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Delägare i fokus

LID KATARINA OLSSON

SKOGSDAG

Särna-Idre Besparingsskog 130 år

BJÖRNPASSET

LEDARE

ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG

L

äste i Dagens Industri att klimatförändringarna går betydligt fortare än beräknat. Ändå reviderades beräkningarna
2007. Två år senare är det alltså dags att
revidera dem igen. Det finns enligt forskarna
olika gränsvärden där nya processer gör att
uppvärmningen av vår planet accelererar
och det är bråttom att förändra vårt sätt att
leva. Samtidigt ökar standarden i Asien där
människor får det bättre på miljöns bekostnad precis som vi i västvärlden levt länge.
Vad kan då vi göra i vår lilla tillvaro på jorden? Jo, vara föredömen, precis som vi vill
vara i andra sammanhang, som förälder, på
jobbet, som idrottsledare mm. Som vi uppträder i dessa situationer tar ens omgivning
efter.
Som skogsägare kan du vara ett föredöme
genom god skogskötsel, leverera energisortiment, ta naturhänsyn, social hänsyn osv.
Som företag kan Besparingsskogarna också
visa på väl skötta skogar och marker. Då vi
letar nya former för att utveckla företaget
väljer vi gärna miljörelaterade investeringar.
För närvarande är vi relativt nya delägare i
Dalavind AB. På Granberg i Älvdalen kommer ÄB och SIB att äga 2 vindkraftverk tillsammans med andra delägare. ÄB projekterar för närvarande 2 minikraftverk i Dysån
där vi hoppas att verken är klara -10 eller -11.
Förändringarna som krävs ställer stora krav
på oss människor. Vi måste bryta invanda
mönster, acceptera att allt inte kan vara som
förr eller som just jag vill att det skall vara.
Hösten 2009 kommer jag att bryta mitt invanda mönster och byta jobb. Jag har
trivts storartat på Älvdalen, Särna- Idre
Besparingskogar. Jag hade inte en tanke
att byta jobb, men en sån här chans får man
bara en gång i livet. Det känns både smickrande och stimulerande. Dessutom känns
det spännande att börja jobba med något
som ligger i tiden - bioenergi. Jag kommer att
jobba på Rindi AB i Älvdalen.
Trevlig sommar!
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Skogen & Kraften utkommer tre gånger per år.
Distribueras till alla delägare i Älvdalen, Särna-Idre
Besparingsskogar, samt till alla hushåll i Älvdalens
kommun.
Upplaga: 5700 ex.
Ansvarig utgivare: Älvdalen, Särna-Idre
Besparingsskogar Hans-Peter Olsson.
Redaktör: Anna Dahlgren.
Skribenter: Helena Grund, Anna Dahlgren
Gästskribent: Magnus Eriksson
Layout, produktion:
Grundform Text & Design Dalarna 070-588 34 93,
helena.grund@telia.com
Foto: Tobbe Nilsson Foto 070-359 56 96 , där inte
annat anges.
Tryck: Centrumtryck Mora

Ansökan ska vara inne senast 1/6 till
jordägarnämnden, Älvdalens Besparingsskog.
Slutredovisning projekt i byarna 2007/2008, lämnas
in senast 1/6 till Älvdalens Besparingsskog.
Ansöka om förlängning kan göras om projektet
inte är slutfört.
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Planerare

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

JONAS HÅRDÉN
070-792 04 99

JOHAN LARSSON
073-048 80 94

KURT MALM

MARGARETHA HÅRDÉN
Ekonomiansvarig
0251-59 74 74

073-069 97 41

Garaget
0251-102 91
garaget@besparingen.com

INGRID MÖRK
Administration
0251-106 95

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

ANNELIE NORIN
Administration
0251-59 74 75

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

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

ANDREAS BERGLUND

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

Lokalvård
ANITA ANDERSSON

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

Mer info och
ansökningshandlingar:
www.besparingen.com
(under bidrag)
eller ring:
Annelie Norin
Tfn: 0251-59 74 75

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

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

LARS BALSTADSVEEN
Vägar, planläggning
0253-59 67 62
070-567 05 95

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

ANN-SOFI PERSSON
Administration
0253-59 67 63

Lokalvård

ANNA DAHLGREN
Media och projektansvarig
0251-59 74 85

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

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

SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG

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

Du har väl inte glömt att lämna in ansökan
för projekt i byarna?
Älvdalen

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

MAUD NYMAN

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

070-567 03 69
Mats Wallmo
Kurt Persson
Per Persson
Torbjörn Halvarsson
Kristofer Spånberg
Henryk Dusinkiewicz
Östen johansson
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Till dig som vill göra jobbet själv. klipp ur & spara!

Hur ser Dina rågångar ut?

Älvdalen

Hör du till skaran som inte ser dina rågångar alls så är det här något för dig. Älvdalens
Besparingsskog vill uppmärksamma problem som kan uppstå och uppmanar delägare
att vara rädda om sina rågångar. ÄB lämnar därför just nu bidrag för rågångsupptagning.
Foto: Jonas Svensson, Arne Johansson.

I

fjol startade arbetet med att
röja upp blockgränser runt
Besparingsskogarna och det arbetet
kommer att fortsätta under 2009.
Under arbetets gång gjordes dock
en del upptäckter som väckte tankar
kring vikten av att vara rädd om
rågångsrösen och gränsmarkeringar.
Många små skiften
Många gränser kom till under andra
halvan av 1800-talet då storskiftet
genomfördes. Sedan dess har det
ofta skett hemmansklyvningar
och kanske även så kallade
sämjedelningar. Att dela skogen på
alla syskon i en familj är något som
är unikt för Dalarna. Det har lett till
att det finns många små skiften, ofta
långa och smala.
I dag, flera arvsskiften senare har
dessa fastigheter dessutom inte sällan
långt fler än en ägare. Lägg därtill
till att man kanske bor utomsocknes.
Under dessa förutsättningar är det är
inte alltid så enkelt att hålla koll på
sina gränser.

Vart går gränserna?
Under förra sommarens arbete
upptäckte man att många rågångar
var ordentligt igenvuxna med
svårigheter att hitta rösen och
markeringar. Detta har också medfört
att gränsmarkeringar till och med
blivit överkörda av skogsmaskiners
framfart.
Detta är ett problem som inte
bara är olagligt, det förstör även
förutsättningarna att sköta sin skog,
och även rågrannens. För hur roligt
är det när man upptäcker att grannens
avverkning sträcker sig in på ens
egen mark? Dessutom kan det bli
riktigt knivigt att veta vart gränserna
går för kommande generationers
skogsbrukare.
Bidrag för rågånsupptagning
Nu ger Älvdalens Besparingsskog
sina delägare en bra möjlighet att se
över sina gränser och lämnar bidrag
för rågångsupptagning. Förutsatt att
vissa regler följs (se nästa sida) kan
den som vill utföra jobbet med att
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röja och märka ut sina rågångar själv
få ersättning. Eller så väljer man
att anlita en entreprenör med grönt
kortutbildning.
Skogsstyrelsen prissätter objektet
och när arbetet är godkänt av
Skogsstyrelsen betalas bidraget ut.
Grönt kort för entreprenörer
Den som av olika anledning inte vill
eller kan sköta skogen själv rent praktiskt kan ta hjälp av en entreprenör.
För att utföra arbete åt Älvdalens
Besparingsskog och dess delägare
måste alla entreprenörer ha ett så kal�lat Grönt Kort i skogen. Utbildningen
bekostas av Besparingsskogen och
ger en kvalitetssäkring på att arbetet utförs med rätt kunskap och efter
samma riktlinjer när det gäller produktion, natur- och kulturvård.
Grönt kort i skogen riktar sig till den
som har skoglig utbildning/erfarenhet och är yrkesverksam. Det Gröna
Kortet är ett bevis på att entreprenören har viktig och nödvändig kunskap inom sitt yrkesområde och att

arbetet utförs efter vissa riktlinjer. I
arbetet ingår även återrapportering.
Vilket innebär att entreprenören tar
provytor och följer upp det egna arbete som ett kvitto på hur det är utfört. Återrapporteringen är dessutom
ett bra hjälpmedel för markägaren
som ett underlag till ajourhållning av
skogsbruksplanen.
Att entreprenören har Grönt Kort i
skogen är en trygghet som Älvdalens
Besparingsskog tycker är viktigt och
därför är det också ett krav för entreprenörer som arbetar åt Besparingsskogen
och dess delägare. Utbildningen bekostar Besparingsskogen som samtidigt väljer att dra nytta av den lokala
kompetensen och anlitar Älvdalens
Utbildningscentrum, ÄUC, som
utbildare.
På ÄUC har man hållit kurser i Grönt
Kort sedan att antal år. Under våren
genomgår ett 40-tal entreprenörer utbildning för Grönt kort i röjning och
plantering. Samtidigt erbjuds även
en kurs i rågångsupptagning. Björn
Hermansson utbildningsansvarig för
kursen förklarar.
– Enligt skogsvårdslagen ska produktion, natur- och kulturvård väga
lika. Grönt kort fungerar som ett slags
körkort i skogen. Allt för att arbetet
ska utföras så bra som möjligt. När
det gäller rågångsupptagning är det
en kurs som egentligen inte ingår i det
Gröna Kortet, men som Besparingen
erbjuder entreprenörerna för att det är
viktig. Kursen handlar mycket om lagar och regler som är en stor och viktig bit, säger Björn.

Regler för arbetet med rågångsupptagning på skogsfastigheter
som är delägare i Älvdalens Besparingsskog 2009
• Bidraget utbetalas efter det att Skogsstyrelsen förbesiktigat, avsynat och godkänt åtgärden.
• Markägaren svarar själv för kontakter med rågrannar. Kontakten
skall ske före arbetets början.
• Markägaren har alltid företräde gentemot entreprenör att själv
måla sin egen rågång.
• För privata markägare finns rågångsfärg att hämta på Skogsstyrelsens kontor i Älvdalen.
• Ersättningen är 2000 kr/km om markägaren själv utfår åtgärden.
• När fastigheten ägs av oskiftat dödsbo eller är samägd skall man
ange vem som är ansvarig får dödsboet eller den samägda fastigheten och står som mottagare av bidraget.
• Om skogsvårdsföretag anlitas utgår timersättning om 290:-. Övrig ersättning utgår ej. Fakturan skickas direkt till Älvdalens Besparingsskog. På fakturan skall framgå längden på den rågång
som fakturan avser.
• Timersättning utgår för arbetslag om maximalt 2 personer.
• Andra kostnader som kan härröras till rågångsupptagningen
ersätts ej, t ex Lantmäterikostnader, tvister, felaktigt utförda arbeten mm.
Detaljinstruktionervidrågångsarbetet.
• Rågångspålar skall sättas upp vid alla rågångsrösen, bilvägspassager och samtliga skifteshörn.
• Rågångspålen kan antingen huggas på plats av lämplig senvuxen gran eller alternativt tillhandahålls aluminiumstolpar av Skogsstyrelsen i Älvdalen. Dessa är gratis.
• Rågången skall siktröjas där det finns behov. Minst en meter brett i ungskog och två meter högt så att man ser mellan
målningar.
• Före målningen på trädet skall den lösa yttersta barken skrapas
bort med lämpligt verktyg. Målningen på trädet skall ske i brösthöjd dvs. på ca 1,3 meters höjd.
• För markägare och entreprenörer finns rågångsfärg att hämta
kostnadsfritt på Skogsstyrelsens kontor.
• På rågångsrösena skall all växtlighet tas bort och visaren 		
målas.

Lantmäteriets tips och råd om rågångar!
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Lantmäteriet ger tips och råd
Varför, när och hur skogen ska
skötas kan vara en svår fråga som
många gånger skjuts på framtiden,
medan skogen fortsätter att växa
och frodas. Yngve Karlsson på
Lantmäteriet i Älvdalen ger
värdefulla tips och bra anledningar
att bege sig ut i skogen och se över
sina gränser i sommar.

Foto:: Jonas Svensson, Arne Johansson.

Bra att känna till

när man söker och märker ut gränser
Hur ser en gräns eller gränsmarkering ut?
Rör är i dag den vanligaste formen av gränsmarkeringar, men många
gränser är gamla och då kan man leta efter andra markeringar.
I skogsmark och på landsbygd är Råstenen den vanligaste av äldre
gränsmarkeringar. En råsten består i allmänhet av en toppig sten som är
nedgrävd. Omgiven av mindre stenar. Detta sätt används för att man inte
ska missta naturliga stenar för gränsmärken. Det syns att markeringen
är gjord av människohand.
I enstaka fall kan råstenen vara en jordfast sten, men är då oftast märkt
med någon inhuggning.
Gränsens riktning markeras med en så kallad utliggare. Den finns oftast
cirka 20 meter från den yttre gränsmarkeringen. En avlång sten som
visar i gränsens riktning, även den omgiven av mindre stenar.
Hörn markeras med stenar (en för varje hörn)som ligger runt råstenen i
hörnens riktningar.
I sten eller berg förekommer hål eller dubb, ofta omgiven av en huggen
fyrkant.
I myrmarker förekommer rågångspålar av trä då ofta av senväxt gran,
eller aluminiumstolpar. Gamla trästolpar har ofta vittrat av där myren
får kontakt med luften. Vet man var man ska leta hittar man dem ofta
under mossan. Även här markeras hörn med pålar i hörnens riktning
runt gränspålen.
Mer information hittar du på på www.lantmateriet.se
Eller gör ett besök på något av Lantmäteriets kontor.
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–Det är viktigt att man som markägare håller reda på sina gränser, men
det kan också vara svårt. För att hitta
dem är tillgång till en bra och detaljerad karta viktigt. Ett vanligt misstag
är att använda registerkartan. Använd
istället gamla kartor som visar storskiftet eller hemmansklyvningsgränser. Sådana kartor kan man få hjälp att
ta fram hos oss på Lantmäteriet, säger
Yngve.
När man sedan står där på plats kan
det trots kartan vara svårt att hitta
överväxta gränsmarkeringar. Som
markägare kan man på egen hand leta
upp befintliga gränsmarkeringar och
göra dem synliga igen. Men tänk på
att kontakta grannen först.
– När man ska markera gränser är
det viktigt att vara överrens och man
bör därför göra det i samråd med sin
granne. Det är alltid lättare att komma
överrens innan man gör till exempel
en avverkning. Är man oense kan man
vända sig till Lantmäteriet där man
kan ansöka om en fastighetsbestämning. En fastighetsbestämning bekos-

tas av båda parter och kan göras även
om grannen inte vill. Här kan även
nämnas att man tar hänsyn till om en
markägare gjort felaktiga gränsmarkeringar, då kan denne få betala mer
av kostnaden för fastighetsbestämningen, säger Yngve.
Om inte förr så är det ett bra tillfälle
att uppdatera var gränserna går när det
är dags för generationsväxling. Plötsligt kanske man står där som nybliven
skogsägare med ett skifte som behöver åtgärder av något slag. Att skicka
ut skogsmaskinen utan att vara säker

TÄNKVÄRT
Att flytta, förstöra, ta bort eller skada
gränsmärken är ett brott som kan leda
upp till fyra års fängelse.
Även om entreprenören åsamkar
skadan faller ansvaret tillbaka på
markägaren
på vart gränserna går kan ställa till ordentliga problem för markägaren.
– När man gör skogsåtgärder är det
väldigt viktigt att man märker ut gränserna innan, så man inte skadar gränsmarkeringar. Det är fastighetsägaren
som har ansvaret att märka ut gränserna. Även om entreprenören åsamkar skadan faller ansvaret tillbaka på

Att lägga drivningsvägen i rågången kanske är praktiskt, men inte så smart.
markägaren, säger Yngve.
En ringa förseelse kan tyckas, men
att flytta, förstöra, ta bort eller skada
gränsmärken är faktiskt ett brott som
kan leda upp till fyra års fängelse. Det
är det inte många som känner till.
Att gissa sig fram var gränsen går är
alltså ingen bra idé. Det kan vara bra
att ha i tanken när man kvällen innan

Vad säger lagen?

JORDBALKEN 1 kap 3 §
Gräns som blivit lagligen
bestämd har den sträckning
som utmärks på marken i
laga ordning.
Kan utmärkning ej längre
fastställas med säkerhet,
har gränsen den sträckning
som med ledning av
förrättningskarta jämte
handlingar, innehav och
andra omständigheter kan
antagas ha varit åsyftad.

Om gränsens sträckning ej
utmärks på marken i laga
ordning, har gränsen den
sträckning som framgår av
karta och handlingar.
BROTTSBALKEN 14:8
Om någon falskeligen
anbringar märke eller annat
föremål som kan antagas
för gällande gränsmärke,
vattenmärke, fixpunkt, eller
annat märke för plan- eller
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skördaren dyker upp gräver bland
blåbärsris och mossa och undrar om
det man hittat verkligen kan vara en
gränsmarkering. Satsa istället på att
kontinuerligt underhålla gränser och
vårda gränsmarkeringar, en viktig
grund för rationellt skogsbruk och
god ekonomi. En anledning så god
som någon.

höjdmätning eller flyttar,
borttager, skadar, eller
förstör sådant märke,
dömes, om åtgärden innebär
fara i bevishänseende.
För förfalskning av fast
märke till fängelse i
högst fyra år eller, om
brottet är ringa till böter
eller fängelse i högst sex
månader.
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Ny
!
besöksadress
Lokalen
n6
Gamla Näsväge
Boka tid!
Välkommen

Ampe och Benny håller till i Lokalen.
Foto: Helena Grund

MARKBYTESPROJEKTET
Boka ett besök hos Ampe och Benny i Lokalen
ÄLVDALEN

Med större lokaler och fler medarbetare är Markbytesprojektet inne på
sista året och pusslet med omarronderingen håller på att ta form. Flera
markbyten är klara. För den som vill förbättra strukturen på sin fastighet
utan kostnad finns fortfarande chansen. Gör din anmälan senast sista
december 2009, gärna tidigare.
Markbytesprojektet har haft en lång
inkörningssträcka. Det har tagit tid att
bygga upp en intressebank med bytesobjekt och att ta fram verktyg som
gör pusslandet enklare. Men nu är det

stora pusslandet igång på allvar och i
dagsläget finns en stor intressebank
att arbeta med. Något som också kräver en större arbetsstyrka och därmed
större lokaler. Sedan första april hål-

ler projektet till i Lokalen i centrala
Älvdalen där Benny Nilsson, som har
varit med sedan starten, och nu även
Lars ”Ampe” Ambrosiusson finns på
plats.
Lars, eller Ampe som de flesta känner honom som, är från Våmhus och
jobbar som skogsmästare på Skogsstyrelsen i Mora sedan 1984. Ampe
har erfarenhet av markbyten sedan
han tidigare jobbat med fältarbete under omarrondering i Venjan och i Väsa
skifteslag. Han har även erfarenhet
som markägare vid omarronderingen
i Våmhus/Bonäs på 1990-talet. Att
Ampe är från Våmhus har också sina
fördelar för dalskande markägare.
– Jag är från Våmhus och talar våmhusmål, och jag förstår älvdalsmål.
Att föra en dialog med mig på älvdalska är inget problem, säger Ampe.
Ampe kommer att finnas i Älvdalen
två dagar i veckan. Resten av tiden
finns han på Skogsstyrelsen i Mora.
Han arbetar med samma uppgifter
som Benny vilket innebär kontakt
med markägare, göra värderingar och
att ta fram förslag till avtal mellan inblandade parter.
Benny och Ampe har även hjälp av
Nils-Erik Bossel. Nils-Erik hjälper till
med värderingskontroller.

Sture har arbetat med skog under större delen av sitt liv. Han
har arbetat med skogsavverkning
och fastighetsfrågor på Älvdalens
Besparingsskog och som förman
på Stora Enso. Jobb som gjort honom välbekant med stora delar av
skogarna i mellersta Sverige. Nu
är Sture pensionär och sin skogliga bakgrund till trots är det först
nu som han har fått chansen att få
ordning på sitt eget skogsinnehav.
För omarrondering är något som
han har funderat på länge.
– Tidigare hade jag mina skiften i Oxberg, Åsen, Liden och på
Klitten. Det blev mycket åkande.
Jag har velat byta mark länge, redan innan projektet med markbyte
startade, säger Sture.
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Nyhet!
Passa på att gå på LRF:s infoträffar, se annons nedan. Kostnadsfritt, bekostas av Besparingsskogen.
Besökstider efter överenskommelse
via telefon eller e-post.
Telefontid:
Tidsbokning, anmälan och frågor.
måndag och tisdag 08.30–09.30
Benny Nilsson
Tfn: 0251-100 30
Fax: 0251 – 109 75
E-post:
benny.nilsson@lansstyrelsen.se
Lars “ Ampe“ Ambrosiosson
Tfn: 0250-59 51 08
E-post:
lars.ambrosiusson@skogsstyrelsen.se

TÄNKVÄRT
Mer än hälften av det totala
antalet skogsskiften i Sverige finns
i Dalarna..
Fakta Markbytesprojektet:
• Markbytesprojektet är ett
samarbete med Länsstyrelsen
Dalarna och Älvdalens Besparingsskog.
• Syftet är att förbättra fastighetsstrukturen och rationalisera samägandet i Älvdalens
socken. Ett för dig som skogsägare unikt tillfälle att få ordning på din skogsfastighet, frivilligt och kostnadsfritt.
• Kravet är att ärendena ska gå
via Länsstyrelsen för godkännande.

Tips!

Många vill gärna göra något åt
strukturen, men vet inte riktigt vad.

Kolla upp vilka grannar du har.
Kanske har du samma granne på
hemskogen som på utskogen? Då
kanske det passar att byta mark,
få bort några gränser och på så
sätt få större skiften.

Markbytesprojektet i Älvdalen
Datumen för informationsträffarna är klara.

”Omstruktureringen är det bästa som hänt”
Sture Hårdén från Klitten i Älvdalen har genomgått omarrondering av sin fastighet och är
väldigt nöjd med sitt markbyte.

Färdiga förslag prioriteras
Projektet pågår året ut och den som
vill förbättra strukturen på sin fastighet utan kostnad kan göra sin anmälan
senast sista december 2009. Efter årsskiftet jobbar Benny och Ampe med
att hitta lösningar för så många som
möjligt av de anmälningar som kommit in.
Ett tips är att själv fundera på vad
man vill byta till och ta kontakt med
markägaren. Det snabbar på processen. Därför uppmanar Benny och
Ampe markägare att lämna in färdiga
förslag.
– Alla intresseanmälningar välkomnas. Ju fler pusselbitar vi får in desto
lättare blir det att hitta bytesobjekt.
Den allra lättaste och snabbaste vägen till markbyte är ett färdigt förslag.
Det är något som vi kommer att prioritera, säger Benny.
Att ta vägen via markägaren först
innebär dessutom att man har möjlighet att styra vad man får i utbyte på
ett helt annat sätt. Det tycker många
är bra.

LRF Konsult kommer informera om:

Att det gick så smidigt och bra tror
han själv har att göra med att han
hade ett färdigt förslag på byte av
mark.
– Jag tog chansen och lämnade in en anmälan och ett färdigt
förslag direkt när projektet kom
igång. På ett sätt var det tur att
jag inte gjorde omstruktureringen
innan. Då hade jag fått betala själv
och nu slapp jag den kostnaden.
Nu är bytet klart och jag har all min
mark på Klitten. Dessutom gjorde
markbytet att jag fick tillbaka ett
gammalt skifte i släkten igen. Det
blev precis som jag ville ha det och
det är det bästa som hänt, säger
Sture.

–
–
–
–
–

Frågor kring samägande
Klyvning, avstyckning, fastighetsreglering
Samäganderättsauktion
Generationsskifte
Skatter

Informationsträffen är för dig som anmält intresse att vara med i markbytarprojektet!
Kostnadsfritt för delägare i Älvdalens Besparingsskog. Vi bjuder på kaffe & ﬁka
Begränsat antal platser, max 20 deltagare per träff!
Välj ett av nedanstående tillfällen:
Kvällsträff: Torsdagen den 4 juni, 25 juni eller fredagen den 18 september Kl. 17:30
Förmiddagsträff: Lördagen den 22 augusti eller 10 oktober Kl. 09:00
Plats: Lokalen i Älvdalen, ca 4 timmar
Anmälan till LRF Konsult:
Anders 0250- 59 22 81 eller anders.henriksen@konsult.lrf.se
Petra 0250-59 22 82 eller petra.hurtig.halvarsson@konsult.lrf.se

Markbytesprojektet i Älvdalen
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Skogsbyrån

AKTUELLT

Till Delägarna i Särna – Idre Besparingsskog

Nytt tomtområde på gång
Älvdalen

Älvdalens Besparingsskog har för
avsikt att göra ett tomtområde vid
Storsjön, norr om Vasselbodarna.
Tomterna beräknas vara klara för
försäljning under hösten och för
den som är intresserad går det bra
att göra en intresseanmälan redan
nu.
Besparingsskogen har haft tomter i
Evertsberg och Rämma till salu under ett antal år. Av dessa är nu så gott
som alla sålda. Det finns en byggklar tomt osåld i Rämma. Det har nu
kommit ett flertal nya förfrågningar
om tomter och detta har lett fram till
ett beslut att göra ett nytt tomtområde. Denna gång är det fråga om ett
femtontal tomter vid Storsjön norr
om Vasselbodarna i Älvdalen.
– Till skillnad mot tidigare tomtområden, nära vasaloppsspår och annan
bebyggelse, är det här nya områdets
läge mer avskiljt beläget i skogen.
Något som vi tror kan locka den som
är intresserad av natur, fiske och friluftsliv, säger Lars Andersson som
är fastighetsansvarig på Besparingsskogen i Älvdalen.
Tillstånd för att göra en detaljplan
finns och arbetet med planen startade
efter snösmältningen och om allt går
som tänkt gör Lantmäteriet avstyckningar under hösten. När tomtkartan
är färdig kommer den att finnas på
Besparingsskogens hemsida.
Är du nyfiken på att ta en titt på platsen finns en detaljerad karta och vägbeskrivning på Besparingsskogens
hemsida. Den som är intresserad kan
redan nu göra en intresseanmälan.
Mer information kommer i Skogen
och Kraften i decembernumret.
Gör din intresseanmälan till:
Lars Andersson
Tfn: 0251-59 74 76
E-post:
lars.andersson@besparingen.com
På internet:
www.besparingen.com

SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG
130 ÅR - 2009
Med anledning av 130 års jubileet inbjuder Särna-Idre Besparingsskog
till skogsdag under temat:

”Vad gör Särna-Idre Besparingsskog?”
Ni kan välja att vara med fredagen den 28
eller lördagen den 29 augusti.

Program:
09.00 Samling med fika vid Lomkällan, Särna Skogsmuseum. Information inomhus i ca 1 timme.

+karta och kort vägbeskrivning!

10.15 Buss runt i skogarna väster om Särna där vi
stannar vid olika stationer för att se på skogsbruk, vägprojekt mm. Mitt på dagen serverar
vi skogslunch.
15.00 ca Åter till Lomkällan där vi avslutar
dagen med fika.
Besparingsskogen bjuder på allt samt delar ut en fin gåva.
Vi kommer att gå korta sträckor i skogen så att alla, ung som gammal,
skall kunna följa med. Lämplig klädsel för utomhusbruk, grova skor.
Antalet är begränsat till 50 personer/dag så först till kvarn gäller.
Allmänheten i mån av plats.
OBS! Reservation för programändring vid för få anmälda

© Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2009/0670

På Lars Anderssons bord
Älvdalen Särna Idre

Lars Andersson, fastighetsansvarig
på Älvdalens Besparingsskog, har en
tjänst som innebär mycket skrivbordsarbete. På hans bord ryms en mängd
arbetsuppgifter. Gratis rådgivning till
delägare är en av dem.
Lars har ansvaret för att sälja och
köpa fastigheter och i den biten ingår
bland annat att skriva avtal och att
ajourhålla gränserna i skogsbruksplanen. Lars är även Besparingsskogens
representant i markbytesprojektet och
är den som sköter kontakten med
Benny Nilsson på Länsstyrelsen vid
omarronderingar.
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Dessutom är Lars rådgivare åt Besparingsskogens delägare i Älvdalen,
Särna-Idre. Han kan hjälpa dig som
delägare med frågor rörande fastighetsärenden och vilka lagar och regler som gäller vid generationsskiften.
Hans uppgift är att ”lyssna av” dina
behov och ge förslag på vilka alternativ som finns. Varje delägare har
möjlighet att få gratis rådgivning två
timmar per år. Har du frågor om din
fastighet? Ring Lasse och boka tid för
rådgivning!
		
Lars Andersson
		
Tfn: 0251-59 74 76

Särna-Idre Besparingsskog bildades 1879 och firar i år 130 års
jubileum. Besparingsskogens uppdrag är bl a att främja jord- och
skogsbruket inom Särna och Idre socknar, anlägga och förbättra
vägar, eller på annat sätt gagna delägarna eller hela befolkningen
inom området.
Skogsbruket förändras och utvecklas hela tiden. Vi vill därför gärna
visa hur vi sköter våra skogar och hur vi medverkar till utvecklingen
av Särna och Idre. Dessutom vill vi bland annat förklara vad
lagen och reglementet säger om vår verksamhet och hur våra
framtidsplaner ser ut.
Anmälan till Besparingsskogens kontor i Särna senast
måndagen den 10 augusti:
Tfn: 0253-100 07
ann-sofi.persson@besparingen.com

Välkomna!
Särna – Idre Besparingsskog /styrelsen
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INBJUDAN

AKTUELLT I FOKUS
DELÄGARE

DELÄGARE I FOKUS

”

Hur och när blev Du skogsägare?
- Jag hade förmånen att bli skogsägare redan som liten eftersom min syster och jag under tidigt 1980-tal fick
överta vår mormors fastigheter som gåva. Jag tror jag
var omkring tre år.

”Min inställning är att skogen
och marken är något jag lånar
av framtida generationer”

Fastighetens historia och bakgrund?
- Skogen är en del av min mormors arv från hennes fars
sida och hör till Älvdalens Kyrkby. En del av skogen är
belägen i Rymdalen.
Vad betyder skogen för dig och din familj?
- Skogen betyder givetvis mycket på många sätt. Det är
en fantastisk gåva vi fått som det gäller att bruka väl så
att den kan ge avkastning både nu och i framtiden. Min
inställning är att skogen och marken är något jag lånar
av framtida generationer. Någon före mig har ju också
tänkt så uppenbarligen!:
- Skogsägandet innebär en möjlighet till extra inkomster som är viktiga. Just i år kommer vi till exempel att
kunna renovera vårt fallfärdiga uthustak tack vare avkastningen från skogen. Utan skogen skulle det inte
varit möjligt att genomföra. Vi har också just fått veta
att gårdens gamla smedja kommer att kunna renoveras i år med hjälp av Besparingsskogens bidrag till äldre
överloppsbyggnader.

LID KATARINA OLSSON
SKOGSÄGANDE ÄR ETT FINT FÖRTROENDE
Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar har i dagsläget cirka tvåtusen niohundra delägare.
Hur det kom sig att man blev delägare och vilken relation man har till sin skog finns det lika
många historier som delägare om. Skogen och Kraften har träffat Lid Katarina Olsson som
blev skogsägare redan som treåring. Här delar hon med av sin syn på skogen och sina tankar
om framtiden.
Namn: Lid Katarina Olsson
Bor: Morfars hemgård Laiper i
Blyberg, Älvdalen
Kommer från: Uppväxt på Sollerön
Familj: Maken Jan Olsson och två
barn, Gustav 4 1/2 år och Annamaria
snart 2 år

Intressen: Spelar fiol och har en
passion för gamla hus och möbler
Yrke/sysselsättning:
Gymnasielärare på Älvdalens
Utbildningscentrum
Skogen finns i: Älvdalen
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Hur har du skaffat dig kunskaper och erfarenheter om
skogen och skogsbruket?
- Jag kan inte mycket om praktiskt skogsbruk men är intresserad och försöker att hålla mig uppdaterad om min
egen skog och de göromål som behöver skötas där. Jag
skulle gärna vilja lära mig mer, men har det lite förspänt
eftersom ett stort skogsintresse finns i familjen. Det har
alltid varit lätt att fråga någon och diskutera de spörsmål
som uppstår kring skogen. Morfar var sågverksdirektör
med ett stort natur- och skogsintresse. Mamma är en
engagerad skogsägare och min syster är skogsmästare
och skogsentreprenör. Så mycket av kunskaperna finns
följaktligen inom familjen och det har alltid diskuterats
mycket skogsfrågor hemma.
Skulle du vilja lära dig mer?
- Jag vill som sagt självfallet lära mig mer om det som
kan vara till nytta för mitt skogsägande, till exempel ur
ekonomiska och skattemässiga perspektiv.
Vad har du för tankar på framtiden?
- Att förvalta mitt skogsägande så att jag kan ge framtida generationer samma möjligheter som jag fått.
Hur tänker du på överlåtandet till nästa generation?
- Jag ser gärna att mina barn och min systers barn blir
engagerade skogsägare som vårdar skogen och för den
vidare i släkten. Men det är ju inget jag kan bestämma
över. Min syster och jag vill dock sköta vår skog med kvalitetsperspektiv och långsiktighet för att den även i fram-

tiden skall generera någon form av avkastning. Vi vill
också ge våra barn chansen att vara delaktiga i framtida
beslut och skapa en värdegrund kring skogsägandet för
dem.
Hur är ditt förhållande till naturen och skogen ?
- Min syster och jag är födda med skogsägande som
en naturlig del av livet. Och att leva där min familj och
jag lever, på skogskanten i byn Blyberg, betyder att man
hela tiden är nära naturen. Barnen får växa upp nära
skogen på de marker där mina förfäder sprungit runt
som små. För mig är det ovärderligt att få bo som vi gör
och jag tror att det är många älvdalsbor som instämmer
i det. Jag skulle inte kunna tänka mig att bo i en stad till
exempel. Det är häftigt att få bruka den jord och skog
som jag ärvt i en kedja av människor före mig. Det är
hisnande!
Vad innebär det för dig att vara skogsägare?
- Jag ser på skogsägandet som ett fint förtroende jag
fått som gått i arv och som det gäller att förvalta väl.
- Att vara skogsägare innebär att vara intresserad av
vad skogen kan ge både nu och i framtiden och känna
att man sköter skogen på rätt sätt. Min syster och jag
håller en tät dialog när det är något som skall göras,
men bor för långt från varandra för att ha möjlighet
att själva delta aktivt i det praktiska skogsbruket. Jag
har naturligtvis satt plant och så vidare, men är tyvärr
inte ute och tar hand om vindfällen och går i skogen
med röjsåg. Jag borde kanske vara mer praktiskt engagerad men just nu finns inte den tiden. I Älvdalen
är det dock bekvämt att vara skogsägare, med tanke
på alla de förmåner som vi har. Vi har ju möjlighet att
leja bort sånt som plantering och röjning med hjälp av
Besparingsskogens ekonomiska bidrag. Sådana möjligheter finns inte överallt.
Vad intresserar dig mest som skogsägare?
- Att kunna ta hand om skogen på rätt sätt både med
tanke på nuet och framtiden. Skogen är något värdefullt jag kan ge vidare till mina barn och kanske eventuella barnbarn. Det känns bra.
Hur är det att vistas i egen skog?
- Det är roligt att se resultatet
av en lyckad förvaltning och
att själv känna att vi har
möjlighet att påverka genom olika
skötselmetoder
och beslut.
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HUR GÅR DET?

AKTUELLT
Älvdalens Besparingsskog
värdar för konferens 8-9 oktober

Samarbete skapar helårsjobb
Älvdalen

Att vi är först i värden med laserskannad data har nu blivit
uppmärksammat av ”skogssverige”.

Många företag satsar på att utbilda sin personal.
Problemet för både Besparingsskogen och andra
entreprenörer är att det är svårt att erbjuda helårsjobb.
Risken blir att man allt som oftast ser kompetensen
försvinna när personalen tvingas söka jobb på
annat håll när det blir arbetsbrist under lågsäsong.
Samarbete är lösningen på problemet.
Från vänster: Tomas Andersson, Lennart Karlsson, Nils Schröder
och Johan Larsson. Foto: Per-Olov Persson

Timber AB. Älvdalsbygg AB har tagit hjälp av Kurt Malm,
liksom Westlings Skogsentreprenad har anställt Andreas
Berglund som skoterförare. Jonas Hårdèn har arbetat på
ÄB:s kontor bland annat med planering inför sommaren.
Nu är barmarksäsongen här igen och grabbarna växlar
över till planering och skogsvård åt Besparingsskogen. En
gynnsam lösning för alla - företagen får tillbaka duktig och
inarbetad personal i företaget och de anställda kan stanna
kvar på orten.

Restaurering av byggnader
Älvdalen

Projektet för restaurering av överloppsbyggnader
fortsätter och har när ansökningsperioden för 2009 löpt
ut fått in 76 ansökningar till en sammanlagd totalkostnad
på ca 4 miljoner. I summan ingår då de insatser som fastighetsägarna själva gör.
Projektet skulle behöva ha tillgång till sammanlagt 1,8
miljoner för att tillfredställa behovet. Så stor är den egentliga volymen på objekt som kvalificerar i projektet.
När årets anslag på en miljon har avräknats beräknade
projektkostnader och tillförts överblivna medel från förra
året har projektet cirka 950 000 till förfogande för restaureringar.

Det innebär att med hänsyn till bristen på tillgängliga medel måste en prioritering av byggnader göras.
Besluten är nu klara och 20 sökande med sammanlagt 23
byggnader har beviljats bidrag till ett värde av cirka 950
000 kr. När det torkat upp efter snösmältningen kan därför
byggnadsverksamheten komma igång.
Samtidigt som projektplaneringen för 2009 är igång pågår restaureringen av ett antal byggnader som gavs medel
från anslaget 2008.
Ny ansökningsomgång
För 2010 kommer en ny ansökningsomgång att utlysas.
Planerat sista inlämningsdatum blir den 28 januari 2010.
Ett villkor är dock att Jordägarstämman respektive
Länsstyrelsen beviljar nya medel för ändamålet.
Passa på att förbereda ansökan under sommaren när alla
byggnader är åtkomliga.
Ansökningsblanketter, information och annat material kan
hämtas på:

Information och rådgivning:
Hans Rosdahl, projektledare
Tfn: 076-771 29 92
e-post: hans.rosdahl@alvdalen.se
Foto: Hans Rosdahl
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Timbersport blandat med skogsexkursion och laserskannande
skogar kommer att bli ett slående arrangemang som lämnar spår
hos deltagaren.
Det är Föreningen Skogen (www.skogen.se) som är arrangör och
Besparingsskogen tillsammans med FORAN är markvärdar.

S kog &F äboddag
för kvinnliga delägare i Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar

Fredag 26 juni

Exkursion till Gessi fäbodar.
En levande fäbod, belägen mellan Älvdalen och Särna,
där fäbokullan Anna Axelsson
med familj tar emot oss.
Program:
Vi tittar på grunden i skogen, historien, flora och fauna.
Vi bjuder på avnjutning av lokala fäbodprodukter. Lämna matkorgen hemma!
Konsert:

Skogen genom tiden

&

www.lst.seunder kulturmiljö/aktuella projekt
www.besparingen.com under projekt
www.alvdalenskommun.se
Eller på Besparingsskogens kontor och kommunens
näringslivskontor

Timbersport som Älvdalens Utbildningscentrum är först i Sverige
med kommer under dessa dagar att demonstrera sporten.

Anmälan till Anna Dahlgren 0251-59 74 85 eller anna.dahlgren@bespringen.com senast 15 juni.
Avresa med buss kl. 09.00 från Besparingsskogens parkering.
För kvinnliga delägare inom Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar och deras anhöriga.
Begränsat antal platser så först till kvarn...
Kostnadsfritt
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För att få bukt med problemet och kunna behålla duktig
personal har Besparingsskogen i samarbete med andra
entreprenörer satsat på att skapa helårsjobb.
När snön lägger sig på hösten är arbetssäsongen normalt
sett slut för Besparingsskogens planerare och skogsvårdare.
Den här vintern har dock arbetsförmedlingen fått klara
sig utan dem. Tomas Andersson, Lennart Karlsson, Nils
Schröder och Johan Larsson har arbetat med manuell
huggning åt Besparingsskogen under vintern. Johan har
även arbetat åt Ingemar Pell Skogsentreprenad AB som
skoterförare. Urban Matsson har haft jobb på Wedde Sveg

Sveriges skogschefer och tjänstemän kommer till Älvdalen under
två dagar för att bland annat titta på våra laserskannande skogar.
Hotell Älvdalen är bokat och vi väntar uppåt en hundra personer.
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SKOG från bygden förädlas I ÄLVDALEN

en satsning för miljoner
ÄLVDALEN

I Märbäck söder om Älvdalen pågår för tillfället en av de största satsningarna i kommunens historia. Det handlar om
ett energikombinat i form av ett fjärrvärmeverk och en pelletsfabrik. Hösten 2009 ska anläggningen som ger 15 till
20 nya arbetstillfällen och Älvdalens kommun en rejäl skjuts i riktningen mot att bli en miljökommun stå färdig.

B

jörn Antonsson, VD på BA
Energi, är den lokala initiativtagaren och den som från början
grundade idén. På plats på industriområdet i Märbäck en solig vårdag
konstaterar han nöjd och glad att allt
går som tänkt.
– Pannan var på plats efter påsk och
någon gång i oktober-november är beräknad driftstart. Bygget går helt enlig
planerna och det är roligt, säger han.
Från början
Idén och den ekonomiska grunden
för att bygga ett fjärrvärmeverk fick
Björn efter framgångarna med företaget Maskincenter som han startade
1981 och som i huvudsak arbetar med
skogsvård. De stora framgångarna
kom först 2005 då stormen Gudrun
drabbade södra Sverige. Björn insåg direkt att det här var ett tillfälle
att ta vara på och skickade snabbt
sina första huggare till Småland för
att röja efter stormen. Huggarna från

Älvdalen gjorde ett bra jobb och det
dröjde inte länge innan man efterfrågade mer arbetskraft från Älvdalen.
Som mest hade Björn 35 man i
gång i Småland och det gav resultat.
Med en omsättning på elva miljoner kronor under 2005 utsåg Dagens
Industri, Maskincenter till Dalarnas
Gasellvinnare 2006. Samma år blev
Björn även utsedd till årets företagare
i Älvdalens kommun.
– Det hände mycket roligt under
2006. Men efter 27 säsonger inom
skogsvård ville jag göra något annat.
Jag är en person som gillar utmaningar och att hitta på nya grejer så då kom
idén om ett värmeverk, säger Björn.
Samarbetspartner
För att sätta planerna i verket krävdes en stor ekonomisk satsning och
Björn behövde en samarbetspartner.
Rindi, ett gotländskt företag som har
etablerat fjärrvärmeverk på 14 platser
i landet, visade intresse för idén redan
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i ett tidigt skede. Björn fick kontakt
med Ingvar Fernström som med lång
erfarenhet av pelletstillverkning är
mycket kunnig på området. Tack vare
Ingvars engagemang och konsulthjälp
fanns snart en färdig kalkyl. För att få
lönsamhet blev det ett energikombinat
med fjärrvärmeverk och pelletsfabrik.
Förutsättningar
För att driva anläggningen under ett
år behövs det råvara motsvarande en
kö av fullastade långtradare på en
sträcka av 27 mil. I denna skogsbygd
skulle det innebära en ny möjlighet
för skogsägarna i närområdet, nämligen att få betalt även för de rester
som annars blir kvar efter avverkning. Så kallat grot; grenar, ris och
toppar. En möjlighet som Björn diskuterade med Hans-Peter Olsson på
Älvdalens Besparingsskog och som
Besparingsskogen ställde sig mycket
positiv till.
Att Pelletsfabriken hämtar råvaran

Björn Antonsson berättar att cisternen vid sim- och ishallen rymmer 60 ton pellets och att det under vintern har gått åt 300-400
ton.

från närområdet innebär korta transporter som gynnar miljön, men även
de lokala entreprenörerna som får
möjlighet att transportera råvaran till
Märbäck. En annan fördel är att det
befintliga järnvägsnätet har en slutstation intill anläggningen i Märbäck.
Med järnvägens hjälp kan den färdiga
slutprodukten, runt 70 000 ton pellets
per år, så småningom levereras till
hela landet.
Första etappen klar
Med dessa förutsättningar som grund
tog Björn kontakt med Älvdalens
kommun och presenterade sin idé.
Satsningen visade sig vara välkommen. Intresset för ett fjärrvärmenät
och biobränsle låg helt rätt i tiden mot
målet för Älvdalen som miljökommun. Ett flertal nya arbetstillfällen
därtill gjorde inte saken sämre. Avtal
med kommunen och den kommunala
bostadsstiftelsen om fjärrvärmeleveranser tecknades och sedan fanns det
inget att fundera på. Spaden sattes i
marken i slutet av juli 2008 och etapp
ett i bygget var i gång; en temporär anläggning för fjärrvärme vid sim- och
ishallen i Älvdalen. I november startades anläggningen som under vintern

Det är i dag 100 000 m³ vatten som går runt i systemet. Displayen
visar diagram över energiförbrukning och annan data. Den minimala högen av aska vittnar om att förbränningen är hög.

har levererat värme till Älvdalens
Besparingsskogs lokaler, Kyrkan, ett
flertal av kommunens- och den kommunala bostadsstiftelsens fastigheter.
Fjärrvärme för hushållen
Under vintern startades även byggnationerna för fjärvärmeverket och pelletsfabriken i Märbäck.

”

”Man har ju funderat på vad
man gör, jag har ju stoppat
in mycket pengar.”

Om allt går enligt beräkningarna
kommer anläggningen att startas upp
i oktober-november i år. Den temporära anläggningen på två megawatt
kommer då att flyttas till Märbäck och
fungera som reservkraft åt den stora
anläggningen på åtta megawatt.
Under sommaren grävs kulverten mellan Märbäck och Älvdalens
Kyrkby och då finns det möjlighet
även för privatpersoner att från och
med kommande vinter värma upp sitt
hus med fjärrvärme.
– I nuläget finns möjligheten att
koppla in sig på fjärrvärmenätet om
fastigheten ligger i närheten av kul-
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verten. Är man intresserad finns det
information på kommunens hemsida,
säger Björn.
En vinn-vinn situation
När allt står färdigt har inte mindre än
150-160 miljoner kronor investerats i
projektet, varav Björn med sitt företag
BA Energi har gått in med sju till åtta
miljoner kronor.
Något som inte bara är en stor satsning i dessa tider av lågkonjunktur
utan också en av de största satsningarna i Älvdalen under modern tid.
Enligt Björn är det trots allt en satsning som ligger rätt i tiden.
– Man har ju funderat på vad man
gör, jag har ju stoppat in mycket
pengar. Men jag anser att energi ur
miljösynpunkt är rätt grej att satsa
på för framtiden. Det är även bra för
Älvdalen om virket från bygden kan
förädlas här. En satsning som är bra
för många, konstaterar Björn.
Bolaget som bygger anläggningen
i dag är Rindi Älvdalen där Björn
Antonsson med BA Energi och Rindi
Energi på Gotland är delägare.
Mer info på: www.alvdalen.se

Uf Gunnar Larsson

INBLICK

ORGANISATIONEN

Vilka har varit de viktigaste besluten genom åren som
nämnden har tagit?
– Alla beslut har varit viktiga - till just det ändamålet
de har varit avsedda till. Det är inte bara jord och skog
vi beslutar om utan även beslut som är hela bygden till
gagn. De sista 20 åren har vi tagit beslut om en summa
på 400 miljoner, säger Gunnar.

Älvdalen SÄRNA IDRE

Som delägare i Besparingsskogen ingår du i organisationen. Att gå på
jordägarstämmorna ger dig möjlighet att vara med och påverka Besparingsskogens framtid och utveckling. Därmed även din egen och kommande generationers utveckling.
Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar består av två olika besparingsskogar.
Där Älvdalen har en organisation
och Särna - Idre en. Dessa är uppbyggda på samma sätt. Skillnaden är
att det finns två Jordägarnämnder, i
den norra delen - en för Särna och en
för Idre.
Besparingsskogarna lyder under lagen om allmänningsskogar i Norrland
och Dalarna. Grunden för verksamhetens förvaltning finns i Reglementet.
Några av besluten fattas på Jordägarstämmorna som hålls två gånger per
år. Alla delägare i Besparingsskogen
kan gå på stämmorna och rösta.
I trettioförsta paragrafen Nuvarande
lydelse kan man läsa:

Allmänningsstyrelsen Särna-Idre

Ingemar Hermansson, Mats Bysell, Lars Balstadsveen,
Per-Göran Nilsson, Arne Schedvin.

INBLICK

Sitter i Allmänninsstyrelsen i Älvdalen.

Ordinarie jordägarstämma skall hållas två gånger om året, den första i
maj, våstämman, och den andra i november, höststämman.
På vårstämman skall framläggas
allmänningsstyrelsens och ekonominämndernas förvaltningsberättelser
för det förflutna kalenderåret jämte
därvid fogade redovisningar samt revisorernas berättelser för samma år.
Vid stämman skall avgöras frågorna
om beviljade av ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna för den tid förvaltningsberättelserna omfattar.
På höststämman skall för prövning
och fastställelse framläggas allmänningsstyrelsens och jordägarnämndens förslag till inkomst- och utgiftsstat för nästföljande kalenderår.

Jordägarnämnden Idre

Ingemar Enarsson, Per-Göran Nilsson, Lars Balstadsveen, Agne Olsson, Sören Karlsson, Benny Nilsson.

•

•

•

Du som delägare kan gå på stämmorna och vara med och påverka besluten och Besparingsskogens framtid och utveckling.
Alla delägare har motionsrätt.
Motioner lämnas in till allmänningsstyrelsen. Om motionen är
av sådan karaktär att den rör gemensamma angelägenheter för
delägarna kan den behöva tas upp
på stämma för beslut. Lämna in
motionen till allmänningsstyrelsen i god tid. Allmänningstyrelsen beslutar sedan om motionen
måste tas upp på stämman.
Bidragsansökningar görs till Jordägarnämnden.

Jordägarnämnden Särna

Lena Leonardsson, Ingemar Hermansson, Ole Spånberg, Yngve Hedlund, Sören Nygårds, Stefan Mattsson, Arne Schedvin.

Organisation

Jordägarnänden Älvdalen
Susanne Persson, Nils Eliasson, Roland Back, Lars Andersson, Björn Staffan, Kjell Halvarsson, Kurt Malm,
Lennart Rytter, Lars Eklund, Torbjörn Fält, Lars-Erik
Grund, Uf Gunnar Larsson.

Allmänningsstyrelsen Älvdalen.
Uf Gunnar Larsson, Bo Persson, Börje Jansson, Ingemar
Rytter, Sture Björk, Birger Larsson, Roland Back.
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Roland Back

Bo Persson

Ny som ordförande
i jordägarnämnden i
Älvdalen sedan ett år.

Ordförande i
allmänningsstyrelsen
Älvdalen sedan tjugo år.

Hur känns det nu efter ett år?
– Det känns bra. Från början visste jag nog
inte riktigt vad det skulle innebära. Det är
svårt att sätta sig in i innan. Det har visat sig
att det är lite mer jobb än vad jag trodde.
Det är mycket som jordägarna håller på med.
Det har varit ett lärorikt år, både jobbigt
och roligt. Besparingsskogen är en trevlig
organisation där de anställda är mycket
proffsiga att jobba med, säger Roland.

Hur har det varit att jobba med
Besparingsskogen och bygden under åren?
– Det har varit roligt och stimulerande.
Man känner att man för en tradition vidare.
Man förvaltar något som har varit, är, och
kommer att vara betydande för bygden.
Jag har varit ordförande i tjugo år och det
är ett enormt förtroende från delägarna.
Ett hedersuppdrag som är få förunnat. Som
med allt annat så visst har det varit stunder
som varit mindre roliga, men det positiva
överväger klart. Besparingsskogen måste vi
vara rädda om och det är en enorm stimulans
för mig att kunna föra det vidare, säger Bo.

Under våren har ni varit på kurs i modernt
styrelsearbete, hur var det?
– Jättebra. Det var nog många som fick
en aha upplevelse, inte minst jag. Kursen
ger alla i styrelsen samma grund. Man får
förståelse för styrelsens arbete och sin egen
roll i det. Varför sitter jag här? Och vad
förväntas av mig? Att sitta i en styrelse är
ett inte ett statiskt arbete. Det handlar om
kontinuerlig utveckling och förändring, säger
Roland och fortsätter:
– Ett önskemål från min sida är att följa upp
med en lättare version av kursen då och då
för ett dynamiskt styrelsearbete. Det är ett
bra sätt att ta hand om nya förmågor som
kommer in i en styrelse, och kan göra att de
som suttit ett tag ser på
arbetet med nya ögon,
säger Roland.

Per-Göran ”P-G”
Nilsson
Sitter i allmänningsstyrelsen för Särna-Idre
och jordägarnämnden i Idre.
Vad är dina uppdrag?
– I jordägarnämnden är det att se till
att Besparingsskogens överskott kommer
delägarna och bygden tillgodo. Nämnden
är sammansatt av delägare från olika
skifteslag i socknen. Vi upprättar budget och
fördelar medel till föreningsbidrag, jord- och
skogsbruksbidrag, vägar med mera, säger
P-G och fortsätter:
– I styrelsen är man ombud för
Besparingsskogens delägare. Vi försöker
driva Besparingsskogen för att få en
långsiktig avkastning. Det gäller att förvalta
det växande kapitalet, som skogen är, så
vettigt som möjligt, säger PG.
Hur ser du på framtiden?
– Det går upp och ner i skogsbranschen, det
har det alltid gjort. Kapitalförvaltningen har
gått väldigt bra de senaste femton till tjugo
åren fram till nu. Man får rätta munnen
efter matsäcken som kan variera under
olika tidsperioder. Skogen fortsätter att växa
och det är trots allt ett växande kapital så
jag tror på en fortsatt positiv framtid för
Besparingsskogen och bygden, säger PG.

Hur ser du på framtiden?
– Jag tycker det ser positivt ut. Plötsligt
är vi i en bra bransch. Förnyelsebara
råvaror som skog och energi i form av
vattenkraft är miljömässigt bra och det är en
framtidsbransch. Det är jag övertygad om.
Besparingsskogarna är skyddade av lagen vi
lyder under. Grunden har vi i vårt reglemente
och så länge staten inte ändrar lagen så
kommer Besparingsskogen inte att förändras.
Möjligtvis organisatoriskt, men inte annars,
säger Bo.

Börje Jansson
Allmänningsstyrelsen
Älvdalen. Har suttit
som ordförande i
jordägarnämnden
tjugo år. För ett år sedan tog Roland Back
över efter Börje.

Saknar du jobbet som ordförande i
jordägarnämnden?
– I början saknade jag det, nu går det bra.
Jag saknar det i alla fall inte lika mycket.
Totalt har jag suttit med i jordägarnämnden
i tjugofyra år. Man blir väldigt engagerad.
Under åren har det svällt ut och blivit mer
och mer jobb. På slutet var det nästan som
ett halvtidsjobb att sitta i både styrelse och
nämnd. Det är mycket att sätta sig in i och
när Roland tog över har jag funnits som
hjälp med vissa frågor. Nu har det även blivit
mindre och mindre sådant och jag tycker att
Roland gör det bra, säger Börje.
Vad gör du nu?
– Jag sitter fortfarande med i
allmänningsstyrelsen året ut. Är även
engagerad inom kyrkan, Älvdalens församling, där jag sitter med i kyrkofullmäktige,
kyrkorådet och arbetsutskottet. På somrarna
driver jag eget skogsbruk med röjning,
plantering och allt som ingår i skogsvården.
Jag har även två barnbarn som tar en del
tid och det är roligt. Sedan hinner jag inte så
mycket mer, säger Börje.

Arne Schedvin

Lars Balstadsveen

Ordförande i Särna
jordägarnämnd och Särna-Idre
allmänningsstyrelse.

Är ordförande i
Idre Jordägarnämnd och sitter i
Allmänningsstyrelsen i Särna-Idre.

Vad är din roll som ordförande?
– I första hand är min roll att leda
sammanträdena. Sedan är det också att
vara ett stöd för delägare och anställda.
Det mesta som rör Besparingsskogen
rinner egentligen genom mig. Jag hjälper
till och svarar på frågor från både
anställda och delägare, säger Arne.
Vad händer i framtiden?
– Jag tror att Besparingsskogen kommer
att ha sin plats som den alltid har haft.
Även om dagens läge ser mörkt ut så
vänder det, men när vet man inte. Skogen
går i cykler, det har den alltid gjort. För
Besparingsskogen märks nedgången
främst på kapitalet som är placerat på
marknaden och att priserna på timmer
fallit rejält. Vi försöker trots allt fortsätta
på den väg vi slagit in på; att hjälpa
delägare, säger Arne och fortsätter:
– För min egen del har jag uppdraget
som jordägarnämndsordförande året ut.
Jag börjar bli lite till åren och det är dags
att försöka få in någon yngre. Jag har hållit
på med det här i trettio år och skulle gärna
se att det fanns mer intresse från de yngre,
säger Arne.
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Vad är ditt viktigaste uppdrag som
ordförande?
– Att försöka få delägarna att vara
mer aktiva att komma på möten. Det
vore roligt om fler får upp ögonen för
Besparingsskogens möjligheter. Jag
uppmanar att komma på möten och ge
förslag, lyssna och ventilera. Att vara mer
aktiva, säger Lars.

Stefan Mattsson
Särna Jordägarnämnd
Hur länge har du haft uppdraget
som styrelseledamot?
– Det är två år. Jag tycker att det är
intressant, det är många nära frågor.
Jordägarnämnden beslutar om bidrags
frågor för jordägarna och min roll som
styrelseledamot är att sätta mig in i
frågorna och rösta, säger Stefan.

AKTUELLT

BJÖRNJAKT

Bronsmärket på älg.
Krav för godkänt: Tre fyrskottsserier med alla skott inom träffområdet mot stående + löpande
älgfigur på 80 meters håll på älgbanan.
Björnpasset skjuts mot stillastående björnfigurer.
Sidofigur 80 meter
Krav för godkänt: En serie á 4
skott inom 40 sekunder, samtliga
skott inom träffområdet. Serien
skall genomföras med stöd, dock
ej liggande eller från skjutbänk.
Sidofigur 40 meter
Krav för godkänt: En serie á 4
skott inom 40 sekunder, samtliga
skott inom träffområdet. Serien
får genomföras med stöd, dock
ej liggande eller från skjutbänk.
Frontfigur 20 meter
Inga träffkrav för godkänt. 2
skott, varav andra skottet skall
avlossas inom 4 sekunder från
första skottet. Fristående skytte.
Skjutkäpp får användas.

FRÅN VERKLIGHETEN

En sann historia utspelad i norra Dalarnas djupa skogar

BJÖRNPASSET
Övningsskytte och skjutkrav inför höstens jakt

Särna-idre

Särna – Idre Besparingsskog har sedan mer än 20 år, krav på att älgjägarna som jagar i Besparingsskogens
16 älgjaktlag ska ha skjutit godkänt
för bronsmärket på älg. För några år
sedan, när björnjakten började bli
stor, infördes även krav på att björnjägarna ska ha avlagt det så kallade
björnpasset.

är på det vilt man skjuter på. Antalet
skadskjutningar ska minimeras både
för djurets skull och för jägarens skull.
När man läser Magnus Erikssons berättelse om björnjakten är det lätt
att förstå att det inte får bli fel, säger
Lena Leonardsson skogsansvarig på
Särna - Idre Besparingsskog.

– Att övningsskjuta är en självklarhet. Den som jagar och ämnar skjuta
mot ett vilt djur ska behärska sitt vapen och veta var bästa träffområdet

Info & frågor:
Lena Leonardsson
Skogsansvarig
0253-100 07
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i stod på pass Uffe och jag. Det
var bara vi två, de andra var
inte med. Ty det var inte älg vi
passade på, det var björn och jag var
rädd.
En stor och arg björn var det. Det
hade vi hört på telefon från Håkan som
hittat björnen inne på vårt jaktområde.
Jag är ingen björnjägare, det skall
villigt erkännas.
Vi jagar på Särna – Idre Besparingsskog och den här dagen var jag jaktledare. När Håkan ringde och frågade
om han fick jaga på vårt område var
min första tanke att säga nej. Skogen
full av ylande Plotthundar och stora
jeepar med kaxiga gubbar som far
runt på alla vägar. Nej, sådan jakt betackar jag mig för. Men Håkan var ensam och hade ingen som kunde passa.
Dessutom är björnjakten gemensam
på Besparingen, Håkan är en trevlig
jaktgranne som flera gånger hjälpt oss
vid eftersök och annat, så jag gav med
mig.
Vi blev färdiga med vår älgjakt och
var på väg ut ur skogen när Håkan
ringde och sade att han hittat en björn,
att den var stor och arg och att den
sakta var på väg mot oss.
Uffe och jag var de enda som hade
björnpasset och han var väldigt ivrig.
Själv var jag som sagt mycket tveksam men, det är för mycket björn i
skogen. Bara på vår lilla jaktruta har
det skjutits fyra björnar de senaste två
åren och det fanns många kvar.
Och man kan inte alltid lämna allt
till andra.
Så nu stod jag där. Plotthundarnas
egendomliga blandning av skall och
yl hördes allt närmare och vid ett
ögonblick inbillade jag mig att jag
hörde björnen ryta dovt.

Så, när skallet kanske bara var femtio meter ifrån mig inne i skogen var
jag inte särskilt stor i truten, den saken
är klar.
Jag stod i en vägkorsning och hade
förklarat att jag inte tänkte lämna den
platsen. Uffe kom skyndande efter
vägen för drevet verkade gå längre
västerut än vi först trott. Själv ville
jag inte lämna närheten till bilen, som
hade en dörr öppen.
När Uffe var ungefär femtio meter
från mig ser jag hur han börjar sikta
och i samma ögonblick kommer en
stor björn flytande upp på vägen ungefär trettio meter från honom.
I
andra språnget, när björnen fortfarande är i luften skjuter Uffe. Hela björnen slänger till och i samma sekund,
ja bråkdelen av en sekund, vrider sig
björnen i luften så att när den landar är
den redan på väg mot Uffe. När jag ser
det lyfter jag upp mitt gevär, fullständigt övertygad om att om Uffe inte får
omkull den i nästa skott, ja då skjuter
jag. Björnen hinner ta ett språng rakt
mot Uffe innan han skjuter igen. Han
träffar lyckligtvis snett framifrån i
halsen och björnen rasar omkull.
Det hela gick så fort att jag inte hann
tänka utan jag handlade rent instinktivt. Att björnen kunde anfalla medan
den fortfarande var i luften verkar
obegripligt. Jag menar, den fick en 30
– 06 genom bägge lungorna på trettio
meters håll och den borde åtminstone
sagt aj eller något. Stannat upp, undrat
vad som hände, men icke.
Den anföll, omedelbart och utan tvekan. Om Uffe inte fått omkull björnen
i andra skottet hade jag skjutit. Min
kula hade då passerat Uffe på mindre
än fem meter. Jag var av någon anledning övertygad om att kunna skjuta

rätt. Det vore ju ett vansinnigt skott,
men jag var säker på att björnen skulle
ta Uffe och det fanns inte tid för några
överväganden, allt gick på instinkt.
Vana björnjägare kanske kan hålla sig
kalla i ett sådant ögonblick, men inte
jag.
Uffe sköt så fort att Håkan senare sa
att han var övertygad om att skytten
haft halvautomat.
Men så skjuter Uffe några tusen
skott om året med allt från salongsgevär till älgstudsare.
Om situationen hade varit omvänd.
Om det varit jag som stått där Uffe
stod.
Jag vet inte. Men förmodligen hade
jag gjort samma sak som han. Kanske
inte så fort, kanske inte så bra träffar,
men nog hade jag skjutit. Det gick så
fort att jag inte ens hann bli rädd.
Men att en björn är så snabb! Att
en björn kan anfalla trots en direkt dödande träff utan att tveka en tusendel
av en sekund. Det visste jag inte. Så
nog kommer jag att tänka innan jag
skjuter ett första skott på en björn.
Magnus Eriksson

Magnus härstammar från Särna och är gästskribemt i detta nummer.

Ulf Spånberg. Foto: Magnus Eriksson
Jaktkortsbestämmelser och priser -09/10
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jaktbestämmelser & Jaktkortspriser

AKTUELLT

PÅ GÅNG

Älvdalen jaktåret 2009/2010

Särna-Idre jaktåret 2009/2010

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

Priserna är oförändrade.
Observera att det har kommit nya regler i jaktbestämmelserna.
Se hemsidan för utförlig information.
www.besparingen.com
Du hittar dem under fliken Särna-Idre klicka sedan på jakt och fiske.

Älg
Lokala viltvårdsområden och jaktföreningar bestämmer priser och jakträtter inom Älvdalens
socken.

Småvilt
fr.o.m. 10 augusti 2009
Jaktkort börjar säljas 10:e augusti

Björn
Allmänningsstyrelsen beslutade följande angående björnjakt:
Björnjakten kommer att ingå i älgarrendet från
och med lördagen veckan före då licensjakt på
älg börjar i september till och med älgjaktens slut
i september samt från lördagen före älgjaktens
början i oktober till och med att björnjakten avlyses.
Björnjakt på småviltkort kommer att omfatta tid
från björnjaktens början till och med fredagen
före älgjaktens början i september samt måndagen efter älgjaktens slut i september till och med
fredagen före älgjaktens början i oktober. All
skyddsjakt på björn skall bedrivas enligt de regler som Naturvårdverket beslutar.

Jaktperioder

Älg
Enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsens beslut.
Björn
I de fall Naturvårdsverket och Länsstyrelsen
under 2009 tillåter björnjakt inom områden
som omfattas av SIB marker upplåter as björnjakt enligt Naturvårdsverkets bestämmelser.
För att bedriva björnjakt krävs särskilt jaktkort
på björn. Det ankommer på varje björnjägare
att sätta sig in i Naturvårdsverkets bestämmelser för björnjakt. För att få lösa jaktkort på
björn skall jägaren skjutit det s k björnpasset.
Ingen gästjägare under björnjakten.

Jaktperioder
Enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsens beslut.

Röjning efter vägar fortsätter i sommar
Älvdalen Särna Idre

Arbetet med att röja efter skogsbilvägar i Älvdalen och Särna- Idre startade förra sommaren och resultatet blir bra. Eftersom det på många håll fortfarande finns ett stort
behov av röjning för att hålla vägarna framkomliga för underhåll, lastbilar, snöplogar
och andra fordon fortsätter vägkantsavverkningen under 2009.
Älvdalens Besparingsskog kommer under
sommaren att koncentrera sig på att klippa
efter Besparingsskogens egna vägar.
Särna-Idre Besparingsskog röjer vissa
sträckor efter vägar enligt listan nedan. Berörda markägare på dessa sträckor kan välja
om de vill röja själva eller låta Besparingsskogen göra jobbet.
Vad betyder det för mig som markägare?

Markägare med vägar på sin fastighet har två
valmöjligheter:
Antingen väljer man att röja och ta hand om
virket efter vägen själv.
Har man inte möjlighet eller inte vill göra det
själv gör Besparingsskogen jobbet kostnads-

fritt, då under den förutsättningen att Besparingsskogen tar hand om virket.
De som vill ta hand om skogen själva har
till och med 1/9-09 på sig. Därefter kommer
ÄB att avverka och flisa virket. På SIB kan
den som vill ta hand om virket själv göra det
fram till 1/8-09. Därefter kommer SIB att avverka och flisa virket under samma förutsättningar som ÄB.
Vägkantsavverkning 2009 SIB
Myrvallvägen 8,5 km
Glytjärnsvägen 9,4 km
Byggningsdalen 2,6
Karta över område
n finns på:
20,5 km SJ

www.besparingen.

Lomsjövägen 8,5 km
Rödgrusgropvägen 9,1 km
17,6 km SIB
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Såga säkert och effektivt du också!

Motorsågskurser

under hösten
Kursdatum
A
lör 15/8 – sön 16/8
fre 21/8 – lör 22/8
lör 19/9 – sön 20/9
fred 25/9 – lör 26/9
tors 1/10 – fre 2/10

ÄLVDALEN

Besparingsskogen i Älvdalen erbjuder alla delägare med familjemedlemmar att ta motorsågskörkort helt kostnadsfritt. Intresset är stort och vårens kursplatser fylldes snabbt. För dig som missade vårens kurser kommer nya tillfällen under hösten. Det finns redan många anmälda så gör
din anmälan redan nu då det är först till kvarn som gäller.

B
tis 6/10 – tors 8/10
tors 22/10 – lör 24/10
tis 27/10 – tors 29/10
mån 2/11 – ons 4/11
tors 12/11 – lör 14/11
Enbart prov
fredag 20/11, lör 21/11
Anmälan seNast
A
fre 7/8
fre 14/8
fre 11/9
ons 16/9
fre 25/9
B
fre 2/10
ons 14/10
fre 23/10
fre 30/10
fre 6/11
Enbart prov
fre 13/11
Gör din anmälan till:
Naturbruksgymnasiet
Älvdalen
Tfn: 0251-59 70 00
E-post:
naturbruksgymnasiet@
edu.alvdalen.se
Datum och info:
www.besparingen.com
www.alvdalen.com
Läs mer om
motorsågskörkortet på:
www.sakerskog.se

Kursupplägg

Varför ska jag ta motorsågskörkort?

Säkerhet är a och o
Säkerheten är en stark och bred röd tråd genom hela kursen. Det är viktigt
att hantera sågen på rätt sätt och använda rätt skyddsutrustning.
Till kurs A kan utrustning lånas på Älvdalens Utbildningscentrum. Har man
tänkt gå vidare till nivå B bör man skaffa sig egen skyddsutrustning.
Nivå A
Motorsågning
Innehåll: motorsågens skötsel, allmän sågteknik, säkerhetsåtgärder
för allmän sågning.
Målgrupp: alla, till exempel för
vedkapning. Krav 18 år.
Upplägg:
Dag 1: hälften teori och hälften
praktisk övning.
Dag 2: praktisk övning hela dagen,
avslutas med ett praktiskt och ett
teoretiskt prov på cirka 30 minuter.

Nivå B
Trädfällning grundläggande
Enklare trädfällning och upparbetning, säkerhetsregler vid trädfällning.
Målgrupp: skogsägare och alla som
fäller träd. Förkunskapskrav A-kort.
Dag 1: hälften teori och hälften praktisk övning.
Dag 2: praktisk övning hela dagen.
Dag 3: praktisk övning hela dagen,
avslutas med ett praktiskt och ett
teoretiskt prov på cirka 30 minuter.
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Alla sorters huggare behöver motorsågskörkort; alltifrån vedhuggare till erfarna
yrkeshuggare. Motorsågskörkortet är
perfekt för alla som vill lära sig hantera en
motorsåg på ett praktiskt och säkert sätt.
Åldersgränsen för att få ta kortet är 18
år. Är du eller någon i din familj delägare
i Älvdalens Besparingsskog bjuder dessutom Besparingsskogen på kostnaden.
Motorsågskörkortet är indelat i klass A-F,
där de olika nivåerna är anpassade till olika brukares behov. Nivå A är den grundläggande nivån och tillsammans med B
ger det en bra grund för alla som använder motorsåg hemma och i den egna skogen.
De övriga klasserna är mer anpassade för
de som behöver specialkompetens för att
använda motorsågen i sitt yrke.

REPORTAGE

REPORTAGE
Fakta besparingsskogar:
Besparingsskogarna eller allmänningsskogarna kom till 1861-1918 under avvittringen i Norrland och storskiftet i Dalarna.
När idén om besparingsskogar kom var
marken på andra håll i landet redan strukturmässigt åtgärdad. Besparingsskogar
finns därför endast i Dalarna, Västerbotten
och Norrbotten.

Evas forskning avslöjar

Älvdalens Besparingsskog sticker ut

Av varje enskild skogsägares tilldelade
skogsanslag avsattes mellan 25-50%
till besparingsskog att förvaltas gemensamt av skogligt utbildad förvaltare. Varje
markägare som fick skog avsatt fick andelar i besparingsskogen/allmänningsskogen i form av jordtal eller mantal.
Allmänningens högsta beslutande organ
är allmänningstämman.
Besparingsskogar bildades bl a för att öka
produktiviteten och främja den lokala
samhällsutvecklingen
På många håll i världen som t ex i Afrika
och Asien håller man idag på att starta
upp nya allmänningsskogar.

Älvdalen

Eva Holmgren från Umeå är doktorand i ämnet besparingsskogar. Förra våren tillbringade hon en vecka i Besparingsskogens arkiv i Lokalen i Älvdalen
för att ta fram forskningsmaterial. Hela resultatet av studien kan man läsa under hösten när doktorsavhandlingen är färdig. För alla nyfikna avslöjar hon
en del redan nu.

Skogen, kraften och kapitalet är grunden i Älvdalens Besparingsskogs verksamhet.

V

id Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå forskar Eva
i ämnet besparingsskogar. Senast vi pratade med henne var i maj
2008. Nu, ett år senare slår vi henne
en signal igen. Det visar sig att Eva
är i slutfasen av sin forskning. Hon
har fått fram en mängd intressanta
fakta där hon bland annat jämfört
Älvdalens Besparingsskog i Dalarna,
Tärna-Stensele Allmänningsskog i
Västerbotten och Jokkmokks Allmänningsskog i Norrbotten.
Tre synvinklar
Eva har tittat på de svenska allmänningsskogarna med tre olika glasögon. Ur en ekonomisk, produktions
synvinkel, ur miljösynpunkt samt hur
nöjd man är som delägare med sin

besparingsskog. Resultaten har sedan
jämförts mellan besparingsskogarna
såväl som övriga skogar emellan.
Vad kan du berätta om dessa synvinklar?
– Ur den ekonomiska aspekten har
jag titta på och jämfört skogstillståndet i allmänningsskogarna i förhållande till privata skogar, bolag och
statens skogar såväl som mellan allmänningsskogarna, säger Eva och
fortsätter:
– När det gäller miljön eller snarare
biodiversiteten har jag även där jämfört med andra skogar. Jag har tittat
på miljömålsindikatorer som till exempel hur mycket död ved som finns
eller hur mycket gammal björk man
sparat och jämfört på motsvarade sätt
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som för skogstillståndet, säger hon.
Kan du säga något om resultatet?
– Enligt statistiken verkar besparingsskogarna i Dalarna i det närmaste ha skötts som intilliggande skogar medan vissa allmänningsskogar i
Norrland har väldigt mycket avverkningsmogen skog sparad. Ser man på
miljömålsindikatorerna kan man kanske tro att de skogar som till exempel
har mycket gammal skog automatiskt
också har höga värden på miljöindikatorerna, men det är inte en självklarhet. Det finns till exempel allmänningsskogar med mycket hög andel
gammal, avverkningsmogen skog,
men där man effektivt rensat ut björk
från skogen och och därmed inte alls
fått förväntat höga värden, säger Eva.

Olika förutsättningar olika resultat
De tre besparingsskogarna i nöjdhetsstudien tillkom under olika förhållanden och grundförutsättningarna skiljer sig åt både geografiskt, men också
vilka regler som gäller. De är även
olika stora. Vissa saker har de gemensamt medan andra förutsättningar
skiljer dem åt. Något som måste vägas
in i resultatet.
– Älvdalens Besparingsskog är till
exempel anlagd i en gammal bygd,
där troligen gemensamma normer på
ett helt annat sätt hunnit utvecklas än i
de relativt yngre bygderna i Norrlands
inland där olika näringar måste samsas
om tillgångarna. Man har dessutom
större utdelning i Älvdalen. Inte minst
beroende på extrainkomster från vattenkraft. Det är kanske rimligt att tro
att det är lättare att vara nöjd då man
har en bra ekonomi. I Norrland verkar
det finnas större splittringar i synen på
vad marken och avkastningen ska användas till. Sådana saker påverkar på
olika sätt, säger hon.
Syftet med en besparingsskog är bland
annat att avkastningen ska gå till ändamål som gynnar bygdens utveckling och delägarna. Reglerna skiftar
dock på grund av olika reglementen.
Här visar resultatet en stor olikhet besparingsskogarna emellan.
– Älvdalens Besparingsskog delar
ut utdelningen i form av bidrag som
går tillbaka till bygden på ett eller
annat sätt. Jokkmokk Allmänningsskog delar ut bidrag lokalt, men också
kontanter till delägarna medan TärnaStensele enbart delar ut utdelningen i
kontanter till alla delägare oavsett bostadsort, säger Eva.
Redan tidigt i studien såg Eva att besparingsskogen i Älvdalen, genom
historien, har visat en stor framsynthet, följt eller till och med dragit i
bygdens utveckling. Att man följer
med i utvecklingen och som exempel
tidigt sponsrade turism och avloppsbrunnar. Idag jobbar man till exempel
med frivilligt markbyte och kvinnliga
skogsägare och det är bra exempel
på framsynthet. Besparingsskogen i

Älvdalen fungerar som en kommun i
kommunen. Den bekostar vägbyggen,
skola, sponsrar idrottsverksamhet och
ger ut bidrag till projekt i byarna.
– Totalt sett är det väldigt mycket
pengar som gått tillbaka till bygden
under alla år, säger Eva.
Nöjdheten
Här kommer den tredje vinkeln in;
nöjdheten. För att få fram fakta om
hur nöjd man är som delägare i sin
besparingsskog, har Eva riktat sig till
slumpmässigt utvalda delägare i form
av en nöjdhetsenkät. Där alla får svara
på samma frågor. Hur nöjd man är
handlar inte bara om hur utdelning av
vinsten sker och i vilken storlek. I enkäten tas det upp en mängd frågor för
att täcka in hela bredden av allmänningsskogens syfte och verksamhet,
och nöjdheten i förhållande till detta.
Eva väntar fortfarande in några svar,
men kan tydligt se åt vilket håll det
lutar för respektive besparingsskog.
– Alla delägare har olika erfarenheter från att vara delägare vilket
påverkar hur de ser på sin skog och
inställningen kan vara väldigt olika.
Detta är naturligtvis väldigt komplext. I Älvdalen verkar de allra flesta
vara väldigt positivt inställda till sin
allmänningsskog vilket inte alltid är
fallet i till exempel Västerbotten. Jag
letar efter nyckelfaktorerna som gör
att delägarna i Älvdalen är så positiva
medan man på andra orter inte verkar
vara lika nöjda. Det känns som om
man hamnat i en uppåtgående spiral
där nöjdhet skapar arbetsglädje och
kreativitet. Några tror jag kan vara att
Älvdalen är en äldre bygd. Människorna är en mer homogen grupp som
är vana att jobba tillsammans för en
levande bygd. Men det är bara teorier,
säger hon.
Kontentan
Vad är syftet med forskningen?
– Tanken är att belysa mer konkret
hur besparingsskogar sköts och hur
det påverkar en bygd. Det finns inte i
tidigare forskningar. Det är intressant
att försöka se vad det är som gör att
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utvecklingen går åt ett håll och inte åt
ett annat. Förr i tiden var skogsproduktion prioriterat medan man idag även
pratar om vikten av miljövård och sociala värden. Det finns forskare som
säger att allmänningsskogar kan vara
den ägandeform som bäst klarar av att
kombinera dessa olika intressen det
vill säga miljö, produktion och sociala intressen på ett framgångsrikt sätt.
Det ligger i allmännyttans intresse att
stödja en sådan utveckling vilket dock
inte alltid behöver vara desamma som
vad den enskilde skogsägarens tycker.
I Älvdalens allmänningsskog verkar
man i stort kunna kombinera allas
intressen och samtidigt vara nöjda.
Frågan är hur nya generationer ser på
besparingsskogarna i framtiden? Studien kan vara något att dra lärdom av,
säger Eva.
För Älvdalens del är Eva imponerad
över fördelarna besparingsskogen ger.
När hon jämför hur mycket av vinsten
som går tillbaks till bygden så är det
stor skillnad mot på andra håll.
– Besparingsskogen i Älvdalen verkar ha en bra organisation som fungerar. Det var en väldig ordning på papperna i arkivet till exempel. Jag vill
passa på att tacka alla som ställt upp
och skickat in sina svar, säger Eva.

Eva Holmgren, doktorand i ämnet
Besparingsskogar

Eva räknar med att disputera någon
gång under hösten. När doktorsavhandlingen är färdig kommer en sammanställning av forskningsresultatet
att publiceras i Skogen & Kraften.

FRÅN ARKIVET

”Från Arkivet”

I denna serie plockar vi
fram personer och levnadsöden,
berättelser och händelser som
betytt något för Älvdalen.

FRÅN ARKIVET

Lars
Staffan
En älvdaling som gjorde skillnad.
Denna gång väljer vi att berätta om vandringsrättare Lars Staffan som
jobbade på Älvdalens Besparingsskog från 1936 tills han gick i pension på
1970- talet.

Karin Larsson heter kvinnan
som jobbar med arkivering på
Älvdalens Besparingsskog. Det
innebär att gå igenom och arkivera många av de historiska material
som Besparingsskogen äger. Det
förvaras sedan märkt i kartonger
nere i Besparingsskogens speciella arkivavdelning. Det händer att
personer kommer in till Karin och
vill att hon skall leta rätt på något
speciellt. Allt från hästförsäkringar
till vilka traktorgrävare som fanns
på 1940-talet!
Karin Larsson är också den du
skall vända dig till om du vill hyra
”Lokalen”. Huset med anor från
Långö Liebruk är perfekt som lokal
för barndop, kalas och konferens.
Här i detta stora tre våningshus
finns även ett antal företag inhyrda.

Välkommen att ringa Karin
Arkivet och uthyrning
av ”Lokalen”
Tfn: 0251-122 33
E-post:
lokalen@besparingen.com

Esters arm var hal och den gled undan
för Lars. Strömmen slet i hans kläder
och han vände om in mot stranden
igen och slet i en hast av sig kläderna.
För andra gången kastade han sig
ut i strömvirvlarna. Systern hade
nu drivit längre ut och endast av de
uppåtstigande bubblorna kunde han
se var hon befann sig. Han lyckades
få grepp om Esters liv och med starka
armar simmade han in med henne.
Ester låg livlös vid älvkanten och alla
försök att få liv i kroppen var fruktlösa.
Men Lars gav inte upp och tack vare
hans ihärdighet började systerns
kropp plötsligt rycka våldsamt. Livet
började sakta återvända till Ester.
Detta hände en varm sommardag den
29 juli 1926. Lars var 18 år gammal.
Fyra av syskonen hade gått ned till
älven efter arbetsdagen för att bada.
Systrarna stannade vid den vanliga
badviken och Lars gick längre nedåt
älven. Han hade inte hunnit långt
förrän han hörde högljudda rop. Den
14- åriga Hedvig hade kommit för
långt ut och då kom den äldre systern
- Ester till hennes hjälp. I sin strävan
att hjälpa lillasyster förlorade Ester
fotfästet och sjönk ned under vattnet.
Den tredje systern Olga lyckades dra
upp Hedvig, men Ester försvann snabbt
under vattenytan. Lars skyndade sig
tillbaka till systrarna och kastade sig
i vattnet. Älven hade stigit snabbt
och systrarna hade inte märkt det. För
denna räddningsinsats belönades han
med Carnegiestiftelsens guldur.
Denna pojke, född och uppvuxen
i Älvdalsåsen växte upp till en man.
Redan tidigt i tonåren var han lika
stark och arbetsför som en fullvuxen
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karl. Han blev en omtyckt person
och alla visste vem Lars Staffan var.
Många vet det än idag!
Lars Staffan gifte sig den 19 januari
1936 med Anna Dahlström från Näset
och tillsammans fick de tre barn.
Marianne, ett av hans barn berättar:
- Pappa var känd av alla och duktig
att hugga i. Jag minns också att han
sällan var sjuk.
Hans uppdrag som vandringsrättare
på Älvdalens Besparingsskog var
att hjälpa bönderna att förbättra
djurhållningen och jordbruket i
Älvdalen. Han jobbade med allt
från att anordna utbildningar för
husmödrar, premiering av nötboskap,
provodlingar, dikning i byar,
fårutställningar, tjurföreningarna i
byarna, bygga silon, öka avkastningen
på grödan etc. Han studerade på
lantbruksskola både i Mora och i
Umeå. Kortare kurser i mekanisering
och beteskurs i bla. Vassbo och
Kungsgården.
Han gick rekryteringsutbildning i
Sollefteå och i december 1939 fick han
mobiliseringsorder och blev förlagt i
Norrbotten. Under andra världskriget
var han också överblockledare, vilket
innebar att samordna hushållen.
Notera antal medlemmar i familjen,
kön och arbetsförhet. Även hålla reda
på antal bilar, hästar och traktorer. De
skulle liksom hushållets medlemmar
vara mobiliseringsbara.
En del av hans jobb som vandringsrättare tog Jordägarnämnden över när
Lars gick i pension.

Lars Staffan och hustrun Anna.
Foto: Privat

Lars Staffan 1908-1990. Titel: Vandringsrättare. Man kan säga att idag
skulle det kallas för ”Jordbruksansvarig”. Titeln vandringsrättare blev
senare omdöpt till Jordbruksinstruktör. Lars Staffan har lämnat många
märken efter sig i vår historia i form
av räddningsinsatsen vid älven tidigt i
sin ungdom till att ombesörja de för-
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sta mjölktransporterna från Älvdalen
till Mora mejeri. En man att lita på
för människorna i Älvdalens socken.
Han var ordförande i flera nämnder
och föreningar. En välkänd figur som
kom på cykel till fäbodarna runt Älvdalen för provtagning av mjölken. En
älvdaling som gjorde skillnad.

Nytt från pcSKOG

www.pcskog.se

Ajourhållning pågår – har du beställt din plan?
Älvdalen

Under våren har pcSKOG erbjudit en mängd kurser för Besparingsskogarnas delägare. Under hösten minskar kursutbudet till förmån för ajourhållning av skogsbruksplaner.
– Intresset för våra kurser har varit
stort under vintern och våren. Speciellt
för grund- och fortsättningskurs i data
samt för GPS kursen. Vi har fått sätta
in flera extradatum för att bemöta efterfrågan hos delägarna. Hittills har ca
70 personer varit på kurs i Älvdalen,
20 i Särna och ett 10-tal i Mora. I
dagsläget har vi ytterligare ett 40-tal
anmälningar till kommande kurser,
säger Anna Beronius.
Under sommaren och hösten växlar kursledarna Anna Beronius och
Anders Larsson över från utbildning
till ajourhållning av skogsbrukspla-

ner. De skogsbruksplaner som ingår i
Marbytesprojektet har stått först i kö
för uppdatering och är klara. Projektet
pågår året ut och alla nya intresseanmälningar har förtur i kön.
Många delägare har beställt en uppdatering av sin skogsbruksplan.
I dagsläget är det Peter Emilsson som
uppdaterar den strida ström av beställningar som kommer in. För att skynda
på arbetet tar Peter hjälp av Anna och
Anders. Ett arbete som beräknas pågå
under ett par år framåt.
– Vi har redan fått in över 250 beställningar och vi förväntar oss många
fler. Eftersom vi ajourhåller planerna i

den ordning de kommer in vill vi uppmana den som tänker beställa planen
att göra det redan nu. Blankett för beställning finns på pcSKOGS hemsida
och här på kontoret, säger Anna.
Kurser i Plan och Karta planeras
under hösten för att möta intresset
hos dem som har fått sin uppdaterade
planen. Kursdatum kommer på hemsidan, se nedan, och i separat utskick.

• Hämta in pl
an
• Hämta in fly
gbilder
• Utför åtgärd
• Kartutskrift
• Årlig tillväxtb
eräkning
• Hantera Ensk
ilda Träd-skikt

Flygbilder och
Ajourhållning

Kurser på efterfrågan
i höst

SÄRNA IDRE

SÄRNA IDRE

Beställ nya flygbilder
L&L Flygbildteknik har levererat flygbildskartor för de första byarna. Ring
till pcSKOG och hör om din by är med
i leveranserna. Då är du välkommen
att hämta ut plastade kartor över din
by, samt elektroniska bilder på USB
över hela socknen.

Är du intresserad av att gå en kurs
hos pcSKOG i Särna-Idre? Under
hösten håller pcSKOG kurser i den
mån efterfrågan finns. Gör en intresseanmälan till Anna Dahlgren på
Besparingsskogen, och berätta vilken kurs du skulle vilja gå. Vid fem
deltagare eller fler planeras en kurs.

Ajourhåll din skogsbruksplan
pcSKOG hjälper dig gärna med att
uppdatera din skogsbruksplan, årlig tillväxtberäkning, utföra åtgärder
med mer. Kom in på kontoret eller
ring. Observera de nya öppettiderna. Från och med första juli finns pcSKOG i Särna onsdagar udda veckor.

till exempel:
• Grundkurs Data
• Fortsättningskurs Data
• pcSKOG Plan och Karta
• GPS-Kurs
Rnge eller maila:
Anna Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 85
E-post: anna.dahlgren
@besparingen.com

Beställ din uppdaterade skogsbruksplan

Information & frågor:
Älvdalen, Särna-Idre
Tfn: 0251-417 00
8.00-16.00 måndag-fredag
E-post: info@pcskog.se
Besöksadress Älvdalen
Dalgatan 116
8.00-16.00 måndag-fredag
er i Särna
Nya öppettid
från 1 juli!
Besöksadress Särna
Särnavägen 17
9.30-16.00 onsdagar udda
veckor.
Vill du besöka oss på något av
kontoren är du välkommen att
titta in, har du långt att åka kan
det vara lämpligt att ringa före så
att vi säkert är på plats och har
möjlighet att ta emot dig på ett
bra sätt.
Håll koll på senaste info från psSKOG!

www.pcskog.se
Klicka på Besparingsskogens logga.

ÄLVDALEN

Skicka in din beställning eller gör
ett besök på pcSKOG för att beställa din nya plan.

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

Enligt beslut av Älvdalens Besparingsskog har du nu möjlighet att
kostnadsfritt beställa en uppdatering
av din Gröna Skogsbruksplan. Planen
kommer att baseras på de planer som
tidigare upprättats, men med nya be-

ståndsuppgifter inhämtade vid laserscanning. Det finns även möjlighet att
boka en sittning för rådgivning och för
att lämna ytterligare upplysningar om
fastigheten. En timme per fastighet/
skogsägare bekostas av Besparingsskogen.
Inkom:

Beställning av uppdaterad Skogsbruksplan
för delägare i Älvdalens Besparingsskog

Gällande fastigheten:

Jag vill bli kallad till sittning:
JA
NEJ

Ägare:

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

Telefonnummer kontorstid:

Registrerad:
Sittning:
Utlämnad:

Namn:

Postadress:

Telefonnummer kontorstid:

E-postadress:

Adress:

Ägarens namnteckning:

Postadress:

Inklusive
Skogsbruksplanen
levereras tillsammans med flera da
taset som kan
användas i pcSKOG
s kartprogram:

FLYGBILDER
HÖJDKURVOR MED
1M EKVIDISTANS
DIGITAL TERRÄNG
MODELL
ENSKILDA TRÄD SK
IKT

Om annan än ägaren ska hämta ut planen.

Adress:

VANLIGA FRÅGOR

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

När får jag min plan?
Planerna uppdateras i den ordning
beställningarna kommer in. Räkna med
minst 1-2 månader efter din anmälan.
Beställda planer uppdateras och levereras i den ordning beställningarna kommit in. Arbetet kommer att pågå under
hela 2009.
Varför sittning?
För att få med skogsägarens historik
och välja inriktning på skogsskötseln,
men också en möjlighet att få rådgivning och tips om olika skötselstrategier.
När blir sittningen?
De som så begärt får en kallelse till sittning i postlådan.
Vad innebär det att skogen är laserscannad?
Att varje träd finns registrerat med höjd,
diameter och position och kan ses dels
i form av en detaljerad stamlista, dels
som punkter på kartan. Det innebär
också att man i samband med scanningen fått en mycket god uppfattning
om hur marken ser ut under träden. Det
har resulterat i dels ett skikt med höjd-
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kurvor med en meters ekvidistans samt
i den digitala terrängmodellen som
visar marken utan träd.
När scannades skogen?
Sommaren 2007 och 2008.
Sker inga fältbesök?
Nej, de uppdaterade planerna baseras
på tidigare skogsbruksplaner då fältbesök gjordes, som nu uppdateras med
beståndsdata från laserscanningen.
Hur ser den nya planen ut?
Den levereras dels på CD och dels som
en konventionell pärm med avdelningsregister och temakartor etc.
Hur får jag planen?
Planen hämtas personligen på pcSKOGs
kontor i Älvdalen.
Kan jag få flera pärmar?
En pärm per fastighet bekostas av
Älvdalens Besparingsskog. Vill man ha
dubbletter kan de beställas till en
kostnad av 700 kr exkl. moms.

BIDRAG

BOKSLUT

Preliminärt BOKSLUT 2008
BIDRAG

SÄRNA-IDRE
BESPARINGSSKOG

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter
Omsättning virke och elkraft
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Skogs-,väg- och kraftkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

ÄLVDALEN
Markbyte		
Skogsförsäkring 			
Vägbyggen			
Röjning
Markberedning
Plantering eller frösådd
Skogsgödsling		
Hyggesrensning
Skyddsdikning
Rågångsupptagning
Landskapsvård - röjning
av byar och fäbodar
Gödningsämnen
Utsäde
Kalk			
Skogsbruksplaneservice
Mjölkmaskin och elverk
Veterinärkostnader
Gödselvårdsanläggning
Markkartering

ÄLVDALENS
BESPARINGSSKOG

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
75 %
100 %
15 %
100%

Bidrag utbetalas efter att Skogsstyrelsen
prissatt, förbesiktigat, avsynat och
godkänt aktuell åtgärd. Gäller ej
markberedning.
Djurbidrag
Bidrag per djur och år till brukare av åker
och betesmark inom socknen. 2.000 kr
800 kr
Mjölkkor
300 kr
Nöt över 2 år
300 kr
Nöt från 6 mån till 2 år
300 kr
Tacka/get minst 1 år
Häst
Betesbidrag/stängselbidrag
2.200 kr/ha/år. Förutsättningen är dock
att även Länsstyrelsen anslagit 2.200
kr/ha/år för samma areal enligt Gröd
kod 52. Handling som visar detta skall
uppvisas innan bidrag utgår.

SÄRNA

IDRE

Skogsbruksplaneservice
Markberedning
Röjning
Plantor och plantering
Hyggesrensning
Kalk
Gödning och utsäde
Rågång
Rådgivning skog, ekonomi
2 timmar/delägare och år

100 %
75 %
100 %
75 %
100 %
100 %
50 %
75 %

Djurbidrag
550 kr/djur och år
Mjölkkor
Får, getter och kalvar 220 kr/djur och år
Veterinärkostnader
75 %
(ej hund och häst)
Skogsvårdsåtgärder
Samtliga skogsvårdsåtgärder gäller
endast åbodelningsmark, ersätts med
max 25.000 kr per skogsägare och år.
Bidrag utbetalas efter att Skogsstyrelsen
prissatt, förbesiktat, avsynat och godkänt
aktuell åtgärd. Gäller ej markberedning.
Markberedning:
Under 5 ha baseras bidraget på max
2 000 kr/ha. Över 5 ha baseras bidraget
på max 1 800 kr/ha.

Skogsbruksplaneservice
Markberedning
Röjning
Plantor och plantering
Hyggesrensning
Dikning på åkermark
Brukad åker (ej betesmark)
Bete
Rågång
Rådgivning skog, ekonomi,
2 timmar/delägare och år

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
75 %
550 kr/ha
300 kr/ha
100 %

Djurbidrag
550 kr/djur och år
Mjölkkor
Får, getter och kalvar 220 kr/djur och år
Veterinärkostnader
75 %
(ej hund och häst)
50 %
Stängsel
Skogsvårdsåtgärder
Samtliga skogsvårdsåtgärder gäller
endast åbodelningsmark, ersätts
med max 35.000 kr per skogsägare
och år. Bidrag utbetalas efter att
Skogsstyrelsen prissatt, förbesiktat,
avsynat och godkänt aktuell åtgärd.
Gäller ej markberedning.

Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från kortfristiga placeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning virke, el
Övriga rörelseintäkter

+ 86 203 206
+ 4 185 368
+ 90 388 574
-

24 882 612
5 097 382
10 204 594

-

1 872 681
42 057 269

Rörelsens kostnader
Skogs- och vägkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från kortfristiga placeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

+ 48 331 305
9 594 947
+ 3 429 815
56 251
+ 42 109 922

Jordägarnämnden
Vägkostnader
Näringsbidrag skogen
Verksamhetsbidrag
Reklamavtal
Div anslag, projekt och näringsbidrag jordbruk
Jordägarnämndens styrelse
Summa Jordägarnämnden

-

8 271 431
22 763 577
7 114 825
563 932
6 573 020
427 410
45 714 195

Resultat före bokslutsdispositioner

-

3 604 273

Bokslutsdispositioner
Avskrivning under/över plan
Återföring periodiseringsfond
Summa bokslutsdispositioner
Aktuell skatt

+
+
-

1 627 753
8 829 000
7 201 247
6 521

Årets resultat

+

3 590 453

Ytterligare information: www.besparingen.com
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+ 17 594 859
+ 1 286 596
+ 18 881 455
- 10 504 136
1 446 091
4 373 941
524 268
- 16 848 436
+

2 033 019

+
-

4 280 280
1 183 805
7 050
1 070 506

Särna Jordägarnämnd
Vägkostnader
Skogsvårdsbidrag
Kvinnliga delägare
Jordbruksbidrag
Administrationsbidrag, reklam, div bidrag
Skogsbruksplan
Styrelse m m
Summa Särna Jordägarnämnd

-

1 220 461
992 951
33 325
63 930
321 672
801 661
164 565
3 598 565

Idre Jordägarnämnd
Vägkostnader
Skogsvårdsbidrag
Kvinnliga delägare
Jordbruksbidrag
Administrationsbidrag, reklam, div bidrag
Skogsbruksplan
Styrelse m m
Summa Idre Jordägarnämnd

-

284 352
349 433
13 914
39 971
409 322
474 680
118 148
1 689 820

Totalt Jordägarnämnderna

-

5 288 385

Resultat före bokslutsdispositioner

-

6 358 891

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

+

4 628 056
0

Årets resultat

-

1 730 835

SKOGSKRYSSET

Vinn en stolryggsäck med hemligt innehåll!
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VAD INNEBÄR DET FÖR ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR?
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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Foto: Tobbe
Nilsson (överst) och Ulrika Ressar
Foto: Tobbe Nilsson (överst) och Ulrika Ressar

Skicka in ditt svar senast 1:a november till:
Anna Dahlgren
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen
Besparingsskogen förbehåller sig rätten att dra en vinnare.
Vinnare och lösning annonseras i nästa nummer.
Anställda vid ÄB och SIB får inte delta i tävlingen.

Tipsa oss!

Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?

Ring eller maila:

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

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

