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När du får denna tidning i din hand 
har vi troligen ett snötäcke på mar-
ken och ett lugn har lagt sig över 

landskapet. Förhoppningsvis har all tur-
bulens kring världsekonomin även lugnat 
ner sig. Det är vid sådana tillfällen man 
inser att reella värden som skog och kraft 
finns kvar oavsett kriser. På besparings-
skogarna har stora investeringar gjorts i 
skog som visat sig vara en bra strategi. 
Investeringen är bra även för våra för-
ädlingsindustrier i socknen. Att Wedde-
Sveg köper klentimmer är känt, men att 
Besparingsskogarna from årsskiftet kom-
mer att sälja hela sin fd massavedsvolym 
till det nya pellets-värmeverket är det 
inte många som känner till. Det är före-
taget Vansbrofästet AB, som är helägt av 
RINDI AB, som köper ca 50 000 m3fub/
år av energiveden till marknadsmässiga 
priser. Delar av vårt samhälle kommer 
alltså att värmas av bränsle som växt 
nästgårds. Här kommer även ni delägare 
att ha möjlighet att få avsättning för virke 
och grot (grenar, ris och toppar). Här gör 
vi klimatet en stor tjänst.
För övrigt så gör pcSKOG en storsats-
ning mot delägarna med ökat kursut-
bud genom att nyanställa 2 personer. 
Speciellt i Särna-Idre kommer en ökad 
aktivitet att märkas. Vi har känt ett ökat 
intresse från delägarna att få information 
därför har vi anställt Anna Dahlgren som 
ansvarar för bla hemsidan, tidningarna 
och kurser till delägarna. Redan nu kan 
ni märka av hennes jobb då detta num-
mer är mer omfattande än vad höstnum-
ret brukar vara.

Trevlig vinter!

Hans-Peter Olsson 

Skogen & Kraften utkommer tre gånger per år.
Distribueras till alla delägare i Besparingsskogen 
samt till alla hushåll i Älvdalens kommun
Upplaga: 5700 ex.
Ansvarig utgivare: Älvdalens, Särna-Idre Bespa-
ringsskogar Hans-Peter Olsson
Redaktör: Anna Dahlgren
Text/Layout/Produktion: Grundform Text & Design 
Dalarna 070-588 34 93, helena.grund@telia.com
Foto: Tobbe Nilsson Foto 070-359 56 96
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Anmälan senast onsdagen den
26 november kl 16.00.
Ring eller kom in på kontoret för
Din anmälan. 0251-10695 

JORDÄGARSTÄMMA
SÄRNA-IDRE
26 november 18.00
Kyrkbacksgården Särna 

Anmälan senast tisdagen den
25 november kl 16.00.
Ring eller kom in på kontoret för
Din anmälan. 0253-10007

2



När du får denna tidning i din hand 
har vi troligen ett snötäcke på mar-
ken och ett lugn har lagt sig över 

landskapet. Förhoppningsvis har all tur-
bulens kring världsekonomin även lugnat 
ner sig. Det är vid sådana tillfällen man 
inser att reella värden som skog och kraft 
finns kvar oavsett kriser. På besparings-
skogarna har stora investeringar gjorts i 
skog som visat sig vara en bra strategi. 
Investeringen är bra även för våra för-
ädlingsindustrier i socknen. Att Wedde-
Sveg köper klentimmer är känt, men att 
Besparingsskogarna from årsskiftet kom-
mer att sälja hela sin fd massavedsvolym 
till det nya pellets-värmeverket är det 
inte många som känner till. Det är före-
taget Vansbrofästet AB, som är helägt av 
RINDI AB, som köper ca 50 000 m3fub/
år av energiveden till marknadsmässiga 
priser. Delar av vårt samhälle kommer 
alltså att värmas av bränsle som växt 
nästgårds. Här kommer även ni delägare 
att ha möjlighet att få avsättning för virke 
och grot (grenar, ris och toppar). Här gör 
vi klimatet en stor tjänst.
För övrigt så gör pcSKOG en storsats-
ning mot delägarna med ökat kursut-
bud genom att nyanställa 2 personer. 
Speciellt i Särna-Idre kommer en ökad 
aktivitet att märkas. Vi har känt ett ökat 
intresse från delägarna att få information 
därför har vi anställt Anna Dahlgren som 
ansvarar för bla hemsidan, tidningarna 
och kurser till delägarna. Redan nu kan 
ni märka av hennes jobb då detta num-
mer är mer omfattande än vad höstnum-
ret brukar vara.

Trevlig vinter!

Hans-Peter Olsson 

Skogen & Kraften utkommer tre gånger per år.
Distribueras till alla delägare i Besparingsskogen 
samt till alla hushåll i Älvdalens kommun
Upplaga: 5700 ex.
Ansvarig utgivare: Älvdalens, Särna-Idre Bespa-
ringsskogar Hans-Peter Olsson
Redaktör: Anna Dahlgren
Text/Layout/Produktion: Grundform Text & Design 
Dalarna 070-588 34 93, helena.grund@telia.com
Foto: Tobbe Nilsson Foto 070-359 56 96
Tryck: Centrumtryck

LEDARE

2

innehåll
LEDARE
JORDÄGARSTÄMMA
ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
AKTUELLT - SKOGSGÖDSLING
MÅNGA FICK HJÄLP ATT RESTAURERA BYGGNADER
AKTUELLT - PROJEKT I BYARNA
RESUMÉ - ÖPPET HUS
PÅ JOBBET - LENA LEONARDSSON
NYTT FRÅN PCSKOG
KURSER FRÅN PCSKOG
PÅ GÅNG - MARKBYTESPROJEKTET 
MOTORSÅGSKÖRKORT

2
2
3

4-5
5

6-7
7

8-9
10

10-11
11
12

JORDÄGARSTÄMMA 
ÄLVDALEN
27 november 18.00
Sporthallen Älvdalen 

Anmälan senast onsdagen den
26 november kl 16.00.
Ring eller kom in på kontoret för
Din anmälan. 0251-10695 

JORDÄGARSTÄMMA
SÄRNA-IDRE
26 november 18.00
Kyrkbacksgården Särna 

Anmälan senast tisdagen den
25 november kl 16.00.
Ring eller kom in på kontoret för
Din anmälan. 0253-10007

2

MARGARETHA HÅRDÉN
Ekonomiansvarig
0251-59 74 74

ANNELIE NORIN
Administration
0251-59 74 75

ANNA DAHLGREN
Media och projektansvarig
0251-59 74 85
 

HANS-PETER OLSSON hp.olsson
Förvaltare
0251-59 74 70
070-586 65 89

INGRID MÖRK
Administration
0251-106 95

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

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

JONAS SVENSSON
Skogsvård, skogsbruksplaner
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

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

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

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

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

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

ANN-SOFI PERSSON
Administration
0253-59 67 63

Garaget
0251-102 91
garaget@besparingen.com

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

Skogsvård

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

ANDREAS BERGLUND

Planerare

JONAS HÅRDÉN
070-792 04 99
JOHAN LARSSON
073-048 80 94
KURT MALM
073-069 97 41

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

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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ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG

SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG

Lokalvård

ANITA ANDERSSON

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

Lokalvård

MAUD NYMAN

Skogsvård
070-567 03 69

KURT PERSSON
MATS WALLMO
PER PERSSON
ÖSTEN JOHANSSON
PELLE ANTONSSON
HENRYK DUSINKIEWICZ
KRISTOFER SPÅNBERG
TORBJÖRN HALVARSSON



Följande kriterier måste uppfyllas:

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.

Gör intresseanmälan och sänd 
papperskopia på bestånden till:
Jan Norell
Älvdalens Besparingsskog
Box 65 796 22 Älvdalen

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

Skogsägare i Evertsberg och Bosseldal
- gödsla skogen kostnadsfritt!

4

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.

ÄLVDALEN

Nu har turen kommit till alla skogsägare i Evertsberg och Bosseldal att 
kunna utnyttja möjligheten att gödsla sin skog kostnadsfritt. Passa på att 
göra intresseanmälan till Jan Norell på Älvdalens Besparingsskog redan nu.

AKTUELLT

Varför ska jag gödsla min 1. 
skog?

– För att höja tillväxten, det vill säga 
öka intäkterna från skogen.

Hur mycket ökar tillväxten?2. 
– Efter gödsling får man en tillväxt 
på 13-19 m3sk/ha, sammanlagt un-
der 8-10 år.

Är det lönsamt att gödsla 3. 
skogen?

Gödsling är bland det lönsam-
maste man kan göra i skogsbruket. 
Förräntningen på pengarna man 
satsar är 10-20 % årligen.

Vilka bestånd är bäst att 4. 
gödsla?

– Medelålders eller äldre bestånd 
på medelgod mark. Gallrade minst 
en gång. Minst tio år till nästa hugg-
ning.

Jan Norell svarar på tio vanliga
frågor om skogsgödsling

© Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande I 2008/1713
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ÄLVDALEN

Älvdalen har många äldre 
byggnader som är värda att bevara. 
De kan finnas hemma på gården 
eller kanske i fäboden. På initiativ 
av Älvdalens Besparingsskog och 
Länsstyrelsen startades i våras ett 
projekt där privatpersoner och företag 
kan söka bidrag för restaurering 
av så kallade överloppsbyggnader. 
Projektet pågår nu för fullt. I den 
första omgången har ett 20-tal 
ansökningar beviljats bidrag till 
restaurering och en del av dessa jobb 
har kommit igång. Hans Rosdahl som 
är projektledare hoppas att det blir en 
fortsättning under 2009.
   - Den som har en kulturhistorisk 
intressant byggnad och ej hann 
med denna projektomgång kan 
kontakta mig efter novembers 
jordägarstämma, då vet vi hur utfallet 
blir för 2009, säger Hans.

Bidrag lämnas till byggnader som 
har ett kulturhistoriskt värde och är 
i behov av reparation, samt i första 

hand till åtgärder på grund, stomme 
och tak. Det högsta bidraget är 
50 000 kr per byggnad. Den egna 
insatsen ska vara minst 25 procent av 
den totala kostnaden.
   - Det är många som har ansökt 
om bidrag så konkurrensen har varit 
stor. Det är viktigt att ta tid med 
sin ansökan och lämna en utförlig 
beskrivning av vilka åtgärder 
man planerar, samt ett specificerat 
kostnadsförslag, säger Hans Rosdahl.

Information om kommande projekt 
kommer på hemsidorna (se nedan) 
samt i lokal press.

Frågor och information:
Hans Rosdahl, projektledare
Tfn: 070-540 89 79
mail:  hans.rosdahl@alvdalen.se

www.lst.se
www.besparingen.se
www.alvdalenskommun.se

Många �ck hjälp att restaurera byggnader

Hur gör jag praktiskt?5. 
– Enklast är att anlita SG-systemet, 
det vill säga få en komplett och ef-
fektiv gödsling utförd genom en 
enda beställning.

Hur påverkas virkeskvalitén 6. 
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 kva-
litetsvirke i �na bestånd.

Hur påverkas bären i skogen?7. 
– Det �nns omfattande undersök-
ningar som visar att tillgången på 
blåbär ökar (30-40 %) efter göds-
ling. Däremot minskat tillgången 
på lingon, lingon plockas dock mest 
på hyggen eller i glesa bestånd som 
inte gödslas. Naturligtvis går det 
utmärkt att äta bären, den mesta 
maten från jordbruket är även den 
gödslad.

Hur påverkas �skar och 8. 
däggdjur?

– Vid skogsgödsling ska spridning-
en göras så att inget gödselmedel 
kommer till vattendrag och sjöar. 
Det gör ingen nytta och �skarna 
mår bäst i det rena vattnet. För be-
tande däggdjur ökar tillgången på 
bete efter gödsling, bra för till ex-
empel älg och rådjur.

Vad har skogsgödsling för 9. 
samband med klimatfrågan?

– Klimatet förändras av att män-
niskans utsläpp av koldioxid och 
andra så kallade växthusgaser höjer 
temperaturen; vi får ett varmare kli-
mat. 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.

Går det inte åt mycket energi 10. 
för att göra och sprida göd-
selmedel?

– Jo, men energiinnehållet i den ex-
tra virkesmängd vi får av gödsling-
en är 10-15 gånger större än den 
som går åt till gödslingen.

© Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande I 2008/1713
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Med vacker utsikt över Nässjön 
och Hykjeberg ligger den före 
detta småskolan från 1850-talet. 
Sedan början av 1960-talet har 
det rödmålade trähuset fungerat 
som bystuga för Näsets by. 
Under åren har det hållits en 
mängd arrangemang i lokalen, 
som är uppskattad av många. 
Den är tillgänglig att hyra för de 
flesta tillfällen och då inte bara 
av byns invånare. För att den 
även i fortsättningen ska vara till 
nytta och glädje sökte Näsets 
Skifteslags Samfällighetsförening 
bidrag från Besparingsskogen för 
en ordentlig upprustning.

Projektet startade med ett 
informationsmöte. Cirka 35 
personer anmälde sitt intresse 
för att hjälpa till. I slutet av 
juli 2007 satte arbetet igång 
med utschaktning för en större 
källare och utbyggnad av kök- 
och diskavdelning. Cirka 3000 
arbetstimmar senare har ett 60-
tal personer från byn, men även 
folk med anknytning till Näset, 
hjälpt till med arbetet. Listan på 
vad som gjorts kan göras lång.  

Arbeten som t ex murning, el, vvs, 
plåt- och snickeriarbete, målning 
och städning mm. Tack vare att 
det mesta arbete är gjort ideellt 
har man kunnat lägga huvuddelen 
av bidragspengarna på lokalt 
inköpt materiel.
   
Det första man ser är bystugans 
nymålade fasad som lyser röd 
och grann. Den har blivit större, 
totalt 160 kvadratmeter. Av den 
ytan består 60 kvadratmeter 
av en stor veranda med 
handikappramp och tak med 
falsad plåt. Verandans placering 
ger vacker utsikt över vattnet och 
bergen och efter en god middag 
kan den förvandlas till dansbana.
   Insidan har också utökats, med 
källaren inräknad är bystugan 
nu 100 kvadratmeter större. 
Den tidigare trånga entrén har 
blivit dubbelt så stor och fått ett 
rejält klinkergolv. Här finns nu 
mycket plats för ytterkläder och 
på en vägg kommer gästerna 
så småningom att välkomnas 
av ett björnskinn från en björn 
skjuten på Näsets jaktmarker. I 
entrén finns också två toaletter 

med kakel och klinker på 
väggar och golv. Den ena är 
handikappanpassad och utrustad 
med dusch. Det ger möjligheten 
att nu även hyra ut Bystugan för 
övernattningar.
   I den stora salen har 
bröstpanel, väggar och lister fått 
färg som ger ljus och rymd. En 
del av det gamla köket har blivit 
rum för förvaring av stolar. Med 
hjälp av en arkitekt blev den nya 
köksdelen väl genomtänkt och 
praktisk, med ny köksingång, 
dubbla spisar, stora kylar, en 
separat diskavdelning och ett 
stort kallskafferi. Även här ligger 
det klinker på golvet och hela 
den nya delen har golvvärme. 
En städskrubb med utslagsvask 
var också efterlängtad och fanns 
självklart med på ritningen. I 
dag fungerar bystugan bäst rent 
praktiskt för 50-60 personer 
men har kapacitet för upp till 80 
personer. 
   Även källaren har byggts ut 
och från utsidan tar man sig 
via den nya källaringången ner 
till det nya brandsäkra arkivet. 
Här har Näsets Skifteslags 
Samfällighetsförening plats att 
säkert förvara viktigt material som 
gamla ritningar och tomtkartor.

Ännu återstår det en del mindre 
arbeten, men från 1:a november 
kan man hyra bystugan igen. Nu  
en fräsch och modern bystuga 
med den gamla charmen bevarad 
och som kommer att vara till 
glädje för många under lång tid.

BJÖRNSKINN VÄLKOMNAR
I Näsets nyrenoverade bystuga

Några av de ideella krafterna bakom renoveringen. Från vänster: Jocke Andersson, Gunnborg Lennström, Mats Lennström, Göran Hahlin, 
Lennart Mattsson, Torbjörn Dofs, Johnny Dahlgren, Bror Frost, Tommy Mattsson, Anders Nygren, Knut Vohlander.

Näset är en av byarna i Älvdalen som sökt och fått ta del av 
Besparingsskogens bidrag ”projekt i byarna”. Med hjälp av bi-
draget och många timmars ideellt arbete har Näsets bystuga fått 
en rejäl uppfräschning både in- och utvändigt.

ÄLVDALEN

Alla var inbjudna och många - 
gammal som ung passade på att 
ge sig ut i det soliga höstvädret 
och ta del av utställarna uppe vid 
”Lokalen”-byggnaden som ägs av 
Älvdalens Besparingsskog. Det 
var inte bara Besparingsskogen 
som visade sin verksamhet 
utan även samarbetspartners 
som Skogsstyrelsen, pc SKOG, 
Länsstyrelsen och frivilliga 
markbytesprojektet, Älvdalens 
Utbildningscentrum och flertalet 
entreprenörer inom röjning, plantor 
och rågångar. 

Alla besökare fick sitt; barnen fick 
prova att sitta i de nya lastbilarna 
som Besparingsskogen köpt, pröva 
leksaksmotor och röjsågar, åka 
hästskjuts och äta kanelbullar. De 
lite äldre fick pröva på pil- och 
yxkastning. De passade på att ställa 
frågor om gödsling, bidragsformer 
och beställa plantor till våren. 
Även de äldre kastade nyfikna 
blickar på leksaksröjsågen som 
gick varm i den lilla skogen utanför 
Besparingsskogens tält. Men sågen 
höll de små blivande skogsägarna 
hårt i. Kanske sådde Öppet Hus- 
dagarna ett intresse för skog hos 
några av barnen. För en dag tillhör 
skogen deras generation. 
 Det var just två generationer som 
föredragshållaren Anders Wiman 
föreläste för under två dagar. Han 
tog vid efter förvaltaren Hans-Peter 
Olsson som hälsade alla välkomna 
med en kort presentation där temat 
var ” Älvdalens Besparingsskog 
- en del av Älvdalens historia och 
framtid”. Anders Wiman berättade 
sin historia som handlade om 
honom som entreprenör, skogsägare 
och människa. På fredagen var 
Biografen fylld av Älvdalsskolans 

elever från 8:an och 9:an. Några av 
kommentarerna från ungdomarna 
var: ”Föreläsningen på Biografen var 
grym” ”Hans historia var bra och gav 
mig hopp”. ”Två timmar var som två 
minuter!”
   

Under lördagen trollband Anders 
den andra generationen och några sa: 
”Det bästa jag hört!” ”Detta skulle 
fler lyssna på!”
   Anders var ej helt obekant med 
Älvdalen utan han har varit här 
och halkkört under några vintrar 
med sitt förtag som tidigare byggde 
ambulanser. 

Sammanfattningsvis var Öppet 
Hus ett lyckat initiativ som lockade 
många - gammal som ung. Fakta, 
inspiration och aktiviteter blandat 
med socialt umgänge på det tillfälliga 
Caféet som serverade lokala varianter 
av tunnbrödsrullar och kladdkakor.

Vinnare av tipspromenaden se sid 11

ÖPPET HUS PÅ ÄLVDALENS 
BESPARINGSSKOG LOCKADE 800
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RESUMÉ

”Föreläsningen på 
Biografen var grym”

För bidrag till projekt i byarna
gäller följande regler:

Ansökan skall ske senast 1/6-
09 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 speci�ceras i ansökan. 

Redovisning av hur bidraget 
använts skall skriftligen re-
dovisas till jordägarnämnden 
omedelbart efter att projek-
tet avslutats. Om beviljade 
bidrag inte använts enligt an-
sökan kan detta innebära att 
jordägarnämnden reducerar 
kommande års eventuella bi-
drag eller kräver tillbaka hela 
eller del av utbetalt bidrag. 

Bidrag får enbart användas för 
ändamål som sammanfaller 
med besparingsskogens regle-
mente § 25 punkt 5 ”För främ-
jande 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 sock-
nen”. Missbruk av detta med-
för återbetalningsskyldighet. 

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 pro-
jektet samt redovisning hur långt 
projektet fortskridit före den 1 juni 
2009.
OBS slutredovisning krävs av alla 
projekt.

Projektpengar kan även sökas till 
projekt som redan påbörjats under 
budgetåret.
Ansökan ska vara Besparings-
skogens kontor  i Älvdalen tillhanda 
senast den 1 juni 2009. 

Att söka bidrag för 
projekt i byarna

Besparingsskogen berör alla i Älvdalen - inte bara delägare utan även 
invånare i bygden. Det var det Älvdalens Besparingsskog ville förmedla de 
här två dagarna i början på september. 

ÄLVDALEN



AKTUELLT
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Med vacker utsikt över Nässjön 
och Hykjeberg ligger den före 
detta småskolan från 1850-talet. 
Sedan början av 1960-talet har 
det rödmålade trähuset fungerat 
som bystuga för Näsets by. 
Under åren har det hållits en 
mängd arrangemang i lokalen, 
som är uppskattad av många. 
Den är tillgänglig att hyra för de 
flesta tillfällen och då inte bara 
av byns invånare. För att den 
även i fortsättningen ska vara till 
nytta och glädje sökte Näsets 
Skifteslags Samfällighetsförening 
bidrag från Besparingsskogen för 
en ordentlig upprustning.

Projektet startade med ett 
informationsmöte. Cirka 35 
personer anmälde sitt intresse 
för att hjälpa till. I slutet av 
juli 2007 satte arbetet igång 
med utschaktning för en större 
källare och utbyggnad av kök- 
och diskavdelning. Cirka 3000 
arbetstimmar senare har ett 60-
tal personer från byn, men även 
folk med anknytning till Näset, 
hjälpt till med arbetet. Listan på 
vad som gjorts kan göras lång.  

Arbeten som t ex murning, el, vvs, 
plåt- och snickeriarbete, målning 
och städning mm. Tack vare att 
det mesta arbete är gjort ideellt 
har man kunnat lägga huvuddelen 
av bidragspengarna på lokalt 
inköpt materiel.
   
Det första man ser är bystugans 
nymålade fasad som lyser röd 
och grann. Den har blivit större, 
totalt 160 kvadratmeter. Av den 
ytan består 60 kvadratmeter 
av en stor veranda med 
handikappramp och tak med 
falsad plåt. Verandans placering 
ger vacker utsikt över vattnet och 
bergen och efter en god middag 
kan den förvandlas till dansbana.
   Insidan har också utökats, med 
källaren inräknad är bystugan 
nu 100 kvadratmeter större. 
Den tidigare trånga entrén har 
blivit dubbelt så stor och fått ett 
rejält klinkergolv. Här finns nu 
mycket plats för ytterkläder och 
på en vägg kommer gästerna 
så småningom att välkomnas 
av ett björnskinn från en björn 
skjuten på Näsets jaktmarker. I 
entrén finns också två toaletter 

med kakel och klinker på 
väggar och golv. Den ena är 
handikappanpassad och utrustad 
med dusch. Det ger möjligheten 
att nu även hyra ut Bystugan för 
övernattningar.
   I den stora salen har 
bröstpanel, väggar och lister fått 
färg som ger ljus och rymd. En 
del av det gamla köket har blivit 
rum för förvaring av stolar. Med 
hjälp av en arkitekt blev den nya 
köksdelen väl genomtänkt och 
praktisk, med ny köksingång, 
dubbla spisar, stora kylar, en 
separat diskavdelning och ett 
stort kallskafferi. Även här ligger 
det klinker på golvet och hela 
den nya delen har golvvärme. 
En städskrubb med utslagsvask 
var också efterlängtad och fanns 
självklart med på ritningen. I 
dag fungerar bystugan bäst rent 
praktiskt för 50-60 personer 
men har kapacitet för upp till 80 
personer. 
   Även källaren har byggts ut 
och från utsidan tar man sig 
via den nya källaringången ner 
till det nya brandsäkra arkivet. 
Här har Näsets Skifteslags 
Samfällighetsförening plats att 
säkert förvara viktigt material som 
gamla ritningar och tomtkartor.

Ännu återstår det en del mindre 
arbeten, men från 1:a november 
kan man hyra bystugan igen. Nu  
en fräsch och modern bystuga 
med den gamla charmen bevarad 
och som kommer att vara till 
glädje för många under lång tid.

BJÖRNSKINN VÄLKOMNAR
I Näsets nyrenoverade bystuga

Några av de ideella krafterna bakom renoveringen. Från vänster: Jocke Andersson, Gunnborg Lennström, Mats Lennström, Göran Hahlin, 
Lennart Mattsson, Torbjörn Dofs, Johnny Dahlgren, Bror Frost, Tommy Mattsson, Anders Nygren, Knut Vohlander.

Näset är en av byarna i Älvdalen som sökt och fått ta del av 
Besparingsskogens bidrag ”projekt i byarna”. Med hjälp av bi-
draget och många timmars ideellt arbete har Näsets bystuga fått 
en rejäl uppfräschning både in- och utvändigt.

ÄLVDALEN

Alla var inbjudna och många - 
gammal som ung passade på att 
ge sig ut i det soliga höstvädret 
och ta del av utställarna uppe vid 
”Lokalen”-byggnaden som ägs av 
Älvdalens Besparingsskog. Det 
var inte bara Besparingsskogen 
som visade sin verksamhet 
utan även samarbetspartners 
som Skogsstyrelsen, pc SKOG, 
Länsstyrelsen och frivilliga 
markbytesprojektet, Älvdalens 
Utbildningscentrum och flertalet 
entreprenörer inom röjning, plantor 
och rågångar. 

Alla besökare fick sitt; barnen fick 
prova att sitta i de nya lastbilarna 
som Besparingsskogen köpt, pröva 
leksaksmotor och röjsågar, åka 
hästskjuts och äta kanelbullar. De 
lite äldre fick pröva på pil- och 
yxkastning. De passade på att ställa 
frågor om gödsling, bidragsformer 
och beställa plantor till våren. 
Även de äldre kastade nyfikna 
blickar på leksaksröjsågen som 
gick varm i den lilla skogen utanför 
Besparingsskogens tält. Men sågen 
höll de små blivande skogsägarna 
hårt i. Kanske sådde Öppet Hus- 
dagarna ett intresse för skog hos 
några av barnen. För en dag tillhör 
skogen deras generation. 
 Det var just två generationer som 
föredragshållaren Anders Wiman 
föreläste för under två dagar. Han 
tog vid efter förvaltaren Hans-Peter 
Olsson som hälsade alla välkomna 
med en kort presentation där temat 
var ” Älvdalens Besparingsskog 
- en del av Älvdalens historia och 
framtid”. Anders Wiman berättade 
sin historia som handlade om 
honom som entreprenör, skogsägare 
och människa. På fredagen var 
Biografen fylld av Älvdalsskolans 

elever från 8:an och 9:an. Några av 
kommentarerna från ungdomarna 
var: ”Föreläsningen på Biografen var 
grym” ”Hans historia var bra och gav 
mig hopp”. ”Två timmar var som två 
minuter!”
   

Under lördagen trollband Anders 
den andra generationen och några sa: 
”Det bästa jag hört!” ”Detta skulle 
fler lyssna på!”
   Anders var ej helt obekant med 
Älvdalen utan han har varit här 
och halkkört under några vintrar 
med sitt förtag som tidigare byggde 
ambulanser. 

Sammanfattningsvis var Öppet 
Hus ett lyckat initiativ som lockade 
många - gammal som ung. Fakta, 
inspiration och aktiviteter blandat 
med socialt umgänge på det tillfälliga 
Caféet som serverade lokala varianter 
av tunnbrödsrullar och kladdkakor.

Vinnare av tipspromenaden se sid 11
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”Föreläsningen på 
Biografen var grym”

För bidrag till projekt i byarna
gäller följande regler:

Ansökan skall ske senast 1/6-
09 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 speci�ceras i ansökan. 

Redovisning av hur bidraget 
använts skall skriftligen re-
dovisas till jordägarnämnden 
omedelbart efter att projek-
tet avslutats. Om beviljade 
bidrag inte använts enligt an-
sökan kan detta innebära att 
jordägarnämnden reducerar 
kommande års eventuella bi-
drag eller kräver tillbaka hela 
eller del av utbetalt bidrag. 

Bidrag får enbart användas för 
ändamål som sammanfaller 
med besparingsskogens regle-
mente § 25 punkt 5 ”För främ-
jande 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 sock-
nen”. Missbruk av detta med-
för återbetalningsskyldighet. 

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 pro-
jektet samt redovisning hur långt 
projektet fortskridit före den 1 juni 
2009.
OBS slutredovisning krävs av alla 
projekt.

Projektpengar kan även sökas till 
projekt som redan påbörjats under 
budgetåret.
Ansökan ska vara Besparings-
skogens kontor  i Älvdalen tillhanda 
senast den 1 juni 2009. 

Att söka bidrag för 
projekt i byarna

Besparingsskogen berör alla i Älvdalen - inte bara delägare utan även 
invånare i bygden. Det var det Älvdalens Besparingsskog ville förmedla de 
här två dagarna i början på september. 

ÄLVDALEN



Lena Leonardsson har 
jobbat på Besparingens 
kontor i Särna i åtta år 

och har ett stort arbetsområde, 
såväl geografiskt som rent 
praktiskt. Till skillnad mot dagens 
ofta funktionella indelning av 
arbetsområden har Lena många 
järn i elden. Hennes tjänst 
är en så kallad gammeldags 
skogvaktartjänst och innefattar 
avverkningar, jakt och sist 
men inte minst den stora biten 
anläggningen av ny skog och 
dess skötsel. 

Lena härstammar från Smed-
jebacken och är utbildad huggare 
i grunden. Utbildning gick hon 
på Älvdalens skogsbruksskola 
och började sedan jobba åt 
Domänverket och hamnade i 
Björsjö. Där jobbade hon som 
huggare under några år för 
att sedan vidareutbilda sig på 
Gammelkroppa skogsskola till 
skogstekniker. Efter utbildningen 
var hon tillbaka på Domänverket, 
den här gången som kronjägare 

– Domänverkets skogvaktartitel. 
1990 fick Lena ansvaret för Idre 
distrikt och flyttade till Särna. Där 
jobbade hon till 1994 då hon 

efter föräldraledighet plötsligt 
stod utan jobb då Idre distrikt 
lades ner. Lena passade på att 
läsa vidare på högskola, hon 
fick ganska snart flera projekt-
anställningar och jobbade sam-
tidigt med studierna under några 
år. År 2000 fick hon jobb på 
Besparingen i Särna; där hon nu 
bott i 18 år, i dag med sin sambo 
och sin 16-årige son.

Sedan Lena började på 
Besparingen har det hänt en hel 
del i utvecklingen.

   – Från början hade jag 
ingen dator och det är en stor 
förändring. Avverkningarna har 
mer än fördubblats och därmed 
dubblas även arbetet med 
skogsvården, berättar Lena.

Med titeln som skogsansvarig 
har Lena ett brett ansvars-
område och dit hör även de 
säsongsanställda. Från början 
var de tre stycken. Sommaren 
2008 har de ökat till åtta samt 
ett trettiotal plantörer. Att planera 
för barmarkssäsongen gör 
Lena redan på hösten och när 
det gäller markberedning och 
plantering gäller det att ligga ett 

par säsonger före i tiden. Detta 
gäller även vägnätet, i dagsläget 
minst femtio mil, som är under 
ständig utbyggnad. Det handlar 
om stora geografiska områden 
och bra vägar är ett måste för 
att maskinerna ska ta sig fram. 
Tidigare var Lena även ansvarig 
för vägarna men nu har hon Knut 
Eriksson till sin hjälp.

   – Knut har ansvar för vägar och 
planläggning och med honom 
bollar jag vilka åtgärder som 
kommer och därmed också 
behovet av farbara vägar. 
Ann-Sofi Persson sköter det 
administrativa på kontoret och 
många frågor löser hon direkt 
utan att behöva gå vidare till 
mig eller Knut. De sköter sina 
uppgifter bra och de är en viktig 
hjälp nu när det tillkommit en 
ny stor bit i och med kraven på 
certifiering, säger Lena.

I dag har kraven på miljö 
och dokumentering av hur 
man sköter skogen ökat. Ett 
led i detta är att Besparingen 
sedan ett och ett halvt år 
jobbar med implementering 
av PEFC-certifiering. Vilket 
innebär att de jobbar efter 

PÅ JOBBET

SÄRNA-IDRE

Skogsansvarig för Särna-Idre Besparingsskogar är ett jobb som kräver sin kvinna. På 
Besparingens kontor i Särna är det Lena Leonardsson som håller i trådarna. Ena dagen 
besöker hon de som jobbar i skogen och passar samtidigt på att bedöma lämpliga avverk-
ningar och se över skogsskador. För att nästa dag planera och dokumentera, sälja jaktkort 
och hjälpa delägare med bidragsansökningar.

LENA LEONARDSSON
SKOGSANSVARIG I SÄRNA - IDRE
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en skogsbruksstandard, en 
miljöstandard och en social 
standard.
   –Tidigare hade man allt i 
huvudet, nu ska det ner på 
papper för att kunna följas 
upp av revisorer. Detta kräver 
såklart mer tid vid skrivbordet 
än tidigare. Nu ska man nästan 
kunna spåra virket tillbaka på 
stubben, säger Lena.

Viktiga hjälpmedel i detta 
arbete och som Lena sätter 
stort hopp till, är den nya 
skogsbruksplanen med laser-

scanning som kommer under 
hösten. Tillsammans med det 
nya VSOP-systemet som är ett 
brett standardsystem för virkes-
styrning

och operativ planering, kommer 
man attkunna följa hela kedjan 
från planerad trakt till att virket är 
inmätt hos kund.

   - Det förenklar arbetet. Tidigare 
har vi arbetat i hemgjorda 
Excel-program där alla har egna 
varianter. Det blir lättare att 
följa förändringar i till exempel 
virkespriser som nu sker i allt 
snabbare takt. Förut hade 
man en lista över virkespriser 
under ett år, nu har det varit 
3-4 förändringar redan i höst. 
Vi ska på utbildning i de nya 
programmen under hösten, det 
ska bli spännande och det ser 
mycket lovande ut. Det här är 
en förenkling av arbetet som vi 
hoppas mycket på, säger Lena.

PÅ JOBBET

”Nu ska man nästan kunna 
spåra virket tillbaka på 
stubben
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”Det här är en för-
enkling av arbe-
tet som vi hoppas 
mycket på



Anders Larsson och Peter Emilsson 
började på pcSKOG i mitten av 
oktober och Anna Beronius har 
arbetat på pcSKOG sedan november 
2007. Anders, Peter och Anna arbetar 
i huvudsak med Älvdalen, Särna-
Idre Besparingsskogar. De servar 
delägarna med utbildningar, support 
på telefon samt ajourhållning av 
planer och utdelning av kartor på 
kontoren i Älvdalen och i Särna.
   Hos pcSKOG finns även Stefan 
Steger och Tomas Wiklund. Stefan 
är liksom tidigare den som gör 
manualskrivning och testar nya 
program samt erbjuder support via 
telefon. Tomas har varit med sedan 
starten och är marknadsansvarig 
för pcSKOG i Sverige. Han har 
det övergripande ansvaret för 
ajourhållning och är projektledare 
för laserscanningsprojektet. Cirka en 
gång i månaden finns även Christian 
Donaldson, VD för pcSKOG AB på 
plats på kontoret i Älvdalen.

Aktuella projekt för Älvdalens 
del är ajourhållning med hjälp 
av laserdata, där fastigheter i 
markbytesprojektet prioriteras. 

Övriga delägare kommer under 
vintern att få möjlighet att anmäla 
sina planer för uppdatering. 
Anmälningshandlingar kommer att 
skickas ut via post. I erbjudandet 
ingår även en timmes skoglig 
rådgivning. 
   Delägarna i Särna-Idre 
Besparingsskogar kommer att kunna 
beställa nytagna flygbildskartor över 
sina fastigheter med hjälp av de 
nya flygbilderna. pcSKOG kommer 
även att erbjuda ajourhållning av 
delägarnas planer.

Telefonsupport Älvdalen, Särna-Idre
0251-417 00
8.00-16.00 mån-fredag 

Besöksadress Älvdalen
Dalgatan 116
8.00-16.00  måndag-fredag
Obs! Har du långt att åka? Ring för 
tidsbokning!

Besöksadress Särna
Särnavägen 17
Okt-dec, måndagar 9.30-16.00
Jan-april, 1-2 dagar i veckan
ring 0251-417 00 för info

pcSKOG’s 
aktiviteter
Älvdalens 
Besparingsskog

Oktober 2008-
februari 2009

Aktiviteter:
Support på plats i Älv-• 
dalen på pcSKOGs 
kontor. 
Ajourhållning av • 
skogsbruksplaner i för-
sta hand till omarron-
deringsprojektet och i 
andra hand till övriga 
delägare. 

Kurser:
Grundkurs Data ute • 
i bystugorna. I första 
etappen betar vi av 
Månsta, Kåtilla, Väsa, 
Kittan, Liden, Blyberg 
och Klitten. 

Februari-juni 2009

Aktiviteter: 
Ajourhållning av gamla • 
planer med hjälp av 
laserskanning och en 
timmes rådgivning 
med skogsägaren. Här 
ges single tree skiktet 
ut. 
Support på plats i Älv-• 
dalen på pcSKOGs 
kontor. 

Kurser:
Nästa etapp av Grund-• 
kurs Data, mer info 
kommer på vykort.
Nyheter i pcSKOG • 
Gård & laserdata.

Från vänster: Peter Emilsson, Christian Donaldson, Tomas Wiklund, 
Stefan Steger, Anna Beronius, Anders Larsson.

Mer information om kurserna 
samt datum finns på:
www.pcskog.sewww.
besparingen.com
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Nytt från pcSKOG

ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE

Hos pcSKOG råder det full aktivitet under hösten och vintern. För att 
bland annat kunna erbjuda ett fortsatt brett kursutbud och uppdatering 
av de nya skogsbruksplanerna har det blivit ett välbehövligt tillskott på 
personalsidan som numer består av en styrka på fem ordinarie.



pcSKOG’s 
aktiviteter
Särna-Idre 
Besparingsskog

Oktober-december 
2008

Aktiviteter:
Beställning och utläm-• 
ning av Ortofoton från 
L&L Flygbildteknik AB. 
Support på plats på • 
Besparingskontoret i 
Särna måndagar 9.30-
16.00 

Kurser:
GPS hantering• 
Grundkurs i pcSKOG • 
Gård, version 2008
Nyheter & repetition • 
i pcSKOG Gård, ver-
sion 2008
Pengarna i Skogen• 

Januari-april 2009

Kampanj: 
Ajourhållning av gamla • 
planer med hjälp av 
nya ortofoton och en 
timmes rådgivning 
med skogsägaren. 

Aktiviteter:
Beställning och utläm-• 
ning av Ortofoton från 
L&L Flygbildteknik AB.
Support på plats 1-2 • 
dagar per vecka 

Kurser:
Grundkurs Data på • 
Besparingskontoret i 
Särna

Mer information om kurserna 
samt datum finns på:
www.pcskog.se
www.besparingen.com

Vid intresseanmälan för omarron-
dering tänk på att:

Länsstyrelsen inte bevakar priva-• 
ta intressen på den öppna markna-
den.Bevakning av fastigheter som 
kommer ut på den öppna markna-
den måste göras av markägaren 
själv som har intresse för detta.
Länsstyrelsen hjälper dig som 
fastighetsägare med byte och till-
köp av mark som genom intres-
seanmälan för markbyte/försälj-
ning inkommit till Länsstyrelsen. 

Lantbruksfastighet, ursprung av • 
skiftad mark från ”Laga Skifte”. 
Jordtal (red.bandl.) följer marken 
och stannar i skifteslagen.

ÄLVDALEN

Markbytesprojektet är ett samarbete med Länsstyrelsen Dalarna och 
Älvdalens Besparingsskog. Syftet är att förbättra fastighetsstrukturen 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. 

Markbytesprojektet 2007 – 2009
Viktig information!
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PÅ GÅNG

Är du också intresserad? Anmäl ditt in-
tresse till Benny Nilsson på Länsstyrelsen 
före utgången av år 2009 och du ingår i 
projektet.

Nya öppettider på 
Markbytesprojektets kontor

Besökstider efter överenskommelse via 
telefon eller e-mail.
måndag, tisdag och fredag (med reser-
vation för ändringar).

Telefontider:
Måndag, tisdag och fredag 
08.30 – 09.30

Tidsbokning, anmälan och frågor:
Tfn: 0251-100 30 
e-mail: benny.nilsson@w.lst.se

www.pcskog.se

VINNARE TIPSPROMEND ÖPPET HUS 
Vuxna:
1 pris Eric Thomasson, Gåsvarv, presentkort på 
5000 kr Såg och kedjeservice. 2 pris Elisabeth 
”Lillan” Olsson, Näset, presentkort 3000 kr Såg och 
kedjeservice. 3 pris Malin Lindgren, Evertsberg, 
presentkort 2000 kr Såg och kedjeservice.

Rätta svaren:
1888, 100 m², Senast tredje året, Cembratall, 
Långön, Man avverkar likåldriga bestånd, 55 000 
ha, Skogen & Kraften, 150 mil, Lokalen, Dsk skog, 
Glasbjörk.
Utslagsfrågan:
Ask, hassel, lönn, al, ek, alm

Barn: 
1 pris Milton Horcic, miniröjsåg. 2 pris Dag 
Lindgren, minimotorsåg. 3 pris Ayla Boberg, 
skogstraktor.
1 miniröjsåg och 1 minimotorsåg lottades ut till:
Ida Jansson, Holen
Emma Andersson, Dikeskanten

Rätta svaren barn:
Domherre, Städjan, Dalarna, Motorsåg, Bamse, 
Porfyr, Planterar träd, Räkna årsringar, Skördare, 
150 mil, Alla skall ha rätt till naturen, Älvdalen, 
Sveriges äldsta timmerbyggnad, varg.

Vinnarna är meddelade och priserna har lämnats ut.

Benny Nilsson



NÄSTA NUMMER
FEBRUARI 09
NYHET!
DELÄGARE I FOKUS

MARKBYTESPROJEKTET

RESTAURERING AV 
BYGGNADER

GÖDSLING

UTBILDNING

MOTORSÅGSKÖRKORT

Läs mer om motorsågskörkortet på 
www.sakerskog.se

Anmäl ditt intresse till:
Naturbruksgymnasiet Älvdalen
Tfn: 0251-59 70 00
E-post: naturbruksgymnasiet@edu.
alvdalen.se

Nu har du chansen att ta motorsågs-
körkort nivå A och B helt kostnads-
fritt. Besparingsskogen i Älvdalen 
erbjuder alla delägare med familje-
medlemmar att ta motorsågskörkort. 
I november och december arrangeras 
den första omgången kurser och fler är 
på gång. Gör din intresseanmälan till 
kommande kurser nu. Utbildningen 
är ett samarbete mellan Älvdalens 
Besparingsskog som bekostar kurser-
na, Älvdalens Utbildningscentrum där 
kurserna arrangeras och Säker Skog 
som kvalitetssäkrar utbildningen. 

NIVÅ A MOTORSÅGNING:
Innehåll: motorsågens skötsel, allmän 
sågteknik, säkerhetsåtgärder för all-
män sågning.
Målgrupp: alla, till exempel för ved-
kapning, byggarbetare med fler. Krav 
18 år.

NIVÅ B TRÄDFÄLLNING 
GRUNDLÄGGANDE:
Enklare trädfällning och upparbet-
ning, säkerhetsregler vid trädfällning.
Målgrupp: skogsägare och alla som 
fäller träd. Förkunskapskrav A-kort.

Vem behöver motorsågskörkort?

Alla huggare behöver motorsågskörkort; alltifrån vedhuggare till 
erfarna yrkeshuggare. Motorsågskörkortet är perfekt för alla som 
vill lära sig hantera en motorsåg på ett praktiskt och säkert sätt.

Läs mer i febru
ari!

ÄLVDALEN OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
Besöksadress: Dalgatan99. 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

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

Ring eller maila:

www.besparingen.com

ÄLVDALEN


