälp av lokal kunskap i företaget BFD Travel and Event som har fått
uppdraget att hantera den administrativa
delen.
Kontakta byarådet i din by
Det första man måste göra är dock att
ta reda på hur många mil leder det rör sig
om. Därför har byarna fått ett frågeformulär för att samla information om olika
önskemål och behov i respektive by. Här
är lokalkännedom viktigt, att dra nytta av
ortsbefolkningens kunskap om skogen
och marken i området runt respektive by
för att kunna bevara och föra den vidare.
Viktigt att veta för alla bybor! Har du
synpunkter, eller vill komma med idéer
och förslag runt förstudien och projektet.
Kontakta då så fort som möjligt byarådet
eller samfällighetsföreningen i respektive
by.
Mål 2 projekt
Förstudien är ett samarbete mellan Älvdalens Besparingsskog, Älvdalens kommun och Region Dalarna. Förstudien beräknas pågå under sex månader på halvtid
och ska vara klar i februari. Förstudien
lägger grunden för en komplett ansökan
till EU om ett Mål 2 projekt, vilket ger
större ekonomiska förutsättningar att göra
verklighet av visionen.

REPORTAGE

REPORTAGE

PEFC - certifiering utvecklar
Besparingsskogarna
ÄLVDALEN SÄRNA IDRE

Att kvalitetsmärka ett företag eller en produkt genom certifiering har blivit ett sätt att stärka företagets konkurrenskraft och utveckling genom att garantera att vissa krav är uppfyllda. Så även inom skogsbranschen. Sedan 2006 är
Älvdalen och Särna - Idre Besparingsskogar PEFC - certifierade.
Hyggesbränning. Bilden är tagen under sommarens bränning vid sjön Stor Ugsi. Foto: Jonas Svensson ÄB.
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För många handlar en produkt eller
tjänst i dag inte bara om kvalité och rätt
pris, utan även om hur den framställs eller utförs och hur den påverkar miljön.
Konkurrensen på världsmarknaden är
stor och i takt med att konsumenterna blir
mer medvetna ställs allt högre krav på
företagen.
Inom skogsbranschen finns två certifieringssystem för märkning av skog. PEFC
(Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes) och FSC (Forest
Stewardship Council). Certifiering innebär att företaget garanterar att en produkt
eller tjänst utförs enligt en angiven standard. Det handlar om kontroll, ett bevis
på att företaget tar ansvar för till exempel miljö, hälsa, säkerhet och kvalité.
Störst trovärdighet får certifieringen då
garantin lämnas av en opartisk organisation utöver säljare och kund. Så kallad
tredjepartscertifiering.

der en paraplyorganisation. Först genom
Stora Ensos paraply och sedan januari
2009 genom Skogscertifiering Prosilva
AB:s paraply.

PEFC bygger på oberoende system för
ackreditering och certifiering.
Den svenska PEFC - standarden är gjord
för att passa i det svenska privatskogsbruket och genom certifiering ge trovärdighet
gentemot köparna av skogsprodukter.
Svenska PEFC är en ekonomisk förening och äger standarden för certifieringssystemet. Som systemägare ansvarar
föreningen för drift och utveckling av
certifieringssystemet och vart femte år ses
Skogsstandarden över och revideras.
Den certifieringsorganisation som i sin
tur utför skogscertifiering ska vara ackrediterad av en internationellt erkänd ackrediteringsorganisation. I Sverige är det
SWEDAC som godkänner och kontrollerar certifierarna.
Certifieringsorganisationer som är ackrediterade av SWEDAC, att certifiera
enligt Svenska PEFCs krav, är de som
granskar, certifierar och utfärda PEFC certifikat för skogsägare, entreprenörer,
virkesorganisationer samt industrier.
För stora skogsägare, entreprenörer och
virkesorganisationer utfärdas direktcertifikat, något som är ganska kostsamt. För
att mindre skogsägare, entreprenörer och
virkesorganisationer ska ha möjlighet att
certifiera sig utförs därför gruppcertifikat
via paraplyorganisationer.
Paraplyorganisationen kan vara en
skogsägarförening, en organisation bildad av sågverk, massa/pappersföretag eller skogsentreprenörer.
Sedan 2006 är Älvdalen och Särna - Idre
Besparingsskogar gruppcertifierade un-

För Älvdalen och Särna - Idre
Besparingsskogar började det med en förfrågan från ett av sågverken som de levererar virke till.
– Siljan Skog hade önskemål om mer
certifierat virke och vi fick en förfrågan
om vi kunde leverera det. Det var då vi
beslutade oss för att certifiera besparingsskogarna, säger Håkan Lissman, systemoch råvaruansvarig på Besparingsskogen
i Älvdalen.

Nyttan av att vara certifierad.
Att certifiera sitt skogbruk eller entreprenörsföretag är helt frivilligt och har
många fördelar. Förutom att certifieringen
verkar för ett uthålligt skogsbruk med god
naturanpassning, stödjer användningen av
trä- och pappersprodukter som förnyelsebara och miljövänliga material och främjar ett lönsamt, miljövänligt och socialt
ansvarsfullt skogsbruk. Så kan det vara
lättare att sälja sitt virke och i vissa fall
kan man till och med få några kronor i
certifieringspremie.

”

”Det var då vi beslutade oss för att
certifiera besparingsskogarna”

I Sverige har certifiering funnits omkring tio år och även om det ännu inte
finns något krav på skogsbruket att vara
certifierat, har konsumenternas ökande
krav på en ursprungsmärkning gjort att
fler och fler vill vara certifierade. För de
stora företagen på den internationella
marknaden är det numera ett måste för att
kunna sälja sina varor. Den som blir certifierad måste dock vara medveten om det
ansvar som man åtar sig.
Vad innebär det för Besparingsskogarna?
Genom att teckna ett avtal om
gruppcertifiering genom PEFC förbinder sig Älvdalen och Särna - Idre
Besparingsskogar att följa PEFC
Skogsstandard, som innehåller tre delar:
en skogsbruksstandard, en social standard
och en miljöstandard. Dessa syftar till att
utveckla en ekonomisk uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljö
bevaras samt sociala och etiska värden
värnas.
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Skogsstandarden för PEFC beskrivs
utförligt i ett tekniskt dokument med
tillämpningskrav. Det är inte säkert att
skogsbruket lever upp till alla delar i standarden den dag avtalet skrivs under. Man
får då en så kallad avvikelse som man
skall rätta till tills nästa revisionstillfälle.
Med certifieringen startar en utvecklingsprocess för att skogsbruket så småningom
ska leva upp till hela skogsbruksstandarden för PEFC. Något som Älvdalen och
Särna - Idre Besparingsskogar jobbar mot.
– Det här är ett nytt arbetssätt som vi
går in i, en process som kommer att ta
lite tid. En del är att höja kompetensen
på våra anställda och våra entreprenörer.
Utbildningarna har gällt allt ifrån aptering, praktiskt aptering i skördare, Grönt
kort utbildningar gällande slutavverkning, gallring, röjning samt natur- och
kulturmiljöhänsyn, datautbildningar med
mer.
I arbetet ingår också att säkerställa så
att våra rutiner blir klargjorda och följs. I
detta syfte har Älvdalen och Särna - Idre
Besparingsskogar till exempel tagit fram
ett internt häfte, Hänsyn till biologisk
mångfald, med upplysningar om hur och
vilken natur- och kulturmiljöhänsyn som
skall tas av oss som jobbar i skogen, säger
Håkan och fortsätter:
– Certifiering är något som i grunden
utvecklar Besparingsskogen. Det sätter
krav på alla områden. Det innebär också
att det när som helst kan komma någon
från paraplyorganisationen eller certifieringsorganisationen och utföra kontroller.
Då ska vi kunna ta fram dokument som
visar att vi följer PEFC – skogstandard
när vi utför arbetet, säger Håkan.

”

”I snitt ska fem procent av avverkad areal brännas per år”

Även om utvecklingen av skogsbruket,
som en certifiering innebär, är något som
främst märks internt så kan man också
se vissa förändringar i till exempel landskapsbilden i form av den naturvårdshänsyn som skall lämnas.
– Något som också är nytt är att det kommer att bli vanligare med brända hyggen.
I snitt ska fem procent av avverkad areal
brännas per år. Det handlar om naturvårdoch hyggesbränning som vi kommer att
jobba mer med, säger Håkan.
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Certifieringen ställer också krav på entreprenörerna. För att få arbeta som entreprenör åt Älvdalen och Särna - Idre
Besparingsskogar krävs att entreprenören
också är PEFC - certifierad.
De entreprenörer som arbetar i
skogen är certifierade genom ECS
Entreprenörscertifiering Skog AB och
har att följa svensk PEFC – standard för
entreprenörscertifiering.

Tllfälliga broar över en bäck för att inte förstöra bäcken vid passage. Foto: Per-Olov Persson ÄB.

Vad innebär det för Besparingsskogarnas
delägare?
– Att Besparingsskogarna är certifierade
innebär egentligen inte något speciellt för
den enskilde delägaren. Det man kan dra
nytta av är den Gröna skogsbruksplan
som man har fått av Besparingsskogen.
När man certifierar sin skog avsätter
man frivilligt minst fem procent av skogen för den biologiska mångfalden. Den
här av sättningen är gjord i den Gröna
skogsbruksplanen. Planen innehåller målklasser, som gör det möjligt att beskriva
balansen mellan produktion och miljö i
olika skogsbestånd, och i planen framgår
avsättningen. Alla som har hämtat ut sin
plan har alltså grunden för vad som krävs
för att certifiera sitt eget privata skogsbruk, säger Håkan.

FAKTA pefc - certifiering

Inom skogsbranschen finns två certifieringssystem för märkning av skog:
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes) och FSC (Forest Stewardship Council).
Systemen är i grunden snarlika, en nivåstandard med krav
på miljöintressen, sociala intressen och produktionsintressen.
PEFC är det system som privatskogsbruket representerat av
köpsågverken och skogsägarrörelsen ställt sig bakom.
FSC används mer av de större skogsbolagen som i många
fall också är dubbelcertifierade. Det vill säga certifierade enligt
både PEFC och FSC.
Naturintressena i Sverige stöder endast FSC.

•

•
•

Det svenska PEFC-systemet består av:

•

•
•

•

•

Skogscertifiering. (Detta har SIB och ÄB)
Entreprenörscertifiering. (Detta har ÄB och SIB:s entreprenörer i skogen)
Spårbarhetscertifiering. (Kan t.ex. ett sågverk ha för att
visa ursprunget på sina sågade varor)

För brukningsenheter, större än 20 ha, skall senast inom 5 år finnas en grön skogsbruksplan.
SIB och ÄB har krav att gå ett steg till och göra en s.k.
”Ekologisk landskapsplan” p.g.a. sina stora sammanhängande skogsinnehav.
Skogsägaren accepterar kontroll av att standarden följs
både från paraplyorganisationen och från extern tredjeparts certifierare.
Skogsägaren skall använda föreskrivna PEFC-villkor för
virkesförsäljning.
Kontrollera att större entreprenörer som anlitas för den
egna driften har entreprenörscertifikat eller bevis om
entreprenörscertifiering.
Skogsägaren åtar sig att dokumentera väsentliga åtgärder i skogsbruket.

Den svenska PEFC - standarden är gjord för att passa i det
svenska privatskogsbruket och genom certifiering ge trovärdighet gentemot köparna av skogsprodukter.
Svenska PEFC ekonomiska förening äger standarden för det
svenska PEFC-systemet.
För närvarande finns det 6 certifieringsorgan som utför själva
certifieringen av skogsägare, entreprenörer, virkesorganisationer samt industrier.
SWEDAC ackrediterar, godkänner och kontrollerar, dessa 6
certifierare.

Naturvårdsbränning. Visar hur ÄB bränner i stående skog för att skapa de brandmiljöer som
idag nästan inte finns pga snabba och effektiva släckningsinsatser. Dessa miljöer hyser bl.a. en
hel del sällsynta insekter som är beroende av bränd ved. Foto: Jonas Svensson ÄB.

På en PEFC-gruppcertifierad
skogsägare ställs följande baskrav:

Granskogar med nyckelbiotopskvaliteér.
Dvs de skall enligt certifieringen undantas
från skogsbruk. Foto: Håkan Lissman ÄB.

Är du intresserad av mer information?
Länktips:
http://www.pefc.se/
Svenska PEFCs hemsida.
Här finns beskrivning av PEFCs organisation, länkar till certifierare och
paraplyorganisationer.
Här kan man också hämta hem den standard, regelverk, som gäller. (PEFC/05-1-1
Kombinerat Tekniskt Dokument II med
tillämningskrav 1 april 2006 – 28 februari
2011). m.m.
http://www.fsc-sverige.org/
Svensk FSCs hemsida.
Ungefär samma information som ovan.
Här kan man också hämta hem Svensk
FSC‐standard för certifiering av skogsbruk

Såhär det kan se ut efter några år där ÄB har sparar en naturvårdsgrupp på hygget i samband
med avverkningen. Sådana grupper sparas på varje hygge idag. Foto: Håkan Lissman. ÄB.
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Fin bäckmiljö som skall sparas.
Foto: Håkan Lissman ÄB.
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AKTUELLT

AKTUELLT
Bär Du på en pusselbit?

Restaurering av byggnader

Förbered dig att söka 2010 års anslag
Fakta Restaurering av byggnader

Älvdalen

•
•

Frivilligt markbyte visar lyckat resultat
Älvdalen

Den första omgången av markbytesprojektet börjar lida mot sitt slut. Projektet,
som startades 2007 och där anmälningstiden pågår till och med sista december
2009, kan hittills summeras som ett väldigt lyckat projekt. Så lyckat att Jordägarnämnden ställer sig mycket positiva till en fortsättning.
Att göra en omarrondering på frivillig basis kan jämföras med att lägga ett
stort pussel där det från början saknas
en mängd pusselbitar. Det var precis så
projektet med frivilligt markbyte började
2007 - med några få pusselbitar.
Målet handlar om att förbättra fastighetsstrukturer och ägandeförhållanden.
Att föra samman små, spridda skiften till
större enheter för att göra marken mer
lättbrukad och därmed öka lönsamheten.
Vilket kan låta enkelt. I själva verket är
det en process som innehåller många
olika steg. Under projektets första två år
har man främst jobbat med uppbyggnad
och med att ta fram tekniska hjälpmedel,
vilket tog lite längre tid än väntat. Projektet har nu hittat sin form och med dessa
hjälpmedel, utvecklade just för ändamålet, läggs nu krutet på pusslande med alla
bytesobjekt som kommit in under denna
tid.
– Intresset för markbyte har varit stort. Vi
hade en lång startsträcka men i dagsläget
är cirka 55 byten klara och vi fortsätter att
jobba med de anmälningar som kommit
in, säger Benny Nilsson, projektansvarig.
Kollegan Lars ”Ampe” Ambrosiusson
fyller i:
– För närvarande jobbar vi aktivt med
cirka 100 markbyten och vi har fler som
väntar. Därför är det bra om den som redan har anmält sig hör av sig igen så vi

kan kolla av att vi har rätt uppgifter, då är
det bara att sätta igång, uppmanar Ampe.
I stället för att vänta på ett förslag från
Benny och Ampe kan man lämna in ett
eget förslag på byte av mark. Det kan i
vissa fall ta lång tid innan det kommer in
ett skifte som passar som lämpligt bytesobjekt till ett annat och har man ett färdigt förslag går processen fortare.
– Vi prioriterar byten där markägaren
har färdiga förslag. Du ska själv prata
med rågrannen, släkten eller andra markägare som du skulle vilja byta med, säger
Benny Nilsson.
I slutfasen kan man nu se att markbytesprojektet är ett lyckat projekt. Det kräver
dock mer tid. Resultatet gör att Jordägarnämnden ställer sig positiva till en
fortsättning under 2010. Beslut fattas på
jordägarstämman 26:e november.
Bär Du på en pusselbit?
I dagsläget finns det många bitar att pussla med men det behövs trots allt fler. Har
du en pusselbit i form av ett skogsskifte,
eller flera, och funderar på att byta, tveka
inte att kontakta Benny Nilsson eller Lars
”Ampe” Ambrosiusson. Vill man vara
säker på att delta i den första projektomgången som redan pågår gör man sin anmälan före sista december 2009.
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•

Markbytesprojektet är ett samarbete med Länsstyrelsen Dalarna och
Älvdalens Besparingsskog.
Syftet är att förbättra fastighetsstrukturen och rationalisera samägandet i Älvdalens socken. Ett för
dig som skogsägare unikt tillfälle
att få ordning på din skogsfastighet,
frivilligt och kostnadsfritt.
Kravet är att ärendena ska gå via
Länsstyrelsen för godkännande.

Sammanställning 1 oktober 2009

Ärenden (markbyten) som:
•
är färdiga – 55 st
•
jobbas aktivt med just nu – 100 st
•
väntar på besked av markägare
– 55 st
•
finns till förfogande i högen med
pusselbitar – 55 st
•
är avskrivna, av olika anledningar
– 12 st
Totalt – 277 stycken

Tänkvärt

Markbytesprojektet kan omfatta totalt 80 000 ha mark, varav 30 000 ha är
bolagsskog. Det kan jämföras med en
normal fullständig omarrondering i en
dalaby omfattande 10 000 till 12 000 ha
vilket normalt brukar ta sju till åtta år att
genomföra.
Boka tid!
Besökstider efter överenskommelse via
telefon eller e-post.

Ny ansökningsomgång
Kommande ansökningar ska skall vara
inlämnade senast 28 januari 2010 och
avse byggnader som kan färdigställas före
30 oktober 2010.
Ansökningsblanketter, information och
annat material kan hämtas på:
www.lansstyrelsen/dalarna.se under kulturmiljö/aktuella projekt
www.besparingen.com under projekt
www.alvdalenskommun.se
Eller på Besparingsskogens kontor och
kommunens näringslivskontor
Information och rådgivning:
Hans Rosdahl, projektledare
Tfn: 076-771 29 92
E-post: hans.rosdahl@alvdalen.se

www.bespari

•
•

!
t
e
h
Ny

ngen.com

mn

rik Lindha
Foto: Lars-E

1

2

Albin
Elvira

3

Ernst
Erna

9

8

Siv
ionella
internat
agen
kvinnod

9

15

r

16

Herbert
Gilbert	

11

22

Kennet
Kent	

12
Jonas
Jens	

23

Gerda
Gerd

30

Holger
d
Holmfri

4

g
Gunbor
Gunvor

10

n

Torbjör
Torleif

10
Kristoffe
Christel

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

måndag

VECKA

29

Besöksadress
Lokalen
Gamla näsvägen 6

•

Älvdalen har många intressanta
byggnader från olika tidsepoker,
några av de äldsta timmerhusen
i landet finns här. Det äldsta och
mest kända är kyrkhärbret från sent
tolvhundratal.
Syftet med projektet är att lyfta
fram Älvdalens byggnadskultur och
bevara de kulturhistoriska värden
som är knutna till främst våra äldre
ekonomibyggnader.
Alla som äger eller ansvarar för
byggnader i Älvdalens socken kan
söka bidraget.
Bidraget är riktat till ekonomibyggnader i behov av upprustning.
Byggnaderna kan vara belägna i
gårds, by eller fäbodmiljö. Exempel
på sådana byggnader är ladugårdar,
lador, härbren, smedjor, jordkällare,
mjölkbodar och eldhus. Byggnader
som ursprungligen uppfördes för
boende prioriteras inte i projektet.

Besparingsskogarnas almanacka

Benny Nilsson
Tfn: 0251-100 30
Fax: 0251 – 109 75
E-post: benny.nilsson@lansstyrelsen.se
Lars ”Ampe” Ambrosiusson
Tfn: 0250-59 51 08
E-post: lars.ambrosiusson@skogsstyrelsen.se

•

Bilderna visar restaureringen av en lada från
1700-talet. Vissa av ladans delar är troligen
betydligt äldre än så.
Foto: Hans Rosdahl

mars 2010

Fakta Markbytesprojektet:

Länsstyrelsens samarbete med Älvdalens Besparingsskog om upprustning av
värdefulla överloppsbyggnader fortsätter
2010, under förutsättning att Jordägarstämman respektive Länsstyrelsen beviljar nya medel för ändamålet. Det finns
gott hopp om ett positivt beslut.
Projektet startades 2008 då ett antal timmerbyggnader restaurerades. Ytterligare
medel beviljades för fortsatta insatser under 2009.
Beslut om projektets fortsättning 2010
fattas på Jordägarstämman 26 november.
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Besparingsskogarna har mycket på gång under året i form av utbildningar,
bidrag, jordägarstämmor med mer, vilket också blir många datum att hålla
reda på. På nästa sida och framåt hittar du månaderna januari till och med
maj av Besparingsskogarnas almanacka. Några viktiga datum är redan ifyllda,
du kompletterar sedan enkelt själv när nästa nummer av Skogen och Kraften
kommer under våren.
Motiven är hämtade från omgivningen i norra Dalarna och fotona är tagna
av lokala fotografer. I kommande nummer medföljer månaderna juni till och
med december. Varsågod, en julklapp från Besparingsskogarna!
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ÄB Ansökan Bidrag Restaurering av byggnader
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ÄB ansökan bidrag Restaurering av byggnader senast
28 januari.

ÄB veterinärsbidragskvitton.
Lämna in alla kvitton/fakturor
av föregående års veterinärkostnader senast 31 januari.

Kom ihåg i januari!

Vinterbadplats Grundsand, Nässjön Älvdalen. Foto: Lars-Erik Lindhamn
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Kom ihåg i februari!

Forkörare på väg över Särnasjön till Röros, Särna. Foto: Tobbe Nilsson
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ÄB/SIB Anmälan
markberedning senast 31/3.

ÄB Anmälan
skogsgödsling senast 31/3.

Kom ihåg i mars!

Naturen som konstnär, Rotälven Älvdalen. Foto: Lars-Erik Lindhamn
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ÄB Ansökan
Stipendium ULUM Dalska.
.

30

ÄB/ SIB inlämning
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ÄB Stipendium ULUM
Dalska. Ansökan senast
30 april.

ÄB/ SIB djurbidrag
sista datum för inlämning
23 april.
ÄB/ SIB djurbidrag - räkna
djuren 15 april.

Kom ihåg i april!

Blåsippor i Hykie (älvdalska: ”Ojks” ) fäbodar. Foto: Lars-Erik Lindhamn
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ÄB projekt i byarna sista
ansökningsdatum 1/6.

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

ÄB/SIB anmälan till Jordägarstämman!

Kom ihåg i maj!

Vårsådd i Loka, Älvdalen. Foto: Lars-Erik Lindhamn
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073-048 80 94

KURT MALM
Planerare
073-069 97 41

Foto: Tobbe Nilsson (överst) och Ulrika Ressar

Jägarexamen

Responsen på skogskrysset blev stor. Av
alla svar drogs en vinnare.
Grattis Malin Otter Fröjd,
vinnare av skogskrysset i majnumret av
Skogen och Kraften!
En ryggsäck med hemligt innehåll kommer
på posten!

ÄLVDALEN

Är du jaktintresserad och delägare
i Älvdalens Besparingsskog eller
folkbokförd i Älvdalen så är det ett bra
tillfälle att göra slag i saken och ta
jägarexamen. Besparingsskogen lämnar
bidrag till litteratur för jägarexamen.
Utbetalas genom uppvisande av kvitto.

max en uppsättning per person eller delägare
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Garaget
0251-102 91
garaget@besparingen.com

INGRID MÖRK
Administration
0251-106 95

KENNETH LARSSON
ESKIL LINDGREN
STEFAN WESTLING
JAN-OLOV LARSSON
HANS-ERIK WALLIN
Vägförman
076-105 20 04

ANNELIE NORIN
Administration
0251-59 74 75

Skogsvård

Öpperttider Jul och Nyår

HAR
BESPARINGEN

F

JOHAN LARSSON
Planerare

MARGARETHA HÅRDÉN
Ekonomiansvarig
0251-59 74 74

Har Du bytt
bankkontonummer
sedan Du senas
t fi
bidragsutbetalnin ck en
g måste
Du meddela de
tta till
Besparingssko
gens kontor.
Ett
felaktigt ko
ntonummer inne
bär
en försenad
utbetalning!
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JONAS HÅRDÉN
Planläggningssamordnare

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

ÄLVDALEN SÄRN
A IDRE

LÖSNING SKOGSKRYSSET MAJ-09

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

NILS SCHRÖDER
TOMAS ANDERSSON
LENNART KARLSSON
URBAN MATTSSON
073-053 14 84

LASSE ANDERSSON
Fastigheter, markköp
0251-59 74 76
076-105 20 09
JONAS SVENSSON
Skogsvård
0251-59 74 77
073-053 13 24
PER-OLOV PERSSON p-o.persson
Avverknings- och planeringsansvarig
0251-59 74 78
070-297 25 79
JAN NORELL
Gödsling, arbetsmiljö
0251-59 74 73
073-081 01 56
HÅKAN LISSMAN
System- och råvaruansvarig
0251-59 74 72
070-321 06 95
LASSE NILSSON
Väg- och jaktansvarig
0251-59 74 71
076-105 20 05
ANNA DAHLGREN
Media och projektansvarig
0251-59 74 85

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

ANDREAS BERGLUND
ANITA ANDERSSON
Lokalvård

Besöksadress: Dalgatan 99
Postadress: Box 65, 796 22 Älvdalen
Växel: 0251-106 95
Fax: 0251-108 95
E-post: besparingen@besparingen.com
Internet: www.besparingen.com

SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG
LENA LEONARDSSON
Skogsansvarig
0253-100 07
070-567 04 95
KNUT ERIKSSON
Vägar, planläggning
0253-59 67 62
070-567 05 95

Skogsvård

070-567 03 69
Mats Wallmo
Kurt Persson
Per Persson
Torbjörn Halvarsson
Kristofer Spånberg
Henryk Dusinkiewicz
Östen johansson

ANN-SOFI PERSSON
Administration
0253-59 67 63

MAUD NYMAN
Lokalvård

Besöksadress: Särnavägen 17
Postadress: Särnavägen 17, 790 90 Särna
Växel: 0253-100 07
Fax: 0253-103 87
E-post: besparingen@besparingen.com
Internet: www.besparingen.com
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christopher Hallström
stefan Mattsson
Planerare

AKTUELLT

Att söka bidrag för projekt i byarna
För bidrag till projekt i byarna gäller följande regler:

• Ansökan skall ske senast 1/6-2010 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
redovisas till jordägarnämnden omedelbart efter att
projektet avslutats. Om beviljade bidrag inte använts enligt ansökan kan detta innebära att jordägarnämnden reducerar kommande års eventuella bidrag
eller kräver tillbaka hela eller del av utbetalt bidrag.
• Bidrag får enbart användas för ändamål som sammanfaller med besparingsskogens reglemente §
25 punkt 5 ”För främjande av jord och skogsbruket
med binäringar inom socknen, anläggning och förbättring av vägar eller för annat ändamål som är till
gagn för delägarna eller hela befolkningen i socknen”.
Missbruk av detta medför återbetalningsskyldighet.

NÄSTA NUMMER
våren 2010
REPORTAGE
Röjsågskörkortet
GÄSTSKRIBENT
MARIA RYDQVIST
DELÄGARE I FOKUS
UTBILDNING
HUR GICK DET? Gödslad skog

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 2010.
OBS slutredovisning krävs av alla projekt.
Projektpengar kan även sökas till projekt som redan
påbörjats under budgetåret.
Ansökan kan laddas ner på:
www.besparingen.com (under bidrag och lån).
Ska vara Besparingsskogens kontor i Älvdalen tillhanda senast
den 1 juni 2010.

Slutredovisning - projekt i byarna 2008/2009
ÄLVDALEN

Byar som fått bidrag för olika projekt under 2008/2009,
kom ihåg att lämna in en slutredovisning av projektet
till Älvdalens Besparingsskog. Redovisningen ska
vara specificerad och innefatta kvitton, fakturor etc.
Obs! lämna ej enbart bokslut/resultatrapport som
redovisning. Sökt summa skall specificeras. Där skall
det tydligt framgå att bidraget gått till ändamål de varit
avsedda för. Lämna in redovisningen när projektet
slutförts.

Tipsa oss!

Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?

Ring eller maila:

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

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

