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KUnGLIGt bESöK I ÄLvDALEn

PER NORDH

Dags att beställa
markberedning & plantor!
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Testa dina kunskaper om Besparingsskogen!



ut som om vi kommer att kunna hålla bud-
geterat resultat för 2011 vilket är mycket 
sämre än 2010 men bättre än 2009. 
Osäkerheten inför sista kvartalet 2011 är 
dock mycket stor varför en reservation 
finns, för att ett prisfall på våra produkter 
under slutet av året kan försämra resulta-
tet avsevärt.

Under året fyller Elfdalens 
Hembygdsförening, EHF, 100 år vilket 
uppmärksammas under hela året med 
olika aktiviteter. Den stora dagen var na-
turligtvis den 11 juni då jubileumsåret upp-
märksammades på Rot Skans med besök 
av Kung Carl XVI Gustaf och Drottning 
Silvia. I samband med detta besök fick jag 
tillfälle, vid en informell lunch på Lokalen, 
att presentera Besparingsskogen och vår 
verksamhet för kungaparet och lands-
hövdingen. Det var vår nuvarande kungs 
farfarsfarfar, Oskar II, som i sin godhet lät 
avsätta Besparingsskogarna. Jag passa-
de på att tacka för detta framsynta beslut 
av kungens förfader.

I början av september genomfördes två 
skogsdagar för delägare i Särna och Idre. 
Det var som vanligt stor uppslutning till två 
trevliga dagar i skogen. Det känns alltid 
bra för oss anställda att träffa våra deläga-
re under lättsamma former och presentera 
vår verksamhet. Planer finns redan på en 
fortsättning både i Älvdalen och Särna-
Idre. Läs mer i detta nummer av Skogen 
och Kraften. 

I detta nummer hälsar vi även två nya 
medarbetare på vägavdelningen i Älvdalen 
välkomna tillföretaget. Samt mycket annat 
smått och gott.
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Ulf A
 

innehåll

AKTUELLT - väLKomnA dAniEL & pEr
rESUmÉ - LÅnGBodArnA
rESUmÉ - rÅGÅnGSdAGAr
rEporTAGE - KUnGApArET firAr Ehf 100 År
TEmA - LAndSKApSvÅrd
dELäGArE i foKUS - pEr nordh
AKTUELLT - SKoGSGÖdSLinG
AKTUELLT - mArKBErEdninG & pLAnTor
rESUmÉ - äLvdALEn WoW
TESTA dinA KUnSKApEr om BESpArinGSSKoGEn
rESUmÉ - SKoGSdAGAr i SärnA
nYTT frÅn pcSKoG - hÖSTEn 2011
rEporTAGE - LoKALEn
AnSLAGSTAvLAn - rEdoviSA proJEKT i BYArnA
AnSLAGSTAvLAn - 
AnSLAGSTAvLAn - 
AnSLAGSTAvLAn - vAd viLL dU vETA mEr om?
pErSonALSidAn - KonTAKTinfo
SKoGSKrYSS

4-5
6
6

7-9
10-15
16-17
18-19
20-21

22
23

24-25
26-27
28-29

30
30
30

 30
31
32

2

LEdArE

Layout & produktion: Grundform Text & Design 
Dalarna 070-588 34 93 helena.grund@telia.com
Fotografer: Tobbe Nilsson Foto 070-359 56 96 
www.tobbenilssonfoto.se, Maria Ottosson 070-
367 80 53, Michael Lundqvist,  Per-Olov Persson, 
Helena Grund, Lars-Erik Grund, EHF arkiv.
Omslagsbild: Per Nordh och Nils Nordh, Foto: 
Tobbe Nilsson.
Tryck: Centrumtryck Mora 2011

3

Skogen & Kraften utkommer två gånger per år; 
vår och höst.
Distribueras till alla delägare i Älvdalen, Särna-Idre  
Besparingsskogar, samt till alla hushåll i Älvdalens 
kommun.
Upplaga: 5 500 ex.
Ansvarig utgivare: Älvdalen, Särna-Idre Bespa-
ringsskogar Ulf Andersson.
Vik. Redaktör: Helena Grund.
Skribenter: Helena Grund,  Text från arkiv av Staf-
fan Lars Persson. 
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T   iden går fort. Det är nu två år sen 
jag tillträdde tjänsten som förval-
tare på Älvdalens och Särna-Idre 

Besparingsskogar. Samtidigt kan jag 
konstatera att mycket händer under två 
år. När jag började min tjänst befann vi 
oss mitt i en av de värsta lågkonjunktu-
rer västvärlden skådat. Det påverkade 
Besparingsskogarnas resultat på alla om-
råden som vi är verksamma inom. Priser 
på virke och elkraft låg på historiskt låga 
nivåer och vår aktieportfölj förlorade i vär-
de i takt med att börsen föll. 

All stimulans, alla åtgärder och rädd-
ningspaket från världens regeringar fick 
avsedd effekt och ur Besparingsskogarnas 
synvinkel gick vi snabbt in i en av de kraf-
tigaste högkonjunkturerna på länge. Både 
el- och virkespriser nådde rekordnivåer 
samtidigt som börsindex sköt i höjden och 
Besparingsskogarna gjorde sina historiskt 
sett bästa resultat någonsin.

Under våren 2011 verkade förhållan-
dena normaliseras med ”normalpriser” för 
virke och el och en stabil börs. Vi hann 
dock inte mer än tänka tanken på en lugn 
utveckling innan vi fick uppror i Nordafrika 
och finanskriser Grekland och USA. Allt 
har ställts på sin spets under den senaste 
månaden och man kan befara att situatio-
nen kan bli ännu värre. I dagsläget ser det 

7-9
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Nu är hösten här och både Daniel och 
Per har hunnit arbeta in sig på sina nya 
jobb, delvis i alla fall. Eller som Daniel 
uttrycker det.

– Det tar lite tid att lära sig alla väg-
namn.

Daniel ersätter Lasse Nilsson, och är där-
med ny vägansvarig på Besparingsskogen 
i Älvdalen. En tjänst som innebär ett över-
gripande ansvar för Besparingsskogens 
cirka 150 mil grusväg samt de flesta be-
lagda vägarna i byarna runt Älvdalen. 
Vägar som i vissa fall kan ha olika namn 
byar emellan. Lägg därtill att vägar och 
platser allt som oftast även har ett namn 
på älvdalska.

– Ibland får jag ta hjälp av grabbarna, 
de är duktiga på vägnamn, säger Daniel 
och syftar på Jan-Olov Larsson, Kenneth 
Larsson och Hans-Erik Wallin. De har alla 
färdats många mil på Besparingsskogens 
vägar under åren.

Intresset för vägar kom under Daniels fy-
raåriga tekniska gymnasieutbildning, då 
han bland annat praktiserade på Älvdalens 
kommun. När det inför det fjärde året var 
dags att välja inriktning valde Daniel väg-
byggnation. Efter gymnasiet kom skol-
tröttheten och Daniel tog en paus från 
skolbänken med jobb på Pressmaster i 
Älvdalen. Efter ett par år gjorde sig läs-
lusten påmind och nu hade Daniel be-
stämt sig. Inriktningen blev Väg och Ban 
på Högskolan Dalarna i Borlänge. De tre 
åren gick fort och när Daniel var klar fick 
han jobb på Skanska i Hammarby Sjöstad 
som arbetsledare och utsättare. Ett arbete 
med mycket ansvar.

– Som utsättare är det viktigt att mäta 
rätt, det är inte så enkelt att flytta ett hög-
hus om det har hamnat fel, konstaterar 
Daniel.

Höghusen hamnade där de skulle och 
Daniel blev uppringd av Lekab (numer 
ÅF) som undrade om Daniel var intres-
serad av ett jobb i Mora.

– Det var kul att de ringde och det var 
ett lätt val då det var ett bra jobb och nära 
hem till Älvdalen, säger Daniel.

Så hamnade han i Mora. På Lekab ar-
betade Daniel i sju år som konsult. 
Arbetsuppgifterna bestod av att rita vägar, 
ordna bygghandlingar och arbetsplaner 
mestadels åt Vägverket och kommuner.

2007 dök det äntligen upp ett passande 
jobb i Älvdalen. Verksamhetsansvarig för 
vatten och avlopp på Älvdalens kommun, 
där Daniel hade haft praktik under gym-
nasietiden. Daniel fick jobbet och var till-
baka i Älvdalen.

– Så blev det omorganisering. Mora-, 
Orsa- och Älvdalens kommuner skulle slå 
samman verksamheterna vatten, avlopp 
och avfall och jag skulle placeras i Orsa 
från och med 1 april 2011, säger Daniel.

Men ödet ville annorlunda. Det dök upp 
en tjänst som vägansvarig på Älvdalens 
Besparingsskog. Jobbet och Daniel pas-
sade varandra som handen i handsken och 
i stället för att sätta sig i bilen och åka mot 
Orsa så kunde Daniel åka den betydligt 
kortare sträckan till Besparingsskogens 
kontor där han började den 1 april i år.

– Det passade mig bättre att jobba inom 
vägbranschen istället för med vatten och 
avlopp eftersom jag har mer utbildning 
inom väg, säger Daniel.

För att komma in i arbetet har Daniel gått 
parallellt med Lasse Nilsson under några 
månader och fått ta del av Lasses erfaren-
heter som vägansvarig.

– Även om vi har olika sätt att jobba 
så har jag såklart lärt mig en hel del av 
Lasse, säger Daniel.

Älvdalens Besparingsskog bygger i snitt 
fem till sju nya vägar per år. Eftersom 
vägnätet är relativt omfattande hand-
lar det då oftast om rena drivningsvä-
gar. Oftast rör det sig om vägar med en 
längd på max två kilometer, i de fall det 
blir ett billigare alternativ i stället för 
att skota fram virket till väg. Här är det 
skogsavdelningens jobb att räkna ut vad 
som är mest lönsamt och sedan tar de 
hjälp av Daniel för att få till en bra väg-
sträckning samt för att få vägen byggd. 
Förutom drivningsvägarna har Daniel 

ansvaret för skötseln av de flesta by- och 
statsbidragsvägar, de vägar som används 
i större utsträckning, runt Älvdalen. 
Sommartid ska vägarna ses över och be-
läggningen ska underhållas, det ska dikas 
och bytas trummor här och där. På vintern 
monteras plogar på de två lastbilarna och 
lastmaskinen för att hålla vägarna farbara.

Här tar Daniel hjälp av sitt team 
och för att hinna med alla sysslor har 
Besparingsskogen anställt ytterligare en 
chaufför, Per Gulliks. Tillsammans med 
de andra på Besparingsskogens garage i 
Älvdalen kommer Per att hålla vägarna 
farbara för ortsbor och timmertransporter 
sommar som vinter.

Med en väg- och anläggningsutbild-
ning i botten har Per arbetat flera sä-
songer hos Johnny Anderssons Asfalt och 
Markarbeten där han har hunnit jobba 
med allt från planering av gröna ytor, 
plattsättning, husgrunder, planteringar 
och asfaltering till vatten och avlopp. Allt 
inom markarbete med andra ord. 

– Det blev mycket resor. Ena dagen 
kunde vi ha ett jobb i Mora för att nästa 
dag vara i Grövelsjön eller Funäsdalen. 
Ett varierande och bra jobb, säger Per.

Per har fått mycket av sin erfarenhet även 
från andra arbeten runt om i landet. Som 
mastmontör hos River Valley Electric, 
renhållningsarbetare hos Rönngårds 
Åkeri och av att köra mobil fliskross. 
Erfarenheter som han kommer att ha nyt-
ta av på Besparingsskogen. När Per inte 
sitter bakom ratten kommer han också att 
hjälpa Stefan Westling med vaktmästar-
sysslor och annat som ska göras.

– Jag kommer att vara lite överallt, som 
en allt i allo, säger Per.

För Per väntar just nu 15 000 vägruskor 
på att sättas ut som plogbilarnas vägvisare 
i vinter.

Efter att ha varit timanställd på 
Besparingsskogen en tid har Per sedan 
första april en fast tjänst. Han kommer att 
ha ett varierande jobb och vara lite över-
allt men det viktigaste, aldrig långt borta 
från familjen i Älvdalen.

– Det är skönt att ha ett jobb hemma och 
framför allt året runt, konstaterar Per nöjt.

– Det är bra att ha Per här. Han kan allt 
inom markarbete och kompletterar den 
övriga personalen bra, säger Daniel av-
slutningsvis.

vÄLKOMnA - DAnIEL OCH PER

AKTUELLT

ÄLVDALEN. Under sommaren har det 
skett en del förändringar på personal-
sidan hos Besparingsskogen i Älvdalen 
och vi hälsar Daniel Herrdin och Per 
Gulliks välkomna. 

AKTUELLT

5

Daniel Herrdin, ny vägansvarig, och Per Gulliks,

ny chaufför på Älvdalens Besparingsskog.

FOTO: Tobbe Nilsson.
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ÄLVDALEN. År 2011 fyller Elfdalens 
Hembygdsförening 100 år. Det var en 
driftig man vid namn Hans Gullberg, 
från Månsta som 1911 kallade till sam-
manträde med anledning av att något 
borde göras för att bevara våra förfäders 
slöjd, byggnadssätt, kläder och dräk-
ter. Som ett svar på denna nödvändighet 
bildades Elfdalens Hembygdsförening, 
EHF, den 24 september samma år.

1913 började föreningen arbetet med att 
bygga upp ett hembygdsmuseum som i 
dag består av ett 30-tal byggnader inn-
anför vallarna på Rots Skans, vilken 
är en befästningsanläggning uppförd 
1677. Miljöerna visar bebyggelse, bo-
endeformer och hantverk från sen med-
eltid och fram till sekelskiftet år 1900. 
Anläggningen uppfördes under Karl 
XI:s regeringstid till skydd mot anfall 
från Norge, som då tillhörde Danmark. 
Från befästningen finns idag vallarna och 
brunnen kvar.

Omkring 8 000 föremål ingår idag i 
EHF:s samlingar som också omfattar 
cirka 200 000 foton, ljudband och en 
av Sveriges äldsta hembygdsfilmer från 
1918. Skansvakten, föreningens tidning, 

som utkommit sedan 1916 är en rik källa 
att ösa ur för intresserade av Älvdalens 
kultur. Skansvakten är en av Sveriges 
äldsta hembygdstidningar.

Älvdalens Besparingsskog bildades 
drygt tjugo år innan EHF. I likhet med 
EHF är också Besparingsskogens verk-
samhet grundad för att värna om bygdens 
framtid. I det kungabrev som tillkänna-
gavs på Stockholms slott 30 september 
1885 genom Konung Oscar II anges grun-
den för Besparingsskogens tillkomst och 
fastighetens delaktighet. 

Anledningen till bildandet var att be-
folkningen levde under mycket svåra för-
hållanden, ibland så svåra att människor 
svalt ihjäl. I samband med arbetet med 
storskiftet såg man en möjlighet att få 
till stånd gemensamt ägda skogar, bespa-
ringsskogar, där alla fick del av avkast-
ningen. Marken delades in i skiften som 
blev privat skogsmark och statlig mark. 
Av den privata marken blev grovt sett 1/3 
avsatt till besparingsskog.

Reglementet för Älvdalens Besparings-
skog fastställdes 9 november 1888 av 
Kungl. Maj:t Oscar II. Detta ligger 
till grund för förvaltningen även idag. 

Besparingsskogen grundar idag sin verk-
samhet på tre saker: skogen, kraften och 
kapitalet. Dessa ger tillsammans avkast-
ning varje år som i första hand ska täcka 
kostnader för att förvalta skogen, samt åt-
gärder för att säkra återväxten och förbätt-
ra skogen. Förutom det ska avkastningen, 
vinsten, precis som det står i reglementet, 
gå tillbaka till delägarna och socknen. 
Därför delar Besparingsskogen, i form av 
bidrag, ut miljontals kronor varje år till 
delägare och andra ändamål för bygdens 
utveckling.

I dag är det Älvdalens Besparingsskog 
som äger marken och byggnader på Rots 
Skans. EHF:s verksamhet är viktig för 
bygden och med anledning av detta valde 
jordägarstämman att godkänna förening-
ens ansökan om bidrag för att genomföra 
jubileumsfirandet. Att H. M. Konung  
Carl XVI Gustaf och H. M. Drottning 
Silvia ville gästa Älvdalen i samband 
med hundraårsjubileet var dessutom ett 
ypperligt tillfälle för Ulf Andersson, 
Besparingsskogens förvaltare, att tacka 
H.M. Konung Carl XVI Gustaf för hans 
farfarsfarfars, Oscar II, synnerligen fram-
synta beslut att bilda Besparingsskogen i 
Älvdalen. 

Vad har några av Sveriges regenter, Älvdalens Hembygdsförening och 
Älvdalens Besparingsskog för koppling till varandra kan man undra?
FOTO: Maria Ottosson, EHF:s arkiv.

LÅnGbODARnA

StORt IntRESSE FöR RÅGÅnGSDAG

Kungen och Drottningen hälsar på EHF:s personal och sätter sin 
namnteckning på samma sten som Kungens  farfar gjorde vid ett 
besök  på Rots Skans 1953.

Den före detta fäboden Långbodarna ligger på Älvda-
lens Besparingsskog norr om Älvdalen. Platsen är ett 
populärt utflyktsmål för många och Besparingssko-
gen har under sommaren utrustat den med ett timrat 
dass och ett fint bord med bänkar och tak i samma 
teknik. På kulturarvsdagen söndag 11 september 
passade EHF och Bydokumentationsgruppen i Loka 
på att inviga nybyggnationerna.

Det var ett 15-tal deltagare som trotsade regnet denna 
dag och som fick ta del av den före detta fäbodens 
historia. Maria Nilsson, ordförande EHF, klippte invig-
ningsbandet och man firade med fäbodmusik och fika.

ÄLVDALEN. Nybyggnationerna är invigda. Nu kan du 
ta en paus i Långbodarna om nöden kniper.

FOTO: Lars-Erik Grund

Under förmiddagen fick deltagarna information om 
Besparingsskogen av Jan Norell. Raine Larsson 
berättade om Skogsstyrelsens roll vid röjning av rå-
gångar.  Anne-Marie Eriksson, tidigare lantmätare 
med 45 års erfarenhet från Lantmäteriet, informera-
de om lagar, regler och vad man har för skyldigheter 
och rättigheter som markägare när man ska röja sina 

rågångar. Det var viktig information som öppnade 
upp för diskussion. Därefter tog Anders Bergman 
över scenen för att lära ut praktiska råd och tips vid 
arbetet med att hitta och märka ut gränser.

Under lunchen diskuterades det flitigt runt ämnet 
skog. Sedan begav sig deltagarna ut i skogen där 
Anders visade några bra exempel ur verkligheten 
kopplade till förmiddagens teori. Eftermiddagen inne-
höll även fika med kaffe kokat över öppen eld och en 
del  praktiska övningar.

ÄLVDALEN. 27 maj samlades ett 20-tal deltagare på 
Lokalen i Älvdalen. Temat för dagen var ”Lär dig 
gå rågångar”

FOTO: Helena Grund
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– Elfdalens Hembygdsförening fyl-
ler 100 år 2011. Hur har ni tänkt fira 
det? Frågan ställs under vintern 2010 
av Lars Bälter, utflyttad Älvdalsbo 
och nu Turistchef i Malung-Sälen, till 
Arne Bogghed, dåvarande ordförande i 
Elfdalens Hembygdsförening.

–  Det har vi inte diskuterat men vi är 
öppna för förslag, svarade Arne.

Lars tog honom på orden och en hel rad-
da med förslag plitades ner, med tanken 
på att styrelsen skulle prioritera vissa av 
dem. Att Älvdalen skulle få äran att ta 
emot besök av Kungen och Drottningen, 
det var det dock inte många som trodde 
var möjligt. Förslaget om kunglig när-
varo vid firandet presenterades som ett 
av Lars förslag till styrelsen hösten 2010. 
Möjligheten att Kungen skulle tacka ja 
och att EHF skulle kunna arrangera ett 
kungabesök fanns det delade meningar 
om. Något man var överrens om var att 
oavsett om Kungen och Drottningen kom 
eller inte så skulle man fira att Elfdalens 
Hembygdsförening fyller hundra år. 
Styrelsen beslutade sig för att anta Lars 
förslag med alla punkter i sin helhet och 
man kom överrens om att göra ett för-
sök att bjuda in H. M. Konung Carl XVI 
Gustaf och H. M. Drottning Silvia, man 
kan inte få mer än ett nej resonerade man.

 
I stället för att skicka en inbjudan via e-
post som är brukligt i dagens tider, be-
slöt man sig för att helt enkelt åka ner till 
Stockholm och personligen överlämna en 
inbjudan till hovet.

Sagt och gjort. Fredagen den 11 februari 
bar det av. Delegationen från Elfdalens 
Hembygdsförening bestående av Maria 
Nilsson, då vice ordförande EHF, 
Gunborg Lennström, Lars-Erik Grund, 
och Lars-Erik Lindhamn gav sig denna 
mörka vintermorgon iväg på en oplogad 
riksväg 70 mot järnvägsstationen i Mora 
för att ta sig vidare till Stockholm med 
tåg. På Stockholms centralstation väntade 
Lars Bälter på att ansluta till gruppen. 
Slutmålet för dagen var Stockholm slott 
och i tryggt förvar i Marias väska låg en 
vacker handskriven inbjudan till kungen.

Just den här dagen hade vädergudarna be-
stämt sig för att sätta dalmasarna och dal-
kullorna med det hedersvärda uppdraget 
på prov. Under natten hade det kommit tre 
till fyra decimeter snö, vilket inte är ovan-

ligt i norra Dalarna och inte heller något 
som brukar ställa till större problem, om 
man bortser från obehaget att köra bil på 
oplogade vägar en mörk februarimorgon. 
EHF:s sändebud denna dag var därför inte 
särskilt oroade, till en början.

Något man inte visste, men som man un-
der tågresan mot Stockholm började bli 
varse, var att vädergudarnas generositet 
inneburit att en ”klass två-varning” ut-
lysts i Stockholmsregionen. Vilket i prak-
tiken kan innebära stora störningar i vik-
tiga samhällsfunktioner. Stockholmståget 
lyckades dock med bedriften att rulla in 
på centralstationen inte mer än 53 minu-
ter försenat och det var en nöjd delegation 
som klev av tåget. Bara för att mötas av 
en näst intill öde huvudstad denna förmid-
dag.

Mycket riktigt, all busstrafik var in-
ställd, för första gången någonsin kan till-
läggas, och de taxichaufförer som trotsa-
de snöstormen var lätträknade och så klart 
helt uppbokade.

Med nästan en timmes försening fanns 
det ingen tid att förlora. Lars tog täten 
och lotsade de övriga i delegationen till 
fots mot lokalen där de skulle byta om. 
Klädseln, dagen till ära, bestod av socken-
dräkten och de som är bekant med denna 
vackra dräkt vet att snöoväder inte är det 
mest lämpliga då det till dräkten hör en 
mössa som är tillverkad enligt gammal 
teknik - av en slags torkad gröt. Efter en 
hastig lunch var det hög tid att bege sig 
mot slottet. Lars tappra försök att få tag 
i en taxi kammade noll och delegationen 
fick bege sig ut på gatan och pulsa fram 
i Älvdalsdräkt genom huvudstaden i rikt-
ning mot slottet. Lars visade inte med en 
min hur stressad han egentligen var utan 
försäkrade sina oroade medresenärer att 
”det går bra” och lade för säkerhets skull 
till ett leende. Vid Norra Bantorget fick 
han så syn på en ensam taxi. Om inte vä-
dergudarna var på deras sida denna dag 
så verkade det i alla fall som andra högre 
makter var det. Taxin var ledig! 

Taxin tog dem genom staden och med nöd 
och näppe kämpade den sig uppför slotts-
backen. Det var en grupp lättade masar 
och kullor som 15 minuter före avtalad 
tid klev ur taxin utanför Stockholms slott 
klockan 13.45.

På slottet blev delegationen presente-

rad för förste hovmarskalk Lars Hjalmar 
Wide och biträdande informationschef 
Annika Sönnerberg. De var mycket impo-
nerade av att Älvdalsdelegationen kom-
mit fram i snöovädret och dessutom före 
utsatt tid. Alla andra delegationer som 
skulle ha kommit hade bokat av sina be-
sök på grund av snöovädret.

När den första nervositeten lagt sig 
blev det en trevlig timme. Den vackra 
inbjudan överlämnades och Maria berät-
tade om Elfdalens hembygdsförening och 
hembygdsgården Rots Skans. Det prata-
des om älvdalsporfyr och Lars-Erik och 
Lars-Erik bjöd på en dialog på älvdalska. 
Maria spelade den gamla Barkbrödslåten 
på spilåpipa. En mycket uppskattad av-
slutning innan delegationen tackade för 
sig och återvände till Älvdalen. Man hade 
gjort en resa som hade varit spännande 
och minnesvärd oavsett hur resultatet av 
inbjudan skulle komma att bli.

Efter endast några dagar kom beske-
det. Hovet meddelade att Kungen och 
Drottningen mycket väl kunde tänka sig 
att komma till Jubileumsinvigningen på 
Rots Skans. Dock inte lördag den 18 juni 
som planerat. Däremot kunde de komma 
lördag den 11 juni om det fanns möjlighet 
att flytta Jubileumsinvigningen till den 
dagen. Styrelsen beslutade att flytta jubi-
leumsfirandet med delegationens motive-
ring - detta händer bara en gång i livet!

Nu blev det bråda dagar för Elfdalens 
Hembygdsförening - om inte fullt fyra 
månader skulle Älvdalen få besök av både 
H. M. Konung Carl XVI Gustaf och H. M. 
Drottning Silvia. För första gången i histo-
rien skulle både Kungen och Drottningen 
komma. Att kungaparet faktiskt tackade 
ja blev en spännande utmaning för den 
hundraåriga föreningen. Med hjälp av bi-
drag från Älvdalens Besparingsskog och 
mycket hjälp från ortsbor och andra har 
man lyckats genomföra alla förslag som 
Lars presenterade under hösten 2010. 
Hur invigningen av firandet utspelade sig 
denna grönskande sommardag den 11 juni 
2011 i Älvdalen får bilderna här intill be-
rätta.

Invigningstal av Kungen och bandklippning av Kungaparet. EHF:s ordförande Maria Nilsson över-lämnar en slogbod som gåva till Kungen. Vid över-lämnandet symboliseras gåvan av en miniatyr.

Kungen och Drott-
ningen får en vis-
ning av Porfyr- och 
Hagströmmuseet, 
samt en guidad tur 
på Rots Skans och 
Jubileumsutställ-
ningen.

Underhållning av  artister med 
lokal anknytning. Tal av Lands-
hövding Maria Norrfalk.

Kunungsfläd - bygdespel om Carl XI:s besök i Älvdalen 13 juni 1686 var en del av programmet.

rEporTAGE
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FOTO: Maria Ottosson.

ur det möjliga – blev möjligt 
Lördag den 11 juni 2011 är ett datum som kommer att gå till historien i Älvdalen. Efter 
månader av planering var det äntligen dags. Elfdalens Hembygdsförening, EHF, fyller 
100 år under 2011 och jubileumsfirandet på Rots Skans inleddes med ett invigningstal 
av ingen mindre än H. M. Konung Carl XVI Gustaf. Här ser du några axplock ur firan-
det denna dag. På nästa sida kan du läsa om hur det gick till när EHF bjöd in kungen.

Det var många som kom-

mit till Rots Skans för att 

fira den här dagen.

Arbetsgruppen för EHF:s 100-årsfirande. 
Överst från vänster: Lars-Erik Grund,  Tobias 
Schröder, Lars-Erik Lindhamn, Lars Bälter. 
Sittande: Maria Nilsson, Gunborg Lenn-
ström, Marita Nämnd.



Tjärnen med gäddor som
sägs ha en smak av tjärved.

...och stengärdesgårdar i 
området.

En tjärdal kan vara
svår att upptäcka.

Gästboken på dörren vittnarom många besökare under åren.

..vittnar om forna
tiders fäbodliv.
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LAnDSKAPSvÅRD bEvARAR KULtURMILjö

Billingbodarna är en mycket gammal fä-
bod som består av två täkter; södra och 
norra, som skiljs åt av en gata. Den södra 
täkten är äldst och det sägs att årtalet 1633 
ska ha varit inristat ovanför dörren på ett 
eldhus/mjölkbod. Enligt storskifteskartan 
från 1887 ska det  ha funnits runt 45 bygg-
nader i Billingbodarna.

I dag finns det endast en byggnad kvar 
i fäboden. I området finns det även bland 
annat en tjärdal, en rejäl stenmur, en 
brunn och mängder av odlingsrösen som 
vittnar om ett slitsamt arbete.

Fäboden ägdes för storskiftet av Myckel-
ängsbor och efter storskiftet kom den att 
tillhöra Korsnäs. Staffan Per (Staffan Lars 
far) som var byaman för Åsens by erbjöds 
att arrendera fäboden. Avtalet tecknades 
från 1887 till 1917. 1912 var sista året 
som det fanns djur på fäboden och 1917 
var sista året som Billingbodarna bruka-
des. Staffan Per erbjöds att köpa fäboden 
men affären drog ut på tiden.

Andra världskriget bröt ut och en ny för-
valtare kom till Korsnäs. Den nye förval-
taren ansökte hos sin bror, lantbruksdirek-
tören, om att få lägga ner fäbodarna och 
skogsbeså täkterna. Denne ville istället att 
bolaget skulle restaurera fäbodarna så att 
de fick stå som ett minne av gångna gene-
rationers arbete och mödor. Det blev dock 
ett bestämt nej från förvaltaren.

Alla byggnader förutom en montera-
des ned och fraktades bort. Förmodligen 
såldes de som ved och eldades upp i 

Stockholm då det rådde bränslekris under 
den tiden.

Åren går och fäboden växer igen allt 
mer.

– Projektet att återskapa bilden av hur fä-
bodtäkten sett ut en gång i tiden planlades i 
samråd med skogsstyrelsen och länsstyrel-
sen under 2009. Arbetet har förutom pla-
nering bestått av röjning, avverkning, skot-
ning samt manuell risplockning. För att 
undvika skador på mark och de olika läm-
ningarna har arbetet skett under de mest 
optimala tidpunkterna under 2010 och 
2011. Avverkning och skotning med tyng-
re maskiner har skett vintertid på frusen 
mark och lagom med snö för att undvika 
skador. Det kommer förmodligen att växa 
upp en del lövsly på fäbodvallen. Finns det 
inga djur som betar så får vi hålla efter det 
med röjning i fortsättningen, säger P-O 
Persson som ansvarat för projektet.

Arbetet är nu färdigt och Agneta Jonsson, anti-
kvarie på Länsstyrelsen är positiv till resultatet.

ÄLVDALEN. Älvdalens Besparingsskog har med hjälp av Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen - 
Nokås, via Skogsstyrelsen, återskapat landskapsbilden i Billingbodarna - en fäbod med anor sedan 1600-talet.

Före och efter
röjning och avverkning.

P-O berättar fäbodens 
intressanta historia.

Starrbeväxt kärrlok
med hiskeligt kallt vatten.

Starrgräs slogs
som foder åt djuren.

Det finns gott om 
odlingsrösen...

De mer välmående hade sitt 
tillhåll i den södra täkten.

Det enda hus som  finns kvar idag..

Man tror att husen såldes
till Stockholm som ved.

... för av de andra husen 
finns bara rester kvar.

Enlig storskifteskartan 
har här funnits 45 hus.

Vi försöker tänka oss 
hur det kan ha sett ut...

Man odlade fin fin potatis och skogshallon 

med enastående god smak. Drömmen om 

en jordgubbsodling förblev dock en dröm.

Vänd och läs Staffan Lars Perssons berät-

telse om sin far Staffan Per och livet i Bil-

lingbodarna mellan 1887 till 1917.

Raka knuthak. Ett tecken på ett 
av de ”yngre” husen i fäboden.

Utsikt från den norra täkten.

En förmiddag i slutet av september beger 

sig delar av Besparingsskogens personal ut 

i fält för en exkursion till Billingbodarna. Här 

får vi ta del av en intressant kulturmiljö som 

tack vare en insats i landskapsvård bevarar 

historia och miljö runt Billingbodarnas fä-

bodar för kommande generationer.

FOTO: Per-Olov Persson. Helena Grund.

Tips - skogens pärlor!
Här hittar du alla registrerade fornläm-
ningar och värdefulla miljöer i Sveri-
ges skogar. Ett bra hjälpmedel för att 
ta reda på om man har fornlämningar 
på sina marker.

Materialet uppdateras och förändras i takt med 
att ny kunskap kommer till eller att situationen 
förändras.

 –  Fäbodar från 1700-tal eller äldre räk-
nas som fast fornlämning. Dessa skyddas 
av Kulturminneslagen, KML, och får inte 
förändras utan tillstånd. Dessa får inte 
köras sönder eller täckas över och det får 
inte lämnas kvar ris. I Billingbodarna har 
de gjorts ett fantastiskt jobb, det syns inte 
att de varit där, det finns inga spår efter 
maskiner. Ett jobb som verkligen är värt 
att visa upp för andra som referensobjekt, 
säger Agneta.

Länstyrelsen jobbar för kulturminnes-
lagen och ställer sig väldigt positiva till 
landskapsvård där man återskapar och be-
varar miljöer för kommande generationer. 
Agneta betonar att man inte ska vara rädd 
att höra av sig om man misstänker att man 
har fornlämningar på sina marker.

– Länsstyrelsen nekar ingen att bruka 
skogen. Tillsammans med markäga-
redn och Skogsstyrelsen hjälps vi i stäl-
let åt att göra något bra av det, som i 
Billingbodarna, säger Agneta.

Så här såg det ut i Billingbodarna innan landskaps-
vård. Jämför med bilden på nästa sida. www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

Huset har höjts med två varv 
ovanför fönstret  någon gång.



såga och hyvla det vid Lövnäs och fick på 
så vis virke att reparera med. Han lade på 
pärttak, lade in nytt golv och innertak, tapet-
serade och vinterbonade den så att den var 
varm och bra. Även så sattes det in nya dör-
rar och nya fönster. Det blev efter den tidens 
omständigheter en ganska dyr reparation.

Han lät även bygga en vinterladugård 
med en fin bakugn och en stillbod fram-
för. Eftersom det var cirka femhundra me-
ter bort till en fin källa grävde han även en 
brunn strax utanför ladugårdsväggen vilken 
gav ett ypperligt vatten.

Kallkällan som låg cirka femhundra me-
ter från stugan, var en ypperlig källa med 
mycket fint vatten och varifrån man varit 
tvungen hämta sitt vattenbehov men blev 
nu förvandlad till mejeri. Far köpte en koj-
byggnad på Besparingsskogen och satte upp 
denna över källan och där förvarades sedan 
mjölken i mjölkcylindrar och där stod den 
gott i sommarvärmen. Det kan nämnas, att 
Far var en bland de första som började med 
denna mjölkbehandling här på orten.

Vidare köpte han ett fiskarhärbrä som 
stod borta vid Krokbäckstjärn - av en 
Myckelängskarl - och detta flyttade han upp 
till fäbodarna för att förvara sina fiskegrejor 
i, han hade nämligen ganska mycket nät och 
andra fiskegrejor.

Både detta härbre och mejeribyggnaden har 
nu det fattiga Korsnäsbolaget ädelmodigt 
skänkt till Hembygdsföreningen. Tänk så 
ädelmodigt och frikostigt!

De andra byggnaderna underhöll han 
även väl.

Det var även åtskilliga grannars kor som 
vi hade vård om där på somrarna under 
många år och detta hade till följd att vi fick 
mycket gödsel och helst som det brukades 
rikligt med strö. Detta verkade nu i sin tur, 
att de växte rikligt med foder. Det kan näm-
nas som en kuriositet följande.

Det var en lantmätare som övernattade 
där en gång då han var ute på någon slags 
förrättning som besåg en klöverlinda i öst-
lutan på täkten. Han förklarade, att han ald-
rig så vidt han farit omkring sett en sådan 
klöverväxt, men så nådde det också mig till 
hattbrättet. Han höll sedan en lång föreläs-

Fäbodarna består av täkter - en södra och en 
norra. De är skilda av en gata eller så kall-
lad ”Tsya” som skiljer täkterna. Den södra 
är nog äldst och den norra anlagd av dem 
som kommit i senare tid. Slogen där var 
mycket stenig och det krävdes gammaldags 
slåskicklighet att karva av den ganska rik-
liga höstskörden, ty det växte bra mellan 
stenarna. Far började alltid slå tidigt och för 
det mesta så hade han ett spett med och då 
han högg i någon sten med lien så bröt han 
upp den och på så vis fick han under årens 
lopp upp en massa sten och en ganska bra 
hackslog. Han odlade även ganska mycket. 
Han fick det en gång uppmätt av en mätes-
man och det visade sig då, att han odlat 78 
snesland. Det var mycket stenigt att odla där 
så det blev stora stenrösen. Men i stället för 
att köra stenarna bort i en intilliggande tjärn, 
tog han och murade upp en stengärdesgård 
av stenarna som nu till sena tider kommer 
att vittna om det arbete han nedlagt där. Han 
odlade även och fick fin fin potatis där på 
den sandblandade jorden. Vidare hade han 
ett par hallonland som han vårdade väl och 
som gav rikliga skördar. Det var så kallade 
skogshallon med en enastående god smak. 
Han hade även en dröm om att odla jord-
gubbar - men han hann ej sätta detta i verk-
ställighet förrän åldern tog ut sin rätt.

Det var många hus där, både lador och fjös 
och stall. I södra täkten var det sex rymliga 
fjös och nio rymliga lador. Två eldhus och 
två mjölkbodar. Två ganska rymliga ryggås-
stugor samt ett stall så välbyggt att hästen 
klarade sig gott där även på vintern. I norra 
täkten var det en ryggåsstuga, ett eldhus, 
fem lador och fem fjös. Av byggnaderna 
syntes det att de mera välmående haft sitt 
tillhåll i den södra täkten.

Som en kuriositet vill jag nämna, att först 
vi kom dit så stod det kvar resterna av ett 
eldhus med mjölkbod och en stolpbod i söd-
ra ändan av täkten. De voro så förfallna, att 
endast framsidan med dörrarna voro så pass 
uppe, att jag som var småpojke kunde krypa 
in. På insidan uppöver dörren var inhugget 
årtalet 1633 och jag minns detta såväl för 
min mor som var född 1833 sade - tänk att 
detta blivit byggt jämt tvåhundra år före min 
födelse. Mina bröder höggo upp det lilla som 
var brännbart av dessa ruiner, men min mor 
bad dem att såga ur och taga tillvara dessa 
årtal- dessa stockar bestod märkvärdigt nog 
av svart tjärvirke. Dessa årtalskubbar lågo 
kvar där i en lada så länge vi brukade fäbo-
darna - men sedan ha de försvunnit, troligen 
uppbrända av lata jägare.

Min far reparerade en av stugorna som 
stod längst upp i täkten. Han köpte vindfäl-
len på kronoparken uppe vid Vansjön, lät 
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ning om förutsättningen för växandet av så-
dana skördar. I övrigt underrättade han oss 
om, att hö som växte på sådana marker var 
mycket närande och värdefullt- men det vis-
ste vi ju förut, men det var dock trevligt att 
höra. Han gav även Far eloge för hans sten-
gärdesgård. (Jag tyckte mig se på en glimt 
i Fars ögon, att han kände sig stolt över er-
kännandet från en sådan mans sida).

Inne i södra täkten är det en starrbeväxt 
kärrlok med ett hiskeligt kallt vatten och 
ganska sank så att man ej kunde avberga 
starren bara en liten bit från stranden. 
(Loken är ungefär ett halvt tunnland). En 
gång då det var is på loken gick vi ut till 
där källan var öppen och stack ner en hel 
hässjestång innan vi kände någon botten. 
Den innehöll ett vatten som man skulle akta 
sig för att dricka- halsen torkade omedelbart 
igen. Men det måtte vara ett gott växtvatten, 
därom vittnade den rikliga starrväxten.

Strax norr om täkterna var det en tjärn 
som förföll vara ganska djup, med tvär-
branta stränder. Det fanns gäddor i den men 
de voro magra så de smakade nästan som 
tjärved. De hade blivit inplanterade någon 
gång, ty det fanns inte något inlopp i tjär-
nen, utan det var smått om näring.

Far hade länge spekulerat på att söka torr-
lägga denna kärrlok, för att bättre kunna av-
berga den rikliga starren och en vacker dag 
började han med företaget. Han tog opp ett 
fyra alnar djupt dike som blev flera hundra 
meter långt och som han tillika råkade på 
berg blev det ganska mycket sprängning och 
ganska dyrt. Han lyckades dock sänka loken 
så pass att man kunde avbärga det mesta om 
man ville pulsa i det iskalla vattnet ända upp 
till byxfickorna - vilket var ganska otrevligt 
och hälsofarligt som vi nogsamt fick erfara.

Nu fick han även för sig att han skulle sänka 
tjärnen som låg norr om täkten för att torr-
lägga de blöta myrarna oppom tjärnen där 
han såg att det skulle bli fint torv till strö. 
Han tog därför upp ett fyra alnar djupt dike 
även från denna tjärn därifrån det var cirka 
fyrtio meter ned till starrloken.

Då vattnet i tjärnen nu sänkts fyra alnar 
blevo de blöta, nästan ofarbara myrarna 
oppom tjärnen ganska torrlagda - det var väl 
nästan hela nyttan.

Då vattnet i tjärnen nu sänkts fyra alnar 
fick vi se något som på det högsta förvånade 
oss. Nästan tre alnar under det som varit 
vattenytan påträffade vi en hel del stubbar 
som tydligt syntes ha blivit nedhuggna en 
gång i tiden men som hastigt förvittrade då 
de kommo upp i dagens ljus. Vi funno dock 
ingenting annat märkvärdigt där vid vårt sö-
kande kring tjärnen efter sänkningen - annat 

””På insidan uppöver dörren var 
inhugget årtalet 1633 och jag 
minns detta så väl för min mor 
som var född 1833 sade - tänk 
att detta blivit byggt jämt två-
hundra år före min födelse”.
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Då man blir gammal vill gärna min-
net gå tillbaka till tider som gått 
och händelser från de tider då 

man var i sin fulla kraft och även till barn- 
och ungdomsåren. Då tankarna komma in 
i dessa banor, gå de som ett löpande band 
genom tiderna som gått. De komma också 
gärna åter till gamla tiders fäbodliv och de 
händelser av olika slag som varit förknip-
pade därmed.

Vad är då naturligare än att de komma att 
röra sig kring Billingsbodarna där jag som 
småpojke komma att gå vall i fyra somrar. 
Från 1887 och till 1891 gick jag där som 
vallpojke.  I ur och skur, under åska, stört-
regn och häftiga hagelbyar gick jag troget 
varenda dag, utan att skolka en enda dag och 
märkvärdigt nog trivdes jag med det allde-
les utmärkt. Varenda dag var som ett äventyr 
fullt av händelser av olika slag- alltid om-
växlande.

Som vuxen kom jag sedan att sträva mel-
lan Åsen och fäbodarna både vinter och 
sommar ända fram till år 1917 då arrendet 
upphörde.
Jag kom att under dessa år få uppleva många 

mödor och äventyr under mina resor mel-
lan hemmet och fäbodarna både vinter och 
sommar, mången gång ganska livsfarliga - 
helst vintertid då det var dåligt fruset.

Billingbodarna var ett förnämligt fäbodstäl-
le och kom att tillhöra Korsnäs bolag sedan 
storskiftet gått fram.

De fäbodar som efter storskiftet - sedan 
bolagen sinsemellan delat de gemensamt 
inköpta fastigheterna - kom att tillhöra fast-
igheten här hemma blev Afljotbodarna- men 
min Far fick välja vilketdera fäbodställe han 
ville ha och bruka.

Far förhörde sig hos de Myckelängsbor 
som före storskiftet ägt Billingsbodarna och 
de rekommenderade dessa fäbodar på det 
varmaste och min Far trodde på deras rekom-

mendationer och valde ”Billingsbodarna”.
Vi fingo också påtagliga bevis för att 

det var förnämliga fäbodar. Det fanns gott 
om bete på de stora myrarna, fram med 
bäckar och åar samt uppe i bergssidorna 
mot Transtrandsgränsen. Det var visserli-
gen mycket myrslogar som skulle vaktas 
för dessa slogs samvetsgrant på den tiden 
(och gud nåde oss om vi inte vaktade dem), 
men vi kommo underfund med, att detta var 
endast till fördel för oss. Då återväxten på 
dessa myrslogar kom i gång, hade vi ett yp-
perligt bete till långt fram på hösten.

Det var även gott om förnämliga fiske-
vatten. Det var Billingån, Krokbäcke och 
Vanån som före strömrensningarna voro 
oerhört fiskrika. Rika på Laxöring, Harr, 
Gädda, Abborre, och Mört, även en och an-
nan Lax kunde förekomma. Det var även 
fiskerika tjärnar här och där. Man behövde 
ej överanstränga sig för att vara välförsedd 
med fisk. Det var ett Eldorado för min Far 
som var intresserad fiskare.

Min far var mycket intresserad av dessa 
fäbodar, han hade en dröm om, att vi en 
gång skulle bosätta oss där för framtiden.

Några minnen från
ILLInGSBodaRnaB
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””Min far var mycket intresserad 
av dessa fäbodar, han hade en 
dröm om, att vi en gång skulle 
bosätta oss där för framtiden”.

”
FOTO: EHF:s arkiv.

”Varenda dag var som ett äventyr 
fullt av händelser av olika slag - 
alltid omväxlande”.

Avskrift av Staffan Lars Perssons text från 1960
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Du känner väl till att som skogsägare
kan Du också söka stöd hos Skogsstyrelsen!

Vilka VÄrDen Vill du
BeVara ocH UtVeckla i din skoG?

TEmA LAndSKApSvÅrd

Vill du anlägga en våtmark, frihugga ett 
naturvärdesträd eller röja upp kring en kolarkoja 

eller en fäbod? Du kan söka Nokås-stöd för 
åtgärder som bevarar naturvärden och sparar 

kulturmiljöer.

Stöd till natur- och 
kulturvårdsåtgärder

i skogen - NOKÅS

SyfTE
Syftet med stödet natur- och kulturmiljövårdsåtgärder 
i skogen (Nokås) är att berika skogsmiljöer av allmänt 
intresse.  

Vad kaN maN få bidrag TiLL?
Åtgärder för att spara kulturmiljöer eller bevara 
naturvärden. 

HÄr Är Några förSLag:
frihugga gamla lövträd
skapa skogsbryn
restaurera äldre transportleder
naturvårdsbränning
anlägga våtmark
fördyrade skogsbruksåtgärder då mer hänsyn krävs

VEm kaN Söka STödET?
Skogsägare eller den som ska utföra åtgärderna, t ex 
virkesköpare, entreprenör. Stödsökande som inte är 
ägare måste ha skogsägarens tillstånd att få utföra 
åtgärderna

Stöd för att bevara och
utveckla skogens mångfald

ingår i Landsbygdsprogrammet

SyfTE
Syftet med stödet är att fler naturvärden, 
kulturmiljövärden och sociala värden i skogen ska 
bevaras och utvecklas.   

Vad kaN maN få STöd TiLL?
Det finns tre olika typer av stöd, 
schablonersättningar, arealstöd och stöd till 
målklassning.   

VEm kaN Söka STödET?
Du som är skogsägare kan söka.

Hur SökEr jag STödET?
Innan du söker stöd, kontakta Skogsstyrelsen för 
fri rådgivning. Då kan du också få hjälp om du har 
frågor kring ansökan.

Har du områden i din skog som är viktiga för väx-
ter och djur? Då kan du få ersättning för att sköta 
dem. Kanske finns där också spår från äldre tider, 
t ex gamla husgrunder och stigar? Även dem kan 

du få ersättning för att sköta.

Fakta om lanDsByGDsProGrammet
Sveriges landsbygdsprogram ska främja en ekono-
misk, ekologisk och social utveckling av landsbyg-
den. Lansbygdsprogrammet finansieras av EU och 
nuvarande programperiod sträcker sig från år 2007 
till 2013.

skogsstyrelsen ansvarar för tre stöd inom
landsbygdsprogrammet:
• kompetensutveckling
• Öka arealen ädellövskog
• Bevara ocu utveckla skogens mångfald

Aktuell information om dessa stöd hittar du alltid på
www.skogsstyrelsen.se/landsbydsprogrammet

maria nilsson på skogsstyrelsen i Älvdalen tipsar om vilka stöd som finns och 
som passar bra för de skogsmarker som finns i Älvdalens socken. maria vill slå 
ett slag för ”att utveckla och bevara skogens mångfald”. ett stöd som ingår i 
sveriges landsbygdsprogram och finansieras av eU.
- att bevara det biologiska natur- och kulturarvet kan vara att röja bort 
inväxande skog på inägor, hagmarker och myrslogar men också att ta fram 
stigar, kolbottnar, murar, fäbodar och fornlämningar, säger maria.

Är du nyfiken på vilket stöd som skulle passa 
dina behov? Maria hjälper dig som skogsäga-
re med rådgivning och ansökningar.

Kontakta Maria nilsson.
tfn: 0251-59 73 88
E-post: maria.nilsson@skogsstyrelsen.se
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än ett skelett efter något som vi antog va-
rit ett rovdjur på grund av den långsträckta 
kroppen, men det var ganska förvittrat.

Sedan stordrivningen gått fram, blev min Far 
erbjuden av dåvarande Korsnäsförvaltaren 
Johan Norling, att han skulle få köpa 
Billingsbodarna med nödigt stängselfång 
för femhundra kronor. Min Far rådfrågade 
sig då med Trapp Olov Nilsson (som var 
nämndeman) men denne rådde honom att 
bjuda tvåhundrafemtio kronor och inte ett 
öre mer. Men då hade Norling skrattat och 
sagt femhundra kronor eller ingen affär. Far 
frågade mig då om jag ville hjälpa honom 
att köpa fäbodarna, jag sa att jag ville om 
jag fick köpa den i mitt namn. (Jag hade 
nästan som en vision om att en gång bosätta 
mig där och sedan få tillstånd att uppodla 
den stora myren oppom fäbodarna - som 
gamle And. Kettisen en gång rådde mig).

Det ville min far inte gå med på, och då 
jag talade vid Norling tyckte han att vi inte 
borde gå förbi Far som gjort så mycket där. 
Min svåger rådde mig att jag skulle köpa 
dem och låta dem växa igen med skog, men 
detta var ju på den tiden en hädisk tanke. 
(Hade gamle Norling varit kvar här ett par 
år till hade det nog blivit affär. Då världs-
kriget började kom det en ny förvaltare och 
helt nya åsikter om skogen blev gällande). 
Alltså föll den frågan.

Tiden gick och far blev gammal. Tiderna 
började ändras, det var svårt få någon att 
vara där och sköta korna. Jag hade giftat 
mig och fått familj och föräldrarna voro 
gamla och min hustru hade fulla händer 
att sköta barnen och de gamla samt hjälpa 
mig i arbetet med gården så vi måste släppa 
Billingsbodarna. 1910 var sista gången vi 
voro där med korna själva. Sedan bodde 
Billings Martin där i två år med sina kor, 
men vi fortforo att slå dem ända tills arren-
det gick ut 1917. Jag hade nog fått taga nytt 
arrende, men nu hade världskriget kommit 
och vänt upp och ner på allting.

Under de trettio år som jag gjort många 
turer mellan Åsen och Billingsbodarna både 
vinter och sommar har man fått uppleva 
mycket, både nöjsamt och annat.              

Även om det oftast varit ganska mödo-
samt så är det dock med saknad man tän-
ker tillbaka på denna tid då mödorna en-
dast stärkte krafterna och sporrade till nya 
ansträngningar. Det återkommer för minnet 
då man fick ge sig iväg på hökörning i tret-
tiofem gradig kyla och höll på att stelna då 
man färdades fram på älven och upp över 
hedarna och då man varit i fäbodarna och 
lastat hö till sena kvällen och hoppats få en 
välbehövlig vila under natten, men vaknat 
vid midnatt och huvudstupa fått ge sig iväg 

TEmA LAndSKApSvÅrd
för att nå mänskliga boningar innan snön 
hunnit bli knädjup. Man kommer ihåg de of-
tast besvärliga buförningarna på den långa 
vägen med de uttröttade djuren och ofta 
de övermänskliga ansträngningar som våra 
kraftfulla kvinnor presterade för att kunna 
berga fram de uttröttade djuren som voro 
utmattade av häftiga regn, traskande över 
blöta myrar, pulsande genom strida forsar 
och tillika utmatade genom vårsvälten då 
det var sena vårar.

Trots alla dessa mödor voro de strålande 
glada då det lyckligt kommo fram.

Frågan är, vad skulle nutidens unga fru-
ar säga, om de skulle utsättas för samma 
mödor? Man tänker på tunga klövjor man 
måste lägga på hästarna, ibland ända till två-
hundra kilo och som de som oftast måste gå 
den långa vägen i ett sträck. Det är minnen 
som heter duga. Jag tänker ofta med vemod 
på min gamle Far som strävade där och hade 
sina framtids drömmar. 

Han bodde där i åtskilliga år både vinter och 
sommar, läste sin bibel och psalmbok, arbe-
tade och trivdes gott. Han fick leva tills han 
fick se sina framtidsdrömmar slås i spillror 
på grund av tidsutvecklingens framfart. 
Men trots alla mödor som fäbodlivet förde 
med sig, var det dock en idyllisk tid som 
aldrig kommer åter. Det var romantiskt och 
oftast mycket glädjefyllt. Tänk hur roligt 
ungdomen hade då de träffades i fäbodarna 
och helst då det var regnväder.

Nu ligga de en gång så förnämliga 
Billingsbodarna öde, totalförstörda av en 
illvillig kulturfientlig Bolagsförvaltare 
som en gång förklarade att hela Älvdalens 
jordbruk borde skogbesås. Det var 
Korsnäsförvaltaren Stig Stålberg som tog 
sin broder- som var lantbruksdirektör - med 
sig dit och begärde tillstånd att få nedlägga 
fäbodarna och skogbeså täkterna. Denne 
ville istället att bolagen skulle restaurera 
de väl bibehållna byggnaderna och konser-
vera dem så att de fick stå som ett minne 
av gångna generationers arbete och mödor. 
Stålberg förklarade, att det hade det fattiga 
Korsnäs alls inte råd med. De hade värderat 

en sådan restauration till cirka högst sextu-
sen kronor. Men det var ett beklagligt nej. 
Han fick dock inget tillstånd (åtminstone 
inte då). Men det oaktat har han låtit riva 
och borttransportera alla hus där, så när som 
på stugan som min far satte i så förnämligt 
skick och stengärdesgården som står kvar 
där som ett monument över en mans arbet-
samhet och en bolagsförvaltares rovgirighet 
och förstörelselusta. Och detta allt blev gjort 
utan att Hembygdsföreningen hade en aning 
om det.

Det är med en bitter känsla man tänker på 
det nu skedda, jag och många hembyggnads-
vänner betrakta det som ett rent nidingsdåd. 
Man kan rent fråga sig om dessa storbolag 
och deras hejdukar äro de sagans vidunder 
som enligt forna tiders sägner slukade och 
ödelade både land och folk- åtminstone 
efterföljare av dem. Allt detta låter ju hårt, 
för visserligen ha ju dessa storbolag gjort 
mycket för utvecklingen och del av dem ha 
ju farit rätt skonsamt fram under det en del 
och då särskilt Korsnäsbolag, farit fram som 
skyldiga vandaler. Man har oftast undrat hur 
deras högsta överordnade skulle ha sagt, om 
de vetat vad saken egentligen gällde?

Om man nu återigen tänker på vad ett bi-
behållande av de gamla fäbodarna skulle 
betyda ur turistsynpunkt då tidningarna äro 
fulla av förfrågningar om bostad för dem 
som söka sig ett par veckors avkoppling 
från stenöknarnas trista tillvaro och få vistas 
ute i guds fria natur. Vad skulle då vara här-
ligare än att få vistas på en gammal fäbod-
vall i en trivsam fäbodstuga med dess gamla 
traditioner.

Jag kan inte inse annat, än att förstörandet 
av gamla fäbodar är rena vandaliseringen 
och skymfandet av månghundraåring arbete 
och möda.

Mina minnen från gamla tider ha nu fört 
mig lite för långt, men jag kan ej undvika 
det. Jag kommer aldrig att önska framgång 
åt Korsnäs bolag.

Det skulle vara mycket att berätta från livet 
i gamla tiders fäbodar, men i flygets, bilens 
och cykelns tidevarv blekna de i det unga 
släktets föreställningsvärld med dess tingel 
och tangel.

Förr i världen då fäbodlivet stod i fulla flor 
fanns det både jättar och troll, tomtar och 
vättar, Guenn och skryvyl, Böla och Skråmt, 
varg och björn men vad finns det nu som ger 
färg åt livet – jämt ingenting. Bara tristens.

””Även om det oftast varit ganska 
mödosamt så är det dock med 
saknad man tänker tillbaka på 
denna tid då mödorna endast 
stärkte krafterna och sporrade 
till nya ansträngningar”.

Älvdalsåsen den 30/8 1960Staffan Lars Persson



16 17

dELäGArE i foKUS

””Jag vill lära mig mer om hur man miljö-
certifierar sin skog för jag tror att det blir 
ett måste i framtiden”. 

dELäGArE i foKUS

Hur och när blev Du skogsägare? 
   –  Våren 2011 fick jag och min syster Åsa två stycken fastigheter av 
våra föräldrar i gåva, i Gåsvarv och Månsta. Vi bor inte på gården utan 
det gör våra föräldrar.

Vilken är fastighetens historia och bakgrund? 
   – Vi blir 4:e generationen som skall förvalta dessa fastigheter.

Vad betyder skogen för Dig?
   – Skogen betyder mycket för mig då skog och jakt är mina största 
intressen, det är roligt att se hur skogen förändras med tiden genom 
avverkningar, planteringar, röjning, gallring.

Hur har du skaffat dig kunskaper och erfarenheter om skogen och 
skogsbruket?
   – Jag har följt farfar och min far i skogen sedan jag var liten, allt från 
vedhuggning, plantering, röjning och måla rågångar, och nu följer 
min son Nils med mig som jag gjorde och det man inte kan får man ta 
reda på. Besparingen ger  möjligheter till utbildningar och även hjälp 
med olika arbeten som skall utföras.

Skulle du vilja lära dig mer?
   – Att använda PC-skog, jag tycker att det är svårt att använda när 
man inte använder det dagligen. När jag ska uppdatera måste jag ta 
hjälp av pcSKOG, det vore bättre att kunna göra det själv direkt när 
man gjort åtgärder i skogen. Jag vill även lära mig mer om hur man 
miljöcertifierar sin skog för jag tror att det blir ett måste i framtiden. 

Vad har du för tankar på framtiden när det gäller skogen?
   – Jag tror skogen har en bra framtid, och för oss som har 
Besparingsskogen till hjälp är det lättare att sköta skogen, det borde 
inte finnas misskött skog i Älvdalen.

Vad tycker Du det finns för hinder inom skogsbruket?
– Betesskador, älgar som förstör tallplanteringar men samtidigt vill 

jag att älgen finns då jakt är ett stort intresse för mig. Ett annat hin-
der tycker jag kan vara att Besparingsskogen ger 100 % bidrag för 
att plantera tall, gran och contorta men inte andra inhemska träslag. 
Om man vill prova att sätta andra alternativa träslag får man stå för 
mellanskillnaden själv vilket kanske gör att man i många fall inte gör 
det. Jag tänker främst på lärken som växer bra här och kan vara ett 
bra trädslag ur miljösynpunkt eftersom den är rötbeständig och inte 
behöver tryckimpregneras för att användas utomhus. Plantan är dy-
rare att köpa men den är värd mer som sågtimmer vid slutavverkning 
och den har ingen högre slutavverkningsålder. Jag tror att det är ett 
vinnande träslag i växande miljökrav inom skogsbruket.

Hur tänker du på överlåtandet till nästa generation?
   – Vi har haft ett generationsskifte nyligen, och jag kommer att för-
söka sköta skogen så att min son får lika bra förutsättningar som jag 
har fått från mina föräldrar.

Hur är ditt förhållande till naturen och skogen?
   – Jag försöker vara en aktiv skogsägare så jag vistas i skogen mycket 
av min lediga tid, det finns alltid något att se över.

Vad innebär det för dig att vara skogsägare?
   – Ett stort ansvar gentemot kommande generationer och en eko-
nomisk trygghet.

namn: Per Nordh
bor:  Åsen, Älvdalen
Kommer från: Gåsvarv, Älvdalen
Familj: sambon Anette Hansback och 
sonen Nils
Intressen: jakt, fiske, skogen, hundar
Yrke/sysselsättning: produktionstekniker
på Pressmaster i Älvdalen
Skogen finns i: Gåsvarv och Månsta
 i Älvdalen

PER nORDH
DET MAN INTE KAN FÅR MAN TA REDA PÅ
Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar har i dagsläget  cirka tvåtusen niohundra del-
ägare. Hur det kom sig att man blev delägare och vilken relation man har till sin skog 
finns det lika många historier som delägare om. Denna gång delar Per Nord med sig 

av sina tankar kring skogsägande. 
Foto: Tobbe Nilsson

nils nordh 11år

Vad intresserar dig mest när det gäller skog?
  - Det är roligt att följa mina föräldrar och farfar och 
gå i skogen och lära mig hur man sköter skog och 
titta på olika saker som man läst om i skolan tex 
svampar, kryp och djur. Gå ut  och jaga med våra 
hundar.

Vad är det bästa med att bo i Älvdalen?
  - att det är så nära till naturen, mycket fritidsakti-
viteter, kompisar att leka med och att det är en lugn 
miljö.

Vilka tre saker skulle du ta med dig ut till en öde ö?
  - mat, tändstickor och en telefon så jag kan ringa 
efter hjälp.

Vad gör du om 10 år?
  - tagit jägarexamen, föder upp Hedehundar som 
jag jagar älg med.
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ÄLVDALEN. Sedan starten 2006 har Besparingsskogen i Älvdalen erbjudit delägarna i 
Älvdalens Besparingsskog bidrag med 100 procent för skogsgödsling. Bidraget har 
erbjudits i tur och ordning bya- och områdesvis. Nu har turen kommit till Åsen och 
Finnmarken, vilka är de sista områdena för projektet med skogsgödsling.

Under 2012 är det alltså dags för skogsägare i Åsen (med skiften norr om älven) och 
Finnmarken med byarna: Lövnäs, Ärnäs, Noräs, Ringnäs, Rutnäs, Rånäs, Skogsnäs, 
Tyrinäs och Ärnästorp att kostnadsfritt få möjlighet att öka tillväxten på sin skog. Brev 
med mer information går ut till alla berörda markägare i början av året. Hör du till 
denna grupp gör du din anmälan till Jan Norell senast den 28 februari 2012.

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

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

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.

Vilka bestånd är bäst att 
gödsla?
– Medelålders eller äldre bestånd på medel-
god mark. Gallrade minst en gång. Minst tio 
år till nästa huggning.

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

Hur påverkas virkeskvalitén av gödsling?
– Den extra tillväxten ligger i de yttersta års-
ringarna. Om man har kvistrena rotstockar 
blir därför det framgödslade virket kvistrent. 
Man kan alltså öka produktionen av kvali-
tetsvirke i fina bestånd.

Hur påverkas bären i skogen?
– Det finns omfattande undersökningar som 
visar att tillgången på blåbär ökar (30-40 %) 
efter gödsling. Däremot minskat tillgången 
på lingon, lingon plockas dock mest på hyg-
gen 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 fiskar och däggdjur?
– Vid skogsgödsling ska spridningen göras 
så att inget gödselmedel kommer till vat-
tendrag 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.

Vad har skogsgödsling för samband med 
klimatfrågan?
– Klimatet förändras av att människans ut-
släpp av koldioxid och andra så kallade växt-
husgaser höjer temperaturen; vi får ett var-
mare 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.

Går det inte åt mycket energi för att göra 
och sprida gödselmedel?
– Jo, men energiinnehållet i den extra virkes-
mängd vi får av gödslingen är 10-15 gånger 
större än den som går åt till gödslingen.                                                                                                                 

• 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.

KRITERIER FÖR GÖDSLING

kostnaDsFRITT!
GÖDsla skoGen

10 VANLIGA FRÅGOR OM GÖDSLING

AKTUELLT

SkogSÄgare i ÅSen och ”FinnMarken”

Projektet med skogsgödsling 
startade 2006 och har omfattat 
följande byar i Älvdalens socken

2006: Garberg, Grönsberg, Blyberg

2007: Kyrkbyn, Mjågen,    
 Östermyckeläng, Rot, Näset (ös 
 ter om Rotälven), Holen, Klitten  
 och Liden (öster om Rotälven),  
 Gåsvarv (öster om Rotälven)

2008: Wäsa, Västermyckeläng, Dysberg

2009: Evertsberg

2010: Loka, Brunnsberg, Näset (väster  
 om Rotälven), Kittan och Liden
 (väster om Rotälven), Gåsvarv  
 (väster om Rotälven)

2011: Månsta, Karlsarvet, Åsen (söder  
 om Österdalälven)
2012: Åsen (norr om Österdalälven),  
 Finnmarken

Gör Din anmälan senast

28 februari 2012!

FOTO: Micke Lundqvist.
”© Lantmäteriet Medgivande I2011/1291”
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VARFÖR SKA JAG BESTÄLLA PLANTOR SÅ TIDIGT?
Att du gör en så kallad förbeställning av plantor 
i samband med beställning av markberedning 
gör plantskolan förberedd på kommande beställ-
ningar. Plantor som ska planteras år 3, sås redan 
våren år 2. Dessa växer sedan fram till hösten 
då de fryses in i färdigpackade beställningar. 
Markägaren får sedan plantorna levererade för 
avhämtning på sin Besparingsskog när det är 
dags att plantera år 3.

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

Tallheds Skogsplant-
skola sammanställer 
beställning.

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

ÄB förmedlar plantbe-
ställning till Tallheds 
Skogsplantskola.

År 1
Avverkningsår

År 2
Markberedning

År 3
Förberedelser

plantering

Markberedning utföres 
åt markägaren genom 
Älvdalens Besparings-
skog.

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

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

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

År 3
Plantering och utbetalning av bidrag

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

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

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

Plats Älvdalen: Älvdalens Besparingsskogs garage i norra delen av kyrkbyn.
kontaktperson: Urban Mattsson Tfn: 073-053 14  84

Plats Särna-idre: Besparingsskogens kallförråd i Särna.
kontaktpersoner: Mats Wallmo, kurt Persson Tfn: 070-567 03 69

KOM IHÅG ATT BEKRÄFTA
DIN BESTÄLLNING!

Meddela Tallheds Skogsplantskola, senast två 
veckor innan, vilket datum du önskar hämta 

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

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

E-post:

Namn:

Adress:

Postnr: Ort:

Mobil:

Tall:   st

Gran:   st

Contorta:  st

Lärk:   st

Frö:   kg

Fastighetsbeteckning:

Önskat planteringsår:

Avverkningsår:

Höjdläge (hyggets höjd över havet i meter): 

Belägenhet:

Övriga anteckningar:

JA NEJ. endast plantbeställning
Bifogad papperskopia över avverkningstrakt vid markberedning: Beställningsdatum:

Telefon:

ANMÄLAN MARKBEREDNING  OCH FÖRBESTÄLLNING SKOGSPLANTOR

Namnteckning:

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

Ska du markbereda 2012 och plantera 2013.
Beställning av markberedning och plantor skickas till:

Jan norell
Älvdalens Besparingsskog
Box 65 796 22 Älvdalen

Bifoga papperskopia över avverkningstrakt vid anmälan av markberedning!

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

har du redan markberett och ska plantera/hjälpplantera 2012.
Beställning av plantor skickas till:

orsa Besparingsskog
Tallheds Plantskola
Box 55
794 21 orsa

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

Behöver du hjälp att fylla i blanketten?kontakta Tallheds SkogsplantskolaBror nilsson
Tfn: 0250-55 26 11e-post: bror.nilsson@orsaskog.se

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

ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE

Areal:

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

Som markägare har du två val:
Plantera själv Anlita entreprenör

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

OBS!
Var uppmärk-

sam på att olika 
bidragsregler

gäller för Älvda-
len, Särna och 

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

Markägaren
Besparingsskogen
Tallheds Skogsplantskola
Skogsstyrelsen
Entreprenör

VEM GÖR VAD?FÖRKLARING TILL SCHEMAT

Önskas hyggesrensning?

Gör Din anmälan/beställning senast28 februari 2012!

FRÅN AVVERKNING TILL FÖRyNGRING - SÅ HÄR GÅR DET TILL

NU ÄR DET DAGS ATT BESTÄLLA
MARKBEREDNING & SKOGSPLANTOR!

FOTO: Micke Lundqvist.
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Temat för Företagsmässan 2011 var 
Älvdalen-WOW. Med en historia som 
sträcker sig tillbaka till 1800-talet har 
Älvdalens Besparingsskog under åren 
gjort mycket för delägarna, bygden och 
dess invånare – väl värda ett WOW tyck-
er vi. För att fortsätta i samma anda och 
ge delägare och andra möjlighet att träffa 
oss som jobbar på Besparingsskogen och 
ta del av verksamheten så fanns själv-
klart Älvdalens Besparingsskog på plats 
i Ishallen.

Resultatet blev två intensiva dagar med 
mängder av utställare och besökare. 
Arrangörerna bjöd på ett fulltecknat pro-
gram från scenen där det delades ut ge-
sällbrev, korades årets nyföretagare och 
företagare, utspelades frågesport mellan 
Älvdalens två kommunalråd och där lo-
kala företagsledare delade med sig av in-
spirerande berättelser om hur de arbetar 
för verksamhetens utveckling.
   Däremellan bjöds det på underhållning 
av den lokala musikskolan, Älvdalens 

showdansare och en modevisning i topp-
klass med lokala modeller i alla åldrar.

Utställningen Älvdalen-WOW lyfte fram 
några av kommunens invånare och före-
tag som gjort avtryck i bygden, landet och 
världen under åren. Här bjöds även på en 
snabbkurs i Älvdalska för nybörjare. Ett 
synnerligen kreativt initiativ. Är du nyfi-
ken kan du ta del av kursen på:
http://foretagsmassan.wordpress.com/

Besparingsskogens personal träffade ett 
flertal delägare under dessa dagar och pas-
sade på att svara på frågor och informera 
om verksamheten. Kurt Malm, planerare 
på Älvdalens Besparingsskog, hade da-
garna till ära klurat ihop några frågor där 
ett flertal ville vara med och testa sina 
kunskaper om Besparingsskogen, med 
chans att vinna fina priser. Något som inte 
var allför enkelt visade det sig.

Grattis till Anders Högberg, Nils-Erik 
Bossel och Lars Göran Staffansson som 
lyckades bäst!

Älvdalen WOW!
ÄlVDalen. Den 13-14 maj var det åter dags för företagsmässa i Älvdalens ishall. 
resultatet blev två intensiva dagar med mängder av utställare och besökare. 
WoW säger vi på Besparingsskogen i Älvdalen.

TesTa Dina kunskaper 
Om BesparinGsskOGen - Du Också!
1. Hur många hektar av Älvdalens 
Besparingsskogs totala markinnehav utgör 
produktiv skogsmark?

1. 69 246 ha.
X. 54 727 ha.
2. 53 768 ha.

2. I Älvdalens Besparingsskogs nya avverk-
ningsplan, för perioden 2012-2019 ligger av-
verkningsnivån på ett årligt uttag i gallring 
och slutavverkning, hur mycket?

1. 122 000 m3fub.
X. 102 000 m3fub.
2. 96 000 m3fub.

3. Vid avverkning sker uttag av flera olika 
trädslag och sortiment. Marknaden för bio-
bränsle har expanderat kraftigt på senare 
år. GROT är ett komplement till övriga sorti-
ment. Vad står förkortningen GROT för?

1. Grenar, Rötter Och Toppar.
X. Grenar, Ris Och Toppar.
2. Granar, Rötter Och Tallar.

4. Jordägarnämnden delar årligen ut bidrag 
till olika projekt inom socknen. Hur mycket 
pengar gick till ”Projekt i byarna” under år 
2010?

1. 5 545 260 kr.
X. 5 015 250 kr.
2. 3 000 000 kr.

5. Delägarna i Älvdalens Besparingsskog 
erhåller skogsplantor gratis till fastighe-
ter inom socknen. För 2011 är beställt ifrån 
Tallheds skogsplantor plantor till delägare, 
hur många?

1. 287 500 st.
X. 315 000 st.
2. 380 000 st.

6. Nuvarande Förvaltare vid Älvdalens 
Besparingsskog, Ulf Andersson, tillträdde-
tjänsten 2009. Hur många har innehaft tjäns-
ten Förvaltare i Besparingsskogens historia 
från 1888, Ulf Andersson inräknad?

1. 6.
X 7.
2. 8.

7. Älvdalens Besparingsskogs kontor på 
Sockenplan vid Dalgatan även kallad 
”Ambassaden” i folkmun, är idag en känd 
byggnad i Älvdalen. Kontoret fanns tidigare 
i en annan känd byggnad i Älvdalen, vilken?

1. Brittgården.
X. Tingshuset.
2. Lokalen.

8. Älvdalens Besparingsskog i samarbete 
med föreningen Ulum Dalska, utdelar årligen 
ett språkstipendium. Elever i grundskolan 
som talar och brukar älvdalska språket kan 
efter avlagt prov erhålla ett språkstipendium, 
vid utgången av årskurs nio, på hur många 
kronor?

1. 5 000 kr.
X. 6 000 kr.
2. 10 000 kr.

Det fanns även en utslagsfråga:  
I Markbytesprojektet från 2007 fram till idag 
har ett antal km rågångar försvunnit i projek-
tet, hur många km?

Svaren hittar du på sida 30.

Vinnare av Besparingsskogens tipsfrågor på 
Företagsmässan i Älvdalens Ishall 13-14 maj!
1:a pris: presentkort 1000 kr Såg- och   
kedjeservice gick till anders högberg.
2:a pris: presentkort 500 kr Såg- och kedjeservice 
gick till nils-erik Bossel.
3:e pris: ryggsäck gick till Lars göran Staffansson.

med dessa frågor tog Besparingsskogen pulsen på mässans deltagare. testa dina kunska-
per du också! svaren hittar du på sida 30.

FOTO: Helena Grund.
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Klockan närmar sig nio på morgonen och 
Lomkällans konferenslokal, Skogshalla, 
i Särna börjar fyllas av delägare i Särna-
Idre Besparingsskog. Det är åter dags för 
skogsdagar och platserna på anmälnings-
listan har sedan flera dagar varit fullteck-
nade.

Deltagarna slår sig ner och sorlet tyst-
nar. Det enda som hörs när Arne Schedvin, 
ordförande i Särna jordägarnämnd och 
Särna-Idre allmänningsstyrelse, hälsar 
välkommen och informerar om Särna-
Idre Besparingsskog är mumsande på väl-

komstfikat som består av rejäla mackor, 
kaffe och te.

   Raine Larsson från Skogsstyrelsen 
byter av Arne och fortsätter med informa-
tion om hur Skogsstyrelsen jobbar och 
vad de kan hjälpa Besparingsskogens 
delägare med.

  Sedan är det dags för Anne Marie 
Eriksson, tidigare lantmätare med 45 års 
erfarenhet från Lantmäteriet, att informe-
ra om vad som kan vara värt att tänka på 
innan man drar igång röjsågen och plock-
ar fram målarburken för att märka ut sina 
rågångar. Det är tyvärr inte bara rågångar 
som kan var snåriga och svårtydda, så 
också lagar och regler runt ämnet. Anne 

SKOGSDAGAR I SÄRnA
sÄrna-iDre. Den 2 -3 september bjöd särna-idre Besparingsskog in sina delägare till 
två skogsdagar med rågångar, laserskanning och röjning på programmet. intresset var 
stort och alla platser fylldes de båda dagarna.

Marie bjuder på intressant och viktig in-
formation om vad lagen säger, vilka kar-
tor som är tillförlitliga och sist men inte 
minst markägarens skyldigheter och rät-
tigheter vid röjning av rågångar.

   Sista punkten på förmiddagens pro-
gram består av Håkan Lissmans pre-
sentation av laserskanning i praktiken. 
En metod som Älvdalen och Särna-Idre 
Besparingsskog är först i världen med att 
dra nytta av inom skogsbruket. Här kan 
man ana en viss skepsis hos delar av publi-
ken. Laserskanning är ett hjälpmedel som 
man kan dra mycket nytta av men som 
med all ny teknik finns det fel och brister 
här och där som måste utvecklas, Håkan är 
väl medveten om detta och tar det med ro.

Då var det dags att omsätta förmidda-
gens teori i praktik och deltagarna tar 
plats i bussen och som tar dem ut på 
Besparingsskogens marker. Första stop-
pet blir i Nysätern, söder om Särna, för 
att titta på rågångar. Här märker man att 
även den mest välröjda rågång kan orsaka 
en mängd frågetecken om man inte kän-
ner till hur man ska tyda markeringar och 
gränsmärken. Med Anne Maries hjälp rä-
tas frågetecknen ut och vi fortsätter till en 
efterlängtad skogslunch i det fria.

   
Efter lunch står nästa punkt på program-
met, och nu är det upp till bevis för 
Håkan, det är dags att ta reda på hur till-
förlitlig data det går att få fram med hjälp 
av laserskanning. Deltagarna får en karta 

i handen som vid en första anblick ser ut 
som en karta över traktens bästa blåbärs-
marker. Efter ett besök ett stenkast in i ett 
äldre bestånd med fin timmerskog har del-
tagarna under Håkans ledning lärt sig att 
tyda de blå prickarna och någon konstate-
rar med viss förvåning att lasern faktiskt 
är väldigt säker. En mycket intressant 
punkt tyckte många.

Dagen fortsatte med ett stopp vid ett 
röjningsbestånd där man i huvudsak gyn-
nat tall. Lena Leonardsson, skogsansvarig 
på Särna-Idre Besparingsskog, visar och 
berättar hur man röjer Besparingsskogens 
skogar. Röjningsinstruktioner och model-
ler som Lena i muntlig och skriftlig form 
delade med sig av till delägarna för att 
kunna appliceras i det egna skogsbruket.
Dagen gick fort och under resan tillbaka 
till Lomkällan diskuteras det livligt i bus-

sen. Vid Lomkällan avslutas dagen med 
fika, mingel och en utvärdering av dagen 
där deltagarna fick chans att tycka till om 
dagens upplägg och komma med önske-
mål om framtida information. Deltagarnas 
helhetsupplevelse av dagen beskrivs 
bland annat med ord som: mycket bra 
planerat, trevlig upplevelse och mycket 
informativt. 

Vi på Besparingsskogen tackar för två 
trevliga dagar och hälsar alla delägare i 
Särna-Idre Besparingsskog välkomna på 
skogsdagar igen om två år. Temat nästa 
gång har Ulf Andersson, förvaltare på 
Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskog, 
börjat klura på redan nu. På återseende då.

populära

FOTO: Tobbe Nilsson.
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Jag vill bli kallad till sittning:

Om annan än ägaren ska hämta ut planen.
Namn:

Telefonnummer kontorstid:

Adress:

Postadress:

JA NEJ

beställning av uppdaterad Skogsbruksplan
för delägare i Älvdalens Besparingsskog

Gällande fastigheten:

Ägare:

Telefonnummer kontorstid:

Adress:

Postadress:

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

Inkom:

Registrerad:

www.pcskog.se

   FLyGBILDER

   HÖJDKURVOR MED 1M EKVIDISTANS

   DIGITAL TERRÄNG MODELL

   ENSKILDA TRÄD SKIKT

Skogsbruksplanen levereras 

tillsammans med flera dataset 

som kan användas i pcSKOGs 

kartprogram:

inklusive

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VanliGa FråGor

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

Besöksadress Älvdalen
Dalgatan 116

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

www.pcskog.se/besparingen

HÖsten 2011
nytt från pcSKoG

Varför är det bra att ha en skogsbruksplan?

– Det finns flera argument till varför man bör 
ha en plan. Det mest uppenbara är att man får 
en bra överblick över hur skogen ser ut. En 
slags lagerinventering. Ofta hör man att ”jag 
behöver ingen plan, jag har allt i huvudet”. Så 
kan det säkert vara. Problemet är att nästa ge-
neration kanske inte har den överblicken och 
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information & frågor  Älvdalen, Särna-idre

ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE. Varför ska man 
ha en plan överhuvudtaget? och varför 
ska man ha den i datorn? elin anders-
son ger dig flera bra argument. 

Stefan Steger 35 år
Bor i Älvdalen, och 
på gården i Nittsjö, 
Rättvik
Stefan har jobbat på 
pcSKOG sedan 2001. 
Stefan har tidigare 
jobbat för Älvdalens 

delägare med support och utbildning men 
har numer support för hela Sverige. Han 
jobbar också med programvarutester och 
projektledning samt design.
På fritiden spelar Stefan fiol och är riksspel-
man sedan 2002.

Karl-Erik Göthe 
47 år
Fru och två barn 
Bor i Orsa
Kar-Erik har jobbat 
på pcSKOG sedan 
juni 2011. Hans 
arbetsuppgfter är 
ajourhållning. Karl-

Erik brinner för skogsskötseln på den egna 
skogsfastigheten och föredrar röjsågen 
framför TV:n.

Elin Andersson, 26 år
Sambon Björn och två 
katter
Bor i Söderås, Rättvik
Elin har jobbat på pc-
SKOG sedan augusti 
2010. Elin är ajour-
hållningsansvarig och 
ansvarar för adminis-

tration, kontroll och kommunikation kring 
delägare och dess ajourhållna plan.
Förutom skogen och gården, har Elin ett 
stort intresse för bilar, då speciellt Merce-
des-Benz.

ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE. Kom in till pcSKOG så hjälper de 
dig som delägare med din skogsbruksplan. pcSKOG an-
ordnar även kurser där du lär dig att hantera datorn och 
programmet. Är du delägare i Älvdalens Besparings-
skog kan du använd talongen på nästa sida för att be-
ställa ajourhållning med hjälp av laserdata. Skicka in din 
beställning redan idag!  pcSKOG tar sig an beställning-
arna i tur och ordning. Du kan även ringa till pcSKOG om 
du har frågor. Elin, Karl-Erik och Stefan finns på kontoret 
i Älvdalen.

tycker du att det är 
krångligt med data?

kan bli ganska ställda den dag det är dags att 
ta över. Planen är också ett verktyg för att just 
”planera”. Hur vill jag att skogen ska se ut om 
10, 20, 30 år eller mer?

– Skogsbruksplanen visar vilka investeringar 
som behöver göras och ger dig också en god 
uppfattning om vilka inkomstmöjligheter fast-
igheten kan ge. Dessutom är din skogsbruks-
plan ett värdefullt underlag för ekonomiska 
beräkningar till exempel vid värdering inför 
försäljning samt vid arvsskifte. 

Varför ska man ha planen i datorn?
– Det omedelbara svaret blir att, det är ett 

väldigt häftigt verktyg, med vilket man kan ha 
mycket kul. Den mer handfasta ”nyttan” är att 
planen blir enkel att hålla färsk i och med att 
gjorda åtgärder kan bokföras, tillväxt kan räk-
nas, kartan kan justeras och så vidare. Planen 
är ett ”levande dokument” som behöver under-
hållas. Men att det ska vara roligt är ändå det 
viktigaste. Dessutom är det kostnadsfritt för 
Besparingsskogens delägare.

ATT GÖRA EN INTRESSEANMÄLAN
 TILL PCSKOG:S POPULÄRA KURSER!

kurser i Plan & karta, gPS-hantering och ekonomin i skogen 

kommer att hållas i början av 2012 för delägare i Älvdalen och 

Särna-idre Besparingsskog. hur många kurser som kommer att 

hållas styrs av efterfrågan.  om du är intresserad gör  du en

intresseanmälan senast 15 december:

Tfn: 0251-417 00
E-post: info@pcskog.se

nu är det dags...

GPs-kursekonomin
i skogen

Plan & Karta
Nya programvaran 

”pcSKOG gård 2011” 
släpps under hösten!

Har du önskemål och förslag
på kurser och utbildning?

Kontakta Besparingsskogen
helena grund

Tfn: 0251-59 74 85

Tips!

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

Ajourhållning av skogsbruksplaner utgår 
från de planer som tidigare delats ut till 
skogsägare i Älvdalen. De gamla planer-
na är baserade på Lantmäteriets digitala 
fastighetsnät som i vissa områden ligger 
förskjutet jämfört med verkligheten. För 
att de laserskannade träden inte skall räk-
nas till ”fel” bestånd justeras den digitala 
kartan i dessa fall. Detta görs för att varje 
träd skall räknas till rätt bestånd.  Även 
uppenbara förändringar i indelningen görs 
utifrån flygbilder och laserskannat data. 

När kartorna stämmer med verkligheten 
uppdateras planen med nya beståndsdata, 
utförda åtgärder registreras, samt nya 
åtgärdsförslag läggs in. Därefter skrivs 
planen ut till en pärm samt en dvd med 
beståndsdata, åtgärdsförslag, temakartor 
och flygbilder över fastigheten.

sittning
Om skogsägaren begärt sittning genom-
förs den innan pärmen skrivs ut. Detta 
för att skogsägaren ska kunna påverka 
skötselförslaget och även lämna andra 
kompletterande uppgifter till sin plan. 
Sittningen kan även vara en möjlighet till 
rådgivning om man så önskar.

Beställning sker på blanketten 
nedantill adress:

pcSKOG Ab
box 27

796 21 Älvdalen

Beställ ajourhållning!



29

är idag. 1897 bodde det 297 personer på 
Långön och Lokalen användes för sam-
mankomster av olika slag. Huvudsyftet 
var dock enligt Patron Petterson; en bygg-
nad där ungdomen kunde roa sig med sina 
dansar och lekar och här dansades det 
mycket riktigt i den stora salen varannan 
lördagskväll.

Villan i sitt nuvarande skick fanns allt-
så inte på Långön men väl stommen till 
huset som består av stående hopdymlade 
timmerstockar. När brukets blomstrings-
period var över och det lades ner gick 
byggnaderna på auktion. Man sågade 
genom dymlingarna med en och en halv 
meters mellanrum och fick på så sätt mer 
lätthanterliga block som man kallade för 
taflor.

1915 kom Besparingsskogens förvaltare 
A. Leo Holmgren till Älvdalen och man 
insåg att Besparingsskogen behövde en 
förvaltarbostad. Jordägarna köpte då 
en del av dessa taflor från Lokalen på 
Långön och dessa fick utgöra stommen 
till Besparingsskogens förvaltarbostad. 
Huset ritades av arkitekten Kolmodin i 
Hedemora och byggdes 1917-1918 på den 
plats där det står idag. Familjen Holmgren 
fick till en början hyras in i Rot innan de 

kunde flytta in i Lokalen som då även fick 
namnet ”Holmgrenska villan”.

Under den period som Lokalen tjänst-
gjorde som förvaltarbostad fanns även 
Besparingsskogens kontor i huset, fram 
till det nuvarande kontoret byggdes 1959-
1960. Då den gamla byggnaden med nam-
net ”mejeriet” revs och Besparingsskogens 
nuvarande kontor kunde byggas på dess 
plats, idag Dalgatan 99.

1976 såldes Lokalen till Kommunen 
och kom att brukas av denna samt hy-
ras ut. När det sista företaget som hyrt 
lokalen flyttade ut tog Kyrkbyns- och 
Östermyckelängs samfällighetsföreningar 
över huset och fick sin första samlingslo-
kal. I samband med detta renoverades 
Lokalen och man återskapade mycket 
av den pampiga förvaltarbostadens ur-
sprungliga miljö som gått förlorad i en 
första moderniserande renovering 1960. 
Under flera år kom Lokalen att vara en av 
Sveriges, förmodligen, vackraste bystu-
gor i dessa samfällighetsföreningars regi.

2003 är Lokalen tillbaka i Besparings-
skogens ägor med syftet att vara till nytta 
och glädje, inte bara för Besparingsskogen, 
utan även för ortsbor och andra som behö-

ver en lokal att hyra för fester och andra 
sammankomsterByggnaden kallas än idag 
för Lokalen vilket i dagens svenska kan 
vara lite missvisande då det för tankarna 
till helt andra byggnader än en praktfull 
före detta förvaltarbostad. Namnet har 
dock en naturlig förklaring då det ur-
sprungligen kommer av uttrycket ”att gå 
på lokal”, ett uttryck som inte används så 
ofta idag. På den tiden huset byggdes hade 
uttrycket en festlig klang och byggnaden 
döptes därför naturligt nog till Lokalen. 
Namnet lever kvar och byggnadens ur-
sprungliga användningsområde och syfte 
är fantastiskt nog detsamma idag som för 
snart 120 år sedan. 

Förutom Besparingsskogens egen versam-
het så finns här utrymme för några lokala 
föreningar och företag som hyr in sin verk-
samhet i huset. Lokalens samlingsrum och 
nya kök hyrs ut för slutna sällskap och är 
man intresserad ska man kontakta Karin 
Larsson som jobbar på Lokalen.

Karins arbetsuppgifter består förutom 
av att ta emot bokningar även av husets 
skötsel ut- och invändigt. Här sitter Karin 
också och sorterar och dokumenterar 
Besparingsskogens stora arkiv.

Vill du också hyra Lokalen?
kontakta karin Larsson:

Tfn: 0251-122 33
e-post: lokalen@besparingen.com
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Lokalen eller det något mindre kän-
da namnet ”Holmgrenska villan” 
som den också kallas i folkmun 

har idag adressen Gamla Näsvägen 6 och 
ligger ett stenkast från Besparingsskogens 
kontor i Älvdalen. Byggnaden har en lång 
historia som börjar på Långön norr om 
Älvdalen. Här fanns Långö bruk, ett lie-
bruk som gav många människor arbete 
under ett sekel, ända fram till början av 
1900-talet.

Lokalen uppfördes på Långön av 
Patron Pettersson i början av 1890-talet. 
Resultatet blev en byggnad som var om-
kring tio meter längre än villan som den 

ÄLVDALEN. Den pampiga villan och tidigare förvaltarbostadens vackra planlös-
ning med tidig 1900-talskänsla är en perfekt miljö för fester, bröllop, dop och an-
dra sammankomster av olika slag. i lokalens tre våningar finns gott om plats och 
i huset finns även några lokala företag och föreningar inhyrda. Här håller även  
Besparingsskogen till med möten och kuser för anställda och delägare emellanåt.

Under åren har det hållits en mängd tillställningar i huset och behovet av ett mo-
dernt kök har nu prioriterats av Besparingsskogen. Lagom till sommaren 2011 stod 
ett modernt kök i lantlig stil samt ett praktiskt diskrum med en rejäl diskmaskin an-
passad för restaurangkök redo att användas. Nu skulle Lokalen till och med kunna ta 
emot kungen om han skulle dyka upp. Tur var väl det, för en dag i juni hände det som 
man inte riktigt kunnat tro. Kungen och Drottningen kom till Älvdalen i samband 
med firandet av Älvdalens Hembygdsförenings hundraårsjubileum och Älvdalens 
Besparingsskog hade äran att bjuda kungaparet på en lunch - på Lokalen.

Lokalen för nytta    nöje&    

FOTO: Tobbe Nilsson. Maria Ottosson. Lars-Erik Grund. EHF-arkiv.

rEporTAGE

Vybild över delar av Långö Liebruk. Det stora röda huset högst upp till vänster är Lokalen som den såg ut innan flytten.

rEporTAGE



Besöksadress: Särnavägen 117 A
Postadress: Särnavägen 17, 790 90 Särna
Växel: 0253-100 07

MARGARETHA HÅRDÉN
Ekonomiansvarig
0251-59 74 74
070-272 81 91

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

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

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

INGRID MÖRK
Administration
0251-106 95

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

LASSE ANDERSSON
Fastigheter, markköp
Jaktansvarig
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

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

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

ANN-SOfI PERSSON
Administration
0253-59 67 63

Planerare
JONAS HÅRDÉN
Planläggnings-
samordnare
070-792 04 99

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

ANITA ANDERSSON
Lokalvård

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

MAUD NYMAN
Lokalvård

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

ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG

KENNETH LARSSON
PER GULLIKS
JAN-OLOV LARSSON
STEfAN WESTLING
HANS-ERIK WALLIN
Vägförman
076-105 20 04

Garaget
0251-102 91, 
garaget@
besparingen.com

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

ANDREAS BERGLUND

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

Skogsvård
073-053 14 84

NILS SCHRÖDER
LENNART KARLSSON
OLLE ÅHS
TOMAS ANDERSSON
URBAN MATTSSON
PATRIK NORELL
HÅKAN STAffANSSON
Ej på bild
ANNA LOOK
fREDRIK LARSSON

Skogsvård
070-567 03 69

ÖSTEN JOHANSSON
LARS STAffANSSON
KRISTOfER SPÅNBERG
JAN ERIK BAGG
MATS WALLMO
KURT PERSSON
JONAS DAHLQVIST

Ej på bild
KRISTOffER SPÅNBERG
TORBJÖRN HALVARSSON

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

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

STEfAN MATTSSON
Planerare
070-884 19 02

AnSLAGSTAvLAn
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Har Du önskemål om kurser 
och utbildning för delägare?

Som delägare kan du lämna in önskemål 
till jordägarnämnden. Vill du veta mer?

KontAKtA:
HELEnA Grund
tFn: 0251-59 74 85, 070-341 47 40
E-PoSt:helena.grund@besparingen.com

ÄLVDALEN
Byar som fått bidrag för olika projekt under 2010/11, kom 
ihåg att lämna in en slutredovisning av projektet till Älvdalens 
Besparingsskog. Redovisningen ska vara specificerad och innefat-
ta kvitton, fakturor etc. Obs! lämna ej enbart bokslut/resultatrap-
port  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.

Slutredovisning - projekt i byarna 2010/11

HAr du FråGor KontAKtA: 
AnnELiE norin
tFn: 0251-597475
E-PoSt: annelie.norin@besparingen.com

kom ihåg!
Du vet väl att du kan 
läsa äldre nummer av 
Skogen & Kraften på 
Besparingsskogens 

hemsida?

www.besparingen.com

Vad vill Du veta mer om och vad vill 
Du läsa om i skogen & Kraften?

rinG ELLEr MAiLA:
HELEnA Grund
tFn: 0251-59 74 85, 070-371 47 40

E-PoSt:helena.grund@besparingen.com

Tipsa oss!

Älvdalens Besparingsskog är stolta sponsorer till...

brunnsbergs IF dragkampare genom Förenings- och Elitidrottsbidraget. 
Vi vill härmed gratulera er till era fina framgångar under SM, EM/VM!

Maria Rydqvist genom Elitidrottsbidraget. Vi vill härmed gratulera dig till 
dina fina framgångar under förra säsongen och önska dig lycka till under 

kommande säsong i Älvdalen IF Skidor!

SVaR PÅ TESTET - SIda 23
1. 54 727 ha.
2. 96 000 m3fub.
3. Grenar, Ris och Toppar.
4. 5 545 260 kr.
5. 287 500 st.
6. 8.
7. Lokalen.
8. 6 000 kr.

Utslagsfrågan: 222 km



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

Vad vill du läsa om i Skogen&kraften?Tipsa oss!
HELENa gruNd
tfn: 0251-59 74 85
mail: helena.grund@besparingen.com

ring eller maila:

www.besparingen.com
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HUR GICK DET?
- omarronderingen i 
Wäsa 17 år senare.

FRÅN ARKIvET

      

FOTO: Tobbe Nisson
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Besparingsskogen förbehåller sig rätten att dra en vinnare.
Vinnare och lösning annonseras i nästa nummer.

Skicka in ditt svar senast 1:a mars till:
Helena Grund
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen

SKOGSKRySSET

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan


