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På Besparingskogarna är vi sedan
några veckor åter från semestern.
Sommaren och hösten har varit
strålande vädermässigt jämfört med förra året. Även våra affärer har gått bättre
än föregående år. Det enda orosmolnet
är att vattentillgången i magasinen är på
en ovanligt låg nivå och produktion under
sommaren varit begränsad på grund av
vattenbrist. Det har och andra sidan hållit uppe priserna på el. Vi är dock fundersamma över var efterfrågan på massaved
är på väg. Nedlagd industriförbrukning i
både Sverige och Norge gör att vi tror på
en överskottsituation på massaved som
sätter press på priserna i vår region.
Under året har mycket arbete har lagts
ner i den egna organisationen med att ta
det nya kraftverksbolaget i drift. Vi har
utbildat egen personal för uppgiften och
utbildningarna fortsätter under hela året.
En stor eloge till grabbarna som gjort ett
jättejobb med att lära sig allt.
I Väsa pågår arbetet för fullt med att renovera kraftverket. Arbetet med att anpassa maskinrummet för den nya anläggningen har dragit ut på tiden vilket försenat
projektet några veckor.

Älvdalens älgförvaltningsområde ingående älgskötselområdena bygger på den
flyginventering av älg som genomfördes
vid juletid förra året. Under sommaren har
den kompletterats med en älgbetesinventering. Dessa två inventeringar visar att
älgstammen är något större än vad vi trott
samt att skadebilden för våra tallungskogar i genomsnitt för området snart överstiger den nivå vi tycker är acceptabel. Den
visar även att lokalt inom förvaltningsområdet är skadebilden mycket allvarlig. Min
uppmaning till er som är jägare är att göra
allt för att nå den, för tre år, fastställda avskjutningsplanen. All tillgänglig data pekar
mot att detta måste göras om inte våra
ungskogar som vi lämnar efter oss skall
vara förstörda.
I slutet av augusti anordnade vi två välbesökta och uppskattade skogsdagar för
delägarna i Särna- Idre Besparingsskog.
Temat var natur och kulturvård i
Besparingsskogens skogsbruk. Det känns
mycket angeläget att få visa våra delägare vad vi gör när skogsbruket i allmänhet
får kritik i massmedia. Tack till alla, såväl
delägare som personal till att det blev två
lyckade dagar i Särna.

Älgjakten har startat i en av årets värsta
värmeböljor. I mitt jaktlag mätte tempraturen 28 grader på förmidagen när vi kom
fram till vägen med två fällda älgar. Ett
underbart sommarväder men kanske inte
lika bra jaktväder. När det gäller älgjakten har den nya förvaltningsformen börjat
sätta sig. På de flesta håll har det bildats
älgskötselområden och nya avskjutningsplaner är fastställda. Borta är licenser och
tilldelningar. De nya planerna för de inom
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Skogshistoria + 84 fjärdeklassare = 1 lyckad dag

En sval höstdag i början av oktober samlas ett åttiotal fjärdeklassare från Älvdalen,
Särna och Idre vid Skogsmuseet Lomkällan
i Särna. Maria Nilsson från Skogsstyrelsen
hälsar alla välkomna till en dag med Skogen
i skolan.
Maria Nilsson har tillsammans med
Jan Norell på Älvdalens och Särna-Idre
Besparingsskogar under en längre tid planerat för den här dagen som i år går under
temat Skogshistoria.
– Det är tionde året som vi kör Skogen i
skolan tillsammans med Besparingsskogen.
Förut har vi varit i skogen och tittat på skördare, planterat, sett skogsvårdsröjning med
mer. Flera skogsbolag har varit med. I år
prövade vi något nytt och förlade Skogen i
skolan på Lomkällan, som är ett fantastiskt
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skogsmuseum. Det är viktigt att barnen får
en inblick i hur man levt i dessa bygder för
inte så länge sedan. I princip ALLA arbetade eller påverkades av industrialiseringen och skogsarbetet i vår bygd. Tack vare
Besparingsskogen som betalar bussarna
kan barnen komma ut i skogen. Skogen är
ett bra klassrum för de flesta ämnen, säger
Maria.
Barnen delas in i fyra grupper. Dimman har
lättat och solens strålar börjar försiktigt leta
sig fram när tre av grupperna lämnar parkeringen. Sorlet klingar av och mellan träden
ser man ledarna göra sitt bästa för att hålla
jämna steg med barnen mot dagens stationer. Den fjärde gruppen stannar kvar och
får börja med station ett av fyra.

På station ett finns Anders Öberg från
Älvdalens Utbildningscentrum som berättar
om skogsbruket i nutid. Här får barnen lära
sig om röjning, gallring och avverkning, skillnad mellan tall och gran med mer. Anders
undrar också om någon vet vad man kan
göra med trä? Han får många bra förslag som:
möbler, hus och papper. Anders lyckas behålla barnens uppmärksamhet när han berättar,
trots att det finns något riktigt spännande
bakom hans rygg. Anders har nämligen med
sig en skördarsimulator och Rasmus Larsson
som är elev på Älvdalens Utbildningscentrum.
Skördarsimulatorn används i utbildningen för
att eleverna ska kunna träna innan de sätter
sig i en riktig maskin. Rasmus demonstrerar
hur den fungerar och sedan finns det möjlighet att prova om någon vill. Och det vill de.
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Vi förflyttar oss till station två som finns
inne i skogsmuseets huvudbyggnad. Här får
barnen se på filmen ”På vandring med nordens starkaste man”. Filmen berättar hur
Per Svensson från Härjedalen, som kom att
kallas Stor-Per Svensa, kom till Särna för att
arbeta i skogen och hur hans liv såg ut. En
film som ger inblick i norra Dalarnas skogshistoria från Carl von Linnés resa genom
Dalarna till mitten av 1900-talet.
Här finns även en bild av Stor-Per Svensa
i naturlig storlek, hans ring och hans stora
skor, som för övrigt var lite för trånga för
att vara bekväma åt honom. En spännande
man och skogsarbetare där hans storlek och
styrka gav många fascinerade uttryck bland
barnen.
Förmiddagen har snart passerat och det är
dags att fylla på energinivån. Temperaturen
har stigit några grader och barnen äter
matsäcken utomhus innan det är dags att
bege sig vidare till station tre, som håller
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till i Bergslagsladan. Här finns Jan Norell
och Håkan Staffansson från Älvdalen och
Särna-Idre Besparingsskogar som berättar
om skogsvård förr och nu. Det finns mycket att titta på i Bergslagsladan och det blir
mycket frågor om vad de olika sakerna användes till.
Fjärde och sista stationen är Dalsbokojan,
en skogsarbetarkoja från 40-talet. Här
får barnen höra Björn Hermansson från
Skogsstyrelsen berätta om skogsarbetaryrket innan maskinerna kom och hur det ser
ut i dag. Björn och barnen diskuterar hur
det har varit med skyddsutrustning som
hörselskydd och hjälmar och barnen får se
vad man använde att såga med innan motorsågen kom. De får känna på några bland
de första motorsågarna från 50-talet, som
vägde upp mot 20 kilo, och jämföra med en
nyare motorsåg på fem kilo. Inne i kojan får
barnen träffa ”kockan” Cecilia Bolmelin,
Skogsstyrelsen. Hon visar och berättar hur

en kocka levde och arbetade och barnen
fick lära sig att det ofta var flickor mellan
15 till 18 år som arbetade som kocka. Att
det var slitsamt yrke med långa arbetsdagar men att det ändå ansågs vara finare än
att till exempel arbeta som piga. Kockans
yrke försvann på 50-talet när man började
köra skogsarbetarna till skogen med buss på
morgonen och sedan hämtade dem vid arbetsdagens slut.
Så var även Skogen i skolan slut, för denna
gång. Innan kommunens alla fjärdeklassare hoppade in i bussarna för att åka hemåt
passade vi på att fånga några för att höra
vad de tyckte om dagen.

NI

SKOLAN

40 år

SKOG
E

2013 firar Skogen i skolan 40 år och i norra Dalarnas distrikt är det skogshistoria som
står på schemat för kommunens alla fyror. Vid dagens slut står det klart vad som var
absolut mest spännande denna dag, och vi kan lova att det inte var matsäcken.
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VAD ÄR SKOGEN I SKOLAN?

• Vi vill erbjuda skolan utökade möjligheter till verklighetsstudier av
skogen och skogsindustrin.
• Vi har omfattande kontaktnät med skogsföretag, organisationer, forskare och myndigheter och kan hjälpa din skola att etablera kontakt
med dessa.
• Vi hjälper er att starta en skolskog. Den är ett pedagogiskt komplement till inomhusundervisning där rörelse, upplevelser och kunskapsinhämtning om skogen och alla dess värden kan stimuleras. I
skolskogen involveras alla sinnen och så gott som alla skolämnen kan
tillämpas i denna miljö. Med detta kan följa en bättre hälsa, ökade
insikter om samband i naturen och ett lärande för hållbar utveckling.
• Vi producerar och distribuerar läromedel och idématerial, och arrangerar aktiviteter för lärare och elever, lokalt, regionalt och nationellt.

ORGANISATION
Skogen i Skolan är uppbyggt kring 10 regioner. Varje region har en samordnare som ansvarar för regionens verksamhet samt en eller flera kontaktpersoner placerade i olika kommuner i regionen. Varje region har
också en styrgrupp som består av flera olika medlemmar.
Sedan början av år 2012 har Föreningen Skogen ansvaret för kommunikationsplattformen, dvs Skogen i Skolans nationella kansli och
Skogssverige.
På nationell nivå leds Skogen i Skolan av en styrelse och en styrgrupp
som består av en rad olika intressenter. Det finns även ett nationellt
kansli. Det nationella kansliet ger ut informationsbrev, ansvarar för
webbplatsen, producerar läromedel och arbetar med stöd till regionerna.

REGIONERNA
Östra Götaland
Örebro
Västra Götaland
Mälardalen

Jämtland
Norrbotten
Värmland

Noah Samuelsson
klass 4 Gläntan Älvdalen
–– Filmen var bäst. Det var
intressant att man kan bli så
stor. Att det finns så stor skog
och att de orkade med att göra
allt arbete. Simulatorn var rolig,
att se att man kan träna utan
att sitta i en riktig maskin.
Oskar Rytter
klass 4 Montessori Älvdalen
–– Simulatorn! Pappa jobbar
med att köra skördare. Jag har
följt med honom och jag vill
jobba med det när jag blir stor.
Näst bäst var när vi kollade på
filmen om Per, han var så stor
och stark.
Frida Lindhamn
klass 4 Montessori Älvdalen
–– Jag tyckte att det var bäst
när vi tittade på filmen med
Per. Näst bäst var simulatorn.

1973: Skogen i Skolan startade. Verksamheten sker på skolans villkor.
1974: Den första kursen för fortbildningskonsulenter.
1977: Skogen i Skolans regionala verksamhet startade.
1982: Den första skolskogen startades.
1983: Läromedlet Lära med skogen publicerades.
1994: Skogens Dagar i Stockholm hölls för första gången.
1997: skogeniskolan.se lanserades.
1998: Det prestigefyllda priset Golden World Award for excellence in
public relations tilldelades Skogen i Skolan. Priset delas ut av FN tillsammans med IPRA - The International Public Relations Association.
2002: Den tusende skolskogen startades.
2007: Skogen i Skolan medverkar som arrangör i konferensen Ute
är Inne i Linköping där 1000 deltagare deltog. Konferensen är den
största gällande utomhuspedagogik i Europa. Inventering av antalet
skolskogar visar att ca 1000 skolskogar används regelbundet av lärare
och elever runt om i Sverige.
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En välbehövlig paus i planteringsarbetet. Från vänster; Skogsvårdsplanerare Jan-Erik Bagg, plantörer Norah Hyllengren, Anna Spånberg,
Ingrid Spånberg samt plantbasen Bert Östensson Särna-Idre Besparingsskog. Lilla bilden: Jonas Svensson, skogsvårdsansvarig.

Skogsvårdsansvarig för Besparingsskogarna
Rasmus Larsson
klass 4 Montessori Älvdalen
–– Det var fränt med simulatorn. Och det var kul när jag
och Jörgen frös, då gick vi in
i en eldstuga där det satt fyra
gubbar, sedan sprang vi ikapp
de andra.

Oscar Nordin
klass 4 Gläntan Älvdalen

– Att man fick köra simulator.

Jag gillar tv-spel och det var
kul som ett tv-spel. Sen kom
filmen, det var spännande att
han var så stark och kunde lyfta den tunga stenen.

skogeniskolan.se
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Västernorrland
Västerbotten
Dalarna-Gävleborg

AXPLOCK UR HISTORIKEN

Läs mer om skogen i skolan på:

VAD VAR BÄST MED SKOGEN I SKOLAN?
SKOGEN

REPORTAGE

Skogen i skolan startade 1973 och firar i år 40-årsjubileum den 5 november i Skogens hus på Skansen i Stockholm. Men vad är egentligen
Skogen i skolan?

www.besparingen.com

FRÅN FÖRYNGRING TILL GALLRING
Serien ”inblick i verksamheten” ger insyn i den, sedan januari 2012, nya organisationen för skogsverksamhet hos Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar. I del tre
bjuder skogsvårdsansvarig Jonas Svensson på en inblick i skogsvårdens verksamhet.
Jonas Svensson arbetar som skogsvårdsansvarig inom Älvdalens
Besparingsskog, Särna-Idre Besparingsskog samt Norra Venjans
Besparingsskog. Arbetet innebär ansvar för föryngring och skogsskötsel fram till gallring.
– Vi arbetar för att göra bra val från grunden, till exempel att välja rätt markberedningsmetod och rätt planta med rätt proveniens är
viktigt. Tack vare planläggarnas återväxtplanering så har vi ett bra
verktyg för att ståndortsanpassa marken. Detta för att vi ska ha en
så bra tillväxt som möjligt och utnyttja markens produktionsförmåga. Målet är att plantera 90% av den aktuella föryngringsytan
med förädlade plantor, resterande 10 % som självföryngring eller
sådd. På talldominerad mark skall även 10% av föryngringen göras
med Contorta.
I skogsskötseln av ungskogarna fram till gallring har vi också
en viktig uppgift att röja ned till det förband som är lämpligt för
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ståndorten samt genom röjningen förstärka natur och kulturhänsynen. Att röja i rätt tid är viktigt för oss, för att vi ska kunna leverera
ungskogar med bra medelstammar, berättar Jonas.
För att kunna utföra allt skogsvårdsarbete på Besparingsskogarna,
där man årligen planterar cirka 1,7 miljoner plantor och ungskogsröjer cirka 1 000 ha, samt underväxtröjer cirka 500 ha har
Besparingsskogarna till sin hjälp 65 tillfälligt skogsvårdsanställda
plantörer samt 20 skogsvårdare som röjer från maj till okt.
– Vi har valt att endast anställa lokal arbetskraft. Vi har bland
annat många duktiga ungdomar som arbetar med plantering på
sommaren och vi tycker att det är viktigt att de får komma in på
arbetsmarknaden. Det är också en styrka för oss att många av våra
tillfälligt anställda väljer att komma tillbaka under flera år. Vi har
även ett bra kontaktnät med lokala entreprenörer, vilket är otroligt
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Bild 1-4: Fyrradig markberedare som
körs av Jonas Persson.
Bild 5-7: Helikopter och fyrhjuling används för att transportera ut plantor.
Bild 8-10: Det förädlade plantmaterialet kommer från Tallheds plantskola.
Bild 11-12: Ett stort arbete läggs ned på
att kontrollera och inventera föryngringarna
Bild 13-15: Röjningsarbete
Bild 16: Skogvårdsplanerare Urban
Mattsson kollar grundytan i ett bestånd.
LITEN ORDLISTA

Ståndordsanpassa: Anpassa skogskötseln efter den ståndort, d vs
växtplats där klimat och andra växter
är något så när likartade.
Proveniens: Var fröet ursprungligen
kommer ifrån.
Grundyta: Grundytan är ett mått på hur
tätt ett bestånd är. Med kännedom om
grundytan och medelhöjd av ett bestånd
kan man uppskatta virkesvolymen.
5.

2.

3.

4.

7.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

KORTFATTAT OM ARBETSGÅNG FÖR SKOGSVÅRD
1. PLANERING: på samma gång som man avverkningsplanerar en skog så gör man även en återväxtplanering. Dvs planerar för de åtgärder som krävs för att återbeskoga marken.
Utifrån det materialet planeras sedan rätt resurser och rätt material beställs för att återbeskoga marken.
2. MARKBEREDNING: den markbehandling som krävs för just
den marken utförs. Det absolut vanligaste sättet är att vi markbereder med harv.

4. EGENKONTROLL PLANTERING: i samband med plantering
bedömer plantbasarna huruvida de planterade plantorna är
riktigt satta. Djup, avstånd och tilltrampning kontrolleras.
5. ÅTERVÄXTKONTROLL: efter 2 år inventeras föryngringen
och överlevnaden på plantorna bedöms.
6. RÖJNING: röjning görs till det förband som just för den ståndorten är lämpligast. Här slutformas den ungskog som en
gång planerats i återväxtplaneringen.

13.

3. PLANTERING: marken återbeskogas i form plantering, fröträd
eller sådd.

viktigt för Besparingsskogarna. Bra personal rent organisatoriskt är
A och O i mitt arbete och det har jag.
Sedan 2009 har Besparingsskogarna anlitat Anders Persson AB
som markberedningsentreprenör. De markbereder cirka 1 000 ha
av Besparingsskogarnas egen mark, och utöver det markbereder
Anders Persson AB i form av ett bidrag även delägarnas mark.
– Vi har under det senaste året arbetat mycket med ett digitalt

Gis-informationssystem som heter Forest Link i markberedarna.
Tanken med detta är att vi ska kunna skicka digital information
mellan bolaget och maskinägaren i form av kartor, återrapporter
och fakturor. Vi har även arbetat med att utveckla natur och kulturhänsynen i samband med markberedning i form av att återkoppla resultaten av den naturvårdsuppföljning som gjordes i somras, säger Jonas.

16.
8
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15.

14.

I nästa nummer berättar Håkan Lissman,
samordnings- system- och råvaruansvarig,
om sitt arbete i den nya organisationen.

FOTO: Tobbe Nilsson.
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ÄLVDALENS ÄFO

FIGUR 1. Karta över Älvdalens ÄFO med dess delområden. Ljusare partier
utgörs av fjällnära skog och har ej ingått i inventeringen.

På uppdrag av Älvdalens älgförvaltningsområde (ÄFO) samt Särna-Idre älgförvaltningsområde (ÄFO) har Svensk Naturförvaltning AB inventerat älgbetesskador i tallungskog. Prognosen för Älvdalen visar att det i ett genomsnittligt bestånd kommer finnas knappt 1 000 oskadade tallstammar per hektar
när träden vuxit över betesbegärlig höjd. För Särna-Idre visar prognosen på
500 oskadade tallstammar per hektar.
ÄLVDALENS ÄFO
Andelen tallar med färska skador skattades till 10 %. Med dessa
skadenivåer är prognosen att det i ett genomsnittligt bestånd
kommer finnas knappt 1 000 oskadade tallstammar per ha
när träden vuxit över betesbegärlig höjd. I Dalarna har under
2013 motsvarande inventering även utförts i Gävle-Dala ÄFO,
Noppikoski ÄFO och Särna-Idre ÄFO.
BAKGRUND

Inom förvaltningen av älg och skog eftersträvas en älgstam som
inte orsakar betesskador på tallungsskog som översstiger de mål
som formulerats för ett förvaltningsområde. Om man parallellt
med årliga inventeringar av älgbetesskador följer utvecklingen
av älgtäthet får man kunskap om hur relationen mellan skador
och älg ser ut inom förvaltningsområdet. Det senare är av stor
vikt för att kunna vara effektiv i att sätta in förvaltningsåtgärder.
Under sommaren 2013 utfördes inventering av älgbetesskador
i Älvdalen ÄFO (figur 1) med syfte att ta fram underlag till
områdets älgförvaltningsplan.

METODIK

Inventeringen koncentrerades till unsskogar med minst 10 %
tall och träd i åldersintervallet 6 till 18 år, det vill säga då de är
som mest exponerade för älgbetesskador. I praktiken innebär
det att mätningen sker i avdelningar (synonymt med bestånd)
med en snitthöjd på tall mellan 1 och 4 meter.
Inom ÄFO:t valdes avdelningar som uppfyllde kriterierna för
mätning ut slumpmässigt. Skogsstyrelsens register över faktiska
avverkningar användes som underlag för urvalet. Sammanlagt
inventerades 40 stycken av de utvalda avdelningarna.
I varje avdelning fördelades tio provytor om 25 m2 där alla stamar över halva medelmaxhöjden registrerades. Medelmaxhöjden
är genomsnittshöjden på de två högsta barrträden i provytan.
Varje registrerad tallstam undersöktes noga med avseende på
skador. Skador klassades som färska eller äldre där färsk skada
definerades som skada vilken skett sedan tillväxtstart föregående
sommar. För de färska skadorna gjordes även en bedömning om
de skett under eller efter tillväxtsäsongen (sommar- respektive
vinterbete). Färska skador delades upp på toppskottsbete, stambrott och barkgnag.

FOTO: Tobbe Nilsson.
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SÄRNA-IDRE ÄFO

ÄLVDALENS ÄFO

FIGUR 2. Fördelning mellan tall- och granstammar.

SÄRNA-IDRE ÄFO
RESULTAT OCH KOMMENTARER

På uppdrag av Särna-Idre älgförvaltningsområde (ÄFO) har Svensk Naturförvaltning
AB inventerat älgbetesskador i tallungskog.
Andelen tallar med färska skador skattades till 12%. Med dessa skadenivåer är
prognosen att det i ett genomsnittligt bestånd kommer finnas drygt 500 oskadade
tallstammar per ha när träden vuxit över
betesbegärlig höjd. I Dalarna har under
2013 motsvarande inventering även utförts
i Gävle-Dala ÄFO, Noppikoski ÄFO och
Älvdalen ÄFO.

JAKT

• Tätheten av tallstammar, högre än
FIGUR 3. Skattad andel tallstammar med färska
skador, äldre
Resultatblad 32-2013
Älgbetesskador
Älvdalens
ÄFO skador och ackumulerade skador
halva medelmaxhöjden,
skattades
till
(Skada totalt).
2 783 stammar per hektar (tabell 1).
Andelen tal av barrträden (tall och
ULTAT OCH KOMMENTARER
garn) var 85 % (figur 2). Andelen tall
av samtliga trädstammar var 63 %.
• Andelen stammar av tall med färska
skador var 10 % i hela ÄFO:t (figur
3). Huvvuddelen av skadorna hade
uppkommit under vintern (8 %).
Skadefrekvensen varierade något melResultatblad 32-2013 Älgbetesskador Älvdalens ÄFO
lan delområden ÄFO:t.
BAKGRUND
• Av tallstammarna uppvisade 35 %
Inom förvaltningen av älg och skog efterFigur 3.
Skattad
andel tallstammar med färska skador,
OCH
KOMMENTARER
tecken på någon färsk och/eller äldreRESULTAT
äldre skador och ackumulerade skador (Skada totalt).
strävas en älgstam som inte orsakar beälgbetesskada (figur 4). Med andra ord
tesskador på tallungsskog som översstiger
FIGUR 4. Andel tallstammar med och utan skador.
var 65 % av stammarna oskadade.
Observera
att
summan
av
bara
färska
skador
och
de mål som formulerats för ett förvaltRESULTATBLAD 32
både färska och äldre skador motsvarar färska
• De färska skadorna dominerades
av
ningsområde. Om man parallellt med år2013
(ÄFO) har Svensk Naturskador i figur 3.
toppskottsbetning.
Stambrott och
liga inventeringar av älgbetesskador följer
skog. Andelen
tallar med
barkgnagatt
förekom
på mindre än en
utvecklingen av älgtäthet får man kunskap
nivåer är prognosen
det i
procent
av stammarna.
om hur relationen mellan skador och älg
1000 oskadade
tallstammar
Risken har
för under
att oskadd tallstam skall
ärlig höjd.• I Dalarna
ser ut inom förvaltningsområdet. Det senaunderÄFO
ett år beräknas till 7,7
le-Dala ÄFO,skadas
Noppikoski
re är av stor vikt för att kunna vara effektiv
Figur 3. Skattad andel tallstammar med färska skador,
%. Denna siffra kan användas för att
i att äldre
sättaskador
in förvaltningsåtgärder.
Under
och ackumulerade skador (Skada
totalt).

grovt prognostisera hur många stamsommaren 2013 utfördes inventering av
mar man kan förvänta sig är oskadade
älgbetesskador i Särn-Idre ÄFO (figur 1)
Figur 4. Andel tallstammar med och utan skador. Obser
när träden vuxit ur beteshöjd.
med syfte att ta fram underlag till områdets
vera att summan av bara färska skador och både färska
• Om senaste årets skaderisk består
älgförvaltningsplan.
och äldre skador motsvarar färska skador i figur 3.
kommer ett genomsnittligt föryngrat
METODIK
bestånd after 18 år, det vill säga vid
Inventeringen koncentrerades till ungsskoFIGUR 5. Prognos av antalet oskadade stammar
cirka fyra meters höjd, att ha 980 oskagar med minst 10 % tall och träd i ålderav tall i ett genomsnittligt bestånd. Beräkningarna
dade talstammar per ha (figur 5). Det
utgår från skattat antal stammar per ha och skattad
sintervallet 6 till 18 år, det vill säga då de är
motsvarar 35 % av det totala antalet i
skaderisk samt att skaderisken är konstant. Röd
som mest exponerade för älgbetesskador. I
cirkel indikerar uppmätt nivå på antalet oskadade
ett genomsnittligt bestånd.

praktiken innebär det att mätningen sker i
stammar i ett genomsnittligt bestånd.
• En jämförelse mellan prognos och
avdelningar (synonymt med bestånd) med
uppmätt utfall indikerar att den gångFigur 4. Andel tallstammar med och utan skador. Obseren snitthöjd
på tall mellan 1 och 4 meter.
vera att summan av bara färska skador och både färska
na vinterns skadenivå var högre jämInom
ÄFO:t
som
och äldre
skadorvaldes
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färska skador i figur
3.
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Figur 2. Fördelning mellan tall- och granstammar.

FIGUR 3. Skattad andel tallstammar med färska
skador, äldre skador och ackumulerade skador
(Skada totalt).

Resultatblad 33-2013 Älgbetesskador S
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Älgbetesskador i tallungskog



Särna-Idre ÄFO 2013

FIGUR 1. Karta över Särna-Idre ÄFO
med dess delområden. Ljusare partiPå uppdrag
av Särna-Idre älgförvaltningsområde (ÄFO) har Svensk Naturer utgörs av fjällnära skog och har ej
förvaltning
AB iinventerat
älgbetesskador i tallungskog. Andelen tallar med
ingått
inventeringen.


RESULTATBLAD 33
2013


färska skador skattades till 12%. Med dessa skadenivåer är prognosen att det i
ett genomsnittligt bestånd kommer finnas drygt 500 oskadade tallstammar per
ha när träden vuxit över betesbegärlig höjd. I Dalarna har under 2013 motsvarande inventering även utförts i Gävle-Dala ÄFO, Noppikoski ÄFO och Älvdalen
ÄFO.



RESULTAT OCH KOMMENTARER

BAKGRUND

• Tätheten av tallstammar, högre än halva
medelmaxhöjden, skattades till 2 332
stammar per hektar (tabell 1). Andelen
tal av barrträden (tall och garn) var
98 % (figur 2). Andelen tall av samtliga
trädstammar var 85 %.
• Andelen stammar av tall med färska
skador var 12 % i hela ÄFO:t (figur 3).
I stort sett alla skador registrerades som
vinterskador. Skadefrekvensen varierade
METODIK mellan delområden i ÄFO:t (tabell 2).
• Av tallstammarna uppvisade 30 % tecken på någon färsk och/eller äldre älgbetesskada (figur 4). Med andra ord var 70
% av stammarna oskadade.
• De färska skadorna dominerades av
toppskottsbetning. Stambrott och barkgnag förekom på mindre än en procent
av stammarna.
• Risken för att en oskadd tallstam skall
skadas under ett år beräknas till 11 %.
Denna siffra kan användas för att grovt



prognostisera hur många stammar man
kan förvänta sig är oskadade när träden
vuxit ur beteshöjd.
• Om senaste årets skaderisk består kommer ett genomsnittligt föryngrat bestånd
efter 18 år, det vill säga vid cirka fyra meters höjd, att ha 511 oskadade tallstammar per ha (figur 5). Det motsvarar 22
% av det totala antalet i ett genomsnittligt bestånd.
• En jämförelse mellan prognos och uppmätt utfall indikerar att den gångna vinterns skadenivå var högre jämfört med
Figur 1. Karta över
vad som generellt varit fallet under tidiSärna-Idre ÄFO med
gare
år (ses i figur 5 som att kurvan ligger
dess
delområden.
Ljusare partier utgörs
under
cirkeln).
av fjällnära skog och
har ej ingått i inventeringen.

TABELL 1. Skattat antal stammar av olika
trädslag per hektar.

Tabell 1. Skattat antal stammar av olika trädslag per hektar.

Tall
2332

Gran
36

Björk
329

FIGUR 4. Andel tallstammar med och utan skador. Observera att summan av bara färska skador
och både färska och äldre skador motsvarar färska
skador i figur 3.

Övrigt
59

FIGUR 5. Prognos av antalet oskadade stammar
av tall i ett genomsnittligt bestånd. Beräkningarna utgår från skattat antal stammar per ha och
skattad skaderisk samt att skaderisken är konstant.
Röd cirkel indikerar uppmätt nivå på antalet oskadade stammar i ett genomsnittligt bestånd.

Foto: Martin Wallgärd

Foto: Martin Wallgärd

Foto: Martin Wallgärd
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TABELL 2. Skattad andel tallstammar för
respektive
delområde.
Skada vinter
utgörs avdelTabell 2. Skattad
andel tallstammar
för respektive
färska
skador
under
vintern.
område.
Skada som
vinterskett
utgörs
av färska
skador som skett
under vintern.

Särna-Idre_1
Särna-Idre_2
Särna-Idre_3
Totalt

Färsk
skada
13%
14%
7%
12%

Äldre
skada
17%
34%
16%
24%

Skada
totalt
25%
43%
20%
31%

Skada
vinter
12%
14%
7%
12%

Rapporten är framställd Svensk Naturförvaltning AB 2013
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DELÄGARE

Gör Din anmälan/b
eställning
senast 28 februar
i 2014!

2 VANLIGA FRÅGOR
Varför ska jag beställa plantor i samband med
markberedning?

NU ÄR DET DAGS ATT BESTÄLLA
MARKBEREDNING & SKOGSPLANTOR!

– Att du gör din plantbeställning redan i samband med markberedning möjliggör för plantskolan att så in rätt frö till rätt
plats (proveniens) i god tid. Med andra ord - att kunna leverera
exakt den sortens planta du behöver till bästa kvalité och i rätt
tid. Plantor som ska planteras år 3 (räknat från avverkningsåret)
sås redan på våren år 2 (samma år som markberedningen utförs).
Plantorna växer sedan fram till hösten då de fryses in i färdigpackade beställningar.

Du gör din beställning av skogsplantor i samband med anmälan om markberedning. Ska du markbereda
gör du din anmälan samt beställning av plantor till Jan Norell. Har du redan markberett och endast ska plantera gör du din plantbeställning till Tallheds Plantskola.
Ska du markbereda 2014 och plantera 2015.
Beställning av markberedning och plantor skickas till:

Har du redan markberett och ska plantera/hjälpplantera 2014.
Beställning av plantor skickas till:

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

Orsa Besparingsskog
Tallheds Plantskola
Box 55
794 21 Orsa

Bifoga papperskopia över avverkningstrakt vid anmälan av markberedning!

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

ANMÄLAN MARKBEREDNING OCH BESTÄLLNING SKOGSPLANTOR
Bifogad papperskopia över avverkningstrakt vid markberedning:
JA
NEJ. Endast plantbeställning

Behöver du hjälp att
fylla i blanketten?
Kontakta Tallheds
Skogsplantskola
Bror Nilsson
Tfn: 0250-55 26 11
E-post: bror.nilsson
@orsaskog.se

Kontrollera dina planteringar, helst redan samma år som du
planterat, eller året efter. Det finns många hot för en planta:
torka, sjukdom, snytbaggar, sork- och älg är några exempel.
Fattas det plantor kan du behöva hjälpplantera. Kontakta
Skogsstyrelsen så får du råd och tips! Besparingsskogen bekostar plantor för hjälpplantering när Skoggstyrelsen bedömt att
kravet för täthet inte är uppfyllt.

Exempel: När du har slutavverkat
år 1 bör du markbereda år 2 och
plantera år 3.
Beställning av markberedning och
plantering kan göras redan år 1,
dock senast 28 februari år 2!

Adress:
Gran:			st
Ort:

Contorta:		 st

Mobil:
Lärk:			st

E-post:
Frö:			kg
Fastighetsbeteckning:

Areal:

VEM GÖR VAD?
Markägaren
Besparingsskogen
Tallheds Skogsplantskola
Skogsstyrelsen
Entreprenör

Övriga anteckningar:

ÅR 1
AVVERKNINGSÅR

Efter slutavverkning anmäler markägaren markberedning + beställning
av plantor till Älvdalens
Besparingsskog, ÄB,
(senast 28/2 året efter
avverkning).
ÄB förmedlar plantbeställning till Tallheds
Skogsplantskola.
Tallheds Skogsplantskola sammanställer
beställning.

Höjdläge (hyggets höjd över havet i meter):

Viktigt!

Belägenhet:
Avverkningsår:

KOM IHÅG ATT BEKRÄFTA
DIN PLANTBESTÄLLNING!

Önskat planteringsår:
Namnteckning:
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Önskas hyggesrensning?

www.besparingen.com

När får jag mina plantor?
– När det är dags att plantera kontaktar du Tallheds
Skogsplantskola för att bekräfta din beställning och meddela när
du tänker plantera. Detta görs senast två veckor innan du önskar
hämta dina plantor. Under förutsättning att du gjort din plantbeställning i rätt tid får du plantorna levererade för avhämtning på
din Besparingsskog. Se info nedan!

FRÅN AVVERKNING TILL FÖRYNGRING - SÅ HÄR GÅR DET TILL

FÖRKLARING TILL SCHEMAT

Tall:			st

Telefon:

Tips till dig som har eller ska plantera
- tänk på att följa upp planteringen!

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

Beställningsdatum:

Namn:

Postnr:

ÄB
SIB

PLANTERING & MARKBEREDNING

PLANTERING & MARKBEREDNING

DELÄGARE

ÄB
SIB

Meddela Tallheds Skogsplantskola, senast
två veckor innan, vilket datum du önskar
hämta ut dina beställda plantor.
Tfn: 0250-55 26 11

www.besparingen.com

Den grå rutan i schemat visar vad markägaren bör göra år 1 till 3.

ÅR 2
MARKBEREDNING

Markberedning utförs
åt markägaren genom
Älvdalens Besparingsskog.
Tallheds skogsplantskola sår frö enligt din
beställning till ÄB. De
färdigvuxna plantorna
packas och fryses
under hösten.

ÅR 3
FÖRBEREDELSER
PLANTERING
Markägaren kontaktar
Tallheds Skogsplantskola för att meddela
när beställda plantor ska
hämtas på ÄB eller SIB.
Obs! senast två veckor
innan plantering.
Plantorna och eventuell förbokad utrustning
för plantering finns att
hämta på Besparingsskogarnas utlämningsplats enligt överrenskommelse.

ÅR 3
PLANTERING OCH UTBETALNING AV BIDRAG
Som markägare har du två val:
Plantera själv
Anlita entreprenör
Väljer du att plantera
själv kontaktar du
Skogsstyrelsen när
planteringen är utförd
och klar.
Skogsstyrelsen avsynar
arbetet och fakturerar
sedan Besparingsskogen. Fungerar som
kontrollorganisation åt
Besparingsskogen.
Besparingsskogen
bekostar arbete som är
godkänt av Skogsstyrelsen och betalar efter
godkännande ut bidrag
till markägaren.

Anlitar du entreprenör utför denne arbetet och fakturerar
Besparingsskogen;
som tar kontakt
med skogsstyrelsen
för avsyning innan
utbetalning till
entreprenör.

OBS!
Var uppmärksam på att olika
bidragsregler
gäller för Älvdalen, Särna och
Idre.

UTLÄMNING AV PLANTOR OCH UTRUSTNING SKER
UNDER MAJ-JUNI TISDAGAR OCH FREDAGAR KL 14.00-17.00
Plats Älvdalen: Älvdalens Besparingsskogs garage i norra delen av kyrkbyn.
Kontaktperson: Urban Mattsson Tfn: 073-053 14 84
Plats Särna-Idre: Besparingsskogens kallförråd i Särna.
Kontaktperson: Mats Wallmo Tfn: 070-567 03 69

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2013
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LOKALT SLAKTERI

LOKALT MEJERI

ÄB

LOKALT SLAKTERI I ÄLVDALEN?
FÖRSTUDIE

FÖRSTUDIE

LOKALT MEJERI I ÄLVDALEN?

FOTO: Anna Dahlgren

Under våren påbörjades en förstudie om möjligheten för ett Lokalt
mejeri i Älvdalen. Mejeriet skulle tillverka mjölkprodukter av råvaror
från gårdar i norra Dalarna.
Torbjörn Zakrisson har ett stort engagemang för bygden och initierade förstudien
i slutet av 2012 i samarbete med LRFs lokalavdelning. Frågeställning som förstudien
skulle utreda var:
Finns det någon möjlighet att starta ett
lokalt mejeri där man tar fram lokalproducerade mejeriprodukter från trakten?
Älvdalens Besparingsskog godkände ansökan med en tydlig begränsning; ser vi att
det är orimligt ska vi omedelbart avsluta
förstudien.
Anledningen till förstudien är att mjölkbönderna i norra Dalarna upplever en osäker framtid då de inte vet hur länge de stora
aktörerna, till exempel Arla, kommer att
hämta deras mjölk på gårdarna. De upplever även att priset på mjölken är för lågt
från leverantörerna och vill ha svar på om
det finns möjlighet att få mer betalt per liter
mjölk i en småskalig anläggning lokalt.
Styrgruppen bestod av: Jan Nerelius, Anna
Beronius och Roger Beronius.
Torbjörn började med att åka runt till bönder i Mora, Orsa och Älvdalen för att lyssna
in vad de tyckte om idén. Han frågade även
lokala handlare, distributörer och andra intressenter - alla var mycket positiva. Lokala
byggföretagare kunde tänka sig att hjälpa
till med olika lösningar för byggnationen.
Miljöchefen var positiv till att ha en miljöanpassad anläggning i Älvdalen kommun
som en förebild för andra.

För att undersöka kostnader för inventarier
och maskiner bjöd Torbjörn in representanter från Tetra Pak i Lund. De kom till
Evertsberg en dag i februari och förklarade
hur det fungerade med olika lösningar och
vilka förpackningar som passade till vad
och till vilken kostnad.
Vid ett styrgruppsmöte i slutet av februari i år togs det fram en grov kalkyl
över vad investeringskostnaden skulle bli på en eventuell mejerietablering:
Styrgruppen kom fram till en beräkning på
cirka 70 miljoner svenska kronor.
Mötet beslutade då att förstudien enbart
skulle fortsätta arbetet med att fokusera på
hur man skulle få fram kapital för den eventuella etableringen. Frågan som ställdes var:
Vad krävs för att man ska få låna till en etablering inom livsmedel i norra Dalarna på
cirka 70 miljoner kronor? Svaren som man
fick var bland annat: - starka ägare med god
tillgång på eget kapital. - god finansiell avkastning. - marknadsundersökningar som
visar på ett behov av produkterna. - investeringskalkyl, produktkalkyler och säljkalkyler.
Förstudien resulterade i bedömningen att
möjligheten att hitta starka ägare med god
tillgång på kapital som vill satsa på denna
typ av anläggning är mycket liten i dagsläget. Styrgruppen beslutade att därför att
arbetet med förstudien skulle avslutas.

FOTO: Anna Dahlgren

I en ansökan från LRF:s lokalavdelning beviljade Älvdalens
Besparingsskog, Jordägarnämnden medel till en förstudie för att
undersöka möjligheterna att starta ett slakteri för tamboskap. Den
förväntas vara klar under senhösten 2013.
FRÅGESTÄLLNINGAR:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

hur många bönder kan leverera
mjölk i norra Dalarna?
intresset från lokala lantbrukare?
eventuella nystartade verksamheter inom mjölkproduktion?
hur ser marknaden ut?
inventering av försäljningsställen,
kvantiteter och volymer?
logistik och leverantörer?
byggnation, kostnader?
maskiner och inventarier, kostnader?
marknadsföring, kostnader?
tillstånd från kommunen och andra myndigheter?
möjligheter till stöd
från Länsstyrelsen och
Jordbruksverket?
möjligheter till finansiering från
ALMI, Inlandinnovation mfl?
antalet arbetstillfällen som kan
skapas?
Andra kringeffekter?
nya sätt att leverera och sälja mejeriprodukter?
ta fram en affärsplan för fortsatt
arbete.

Det är Torbjörn Zakrisson som genomför
studien. Till sin hjälp har han också Karin
Eriksson, fd livsmedelsinspektör och djurhållare.

slag i en och samma butik, i anslutning till
slakteriet ger synergieffekter och möjligheter till ökad försäljning och lönsamhet på
sikt.

Karin och Tobbe berättar.
– Bakgrunden till detta är att det finns
ett stort behov och efterfrågan bland lokala lantbrukare att få tillgång till ett lokalt
slakteri. Det finns en stor möjlighet till utveckling om man går samman och tillhandahåller lokalproducerade produkter från
ett lokalt slakteri.

Tobbe som har erfarenhet från såväl restaurangbranschen som turistnäringen til�lägger; - Alla trender visar på en större
efterfrågan på lokalproducerad mat samt
att det är en reseanledning för många besökare. I vår närregion finns Vasaloppet
som drar mängder med folk sommar och
vinter. Under en kommande treårsperiod
kommer Vasaloppet i samverkan med de
tre vasaloppskommunerna att satsa drygt
500 000 kronor/år på marknadsföring av
VasaloppsArenan. Slakteriet och butiken
skulle komma att vara placerade mitt i området. Vi har även nära till de stora turistmagneterna Idre och Sälen.

Karin Eriksson jobbar just nu med projekt
W7- det är genom detta arbete som hon
kostnadsfritt kan arbeta som rådgivare i förstudien. Hon vet vad hon pratar om genom
sina många år som fårbonde men också genom sina erfarenheter som miljöinspektör
och företagsrådgivare. Karin berättar.
– Möjligheterna för de små leverantörerna att kunna leverera och växa hänger samman med möjligheterna till lokal slakt. Det
är djuren som håller våra byar och fäbodar
öppna, dels genom den betande mulen men
naturligvis också genom att bönderna odlar
vall, havre, säd etc på åkrarna. Att kunna
leverera lokalproducerade varor av olika

Under oktober månad har det gått ut enkät
till djurägare och det har hållits ett informationsmöte om förstudien. Enkäten är viktig
för att få fram ett bra underlag för att kunna
gå vidare med arbetet. Informationsmötet
knyter ihop det arbetet och ger alla möjlighet att komma till tals.

Förstudien skall göra en grundlig undersökning och sammanställa svar på
följande frågor:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Ring eller maila gärna om ni har frågor eller funderingar!
Karin Eriksson tfn: 0251-31219		
Tobbe Zakrisson tfn: 070-2609697		

FRÅGESTÄLLNINGAR:

hur många djurägare finns det i
norra Dalarna?
hur mycket kan de leverera?
intresset att leverera lokalt?
eventuella nystartade verksamheter inom köttproduktion?
hur ser marknaden ut?
Inventering av lokala försäljningsställen och kvantiteter/
volymer?
ta fram en affärsplan för fortsatt
arbete, tillstånd från kommunen
och andra myndigheter?
logistikfrågor
kostnader kring leveranser?
kostnader för byggnation?
kostnad för maskiner och inventarier?
kostnader för marknadsföring?
möjligheter till stöd
från Länsstyrelsen och
Jordbruksverket?
möjligheter till finansiering via
ALMI, Innlandsinnovation mfl?
hur många arbetstillfällen kan
skapas? Kringeffekter?

e-post: karin.eriksson@alvdalen.se
e-post: naeset@hotmail.com
I nästa nummer kan du läsa resultatet av förstudien.
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ELMIA WOOD 2013

ELMIA WOOD 2013

ÄB

FAKTA:

REPORTAGE

REPORTAGE

Champs of Logging, med säte i
Siljansnäs i Dalarna, utbildar varje år
400 personer för motorsågskörkort.
Körkortet handlar inte bara om att
snabbt och effektivt fälla och kvista
träd, utan också om att jobba med god
säkerhet i skogen.
– Effektivitet och säkerhet går som en
röd tråd i våra utbildningar och de här
tävlingarna baserar sig på praktisk
användning av motorsågen, säger
Christer Stolt på Champs of Logging.
Källa: www.elmia.se

Från vänster: Kapning på tid. Mitten: Jörgen Westerling.
Höger: Prisutdelning. Martin på tredje plats högst upp till
höger. Jörgen på fjärde plats, tvåa från höger längst ned.
Stora bilden: Sista grenen, precisionsfällning.

ÄLVDALSBRÖDER

FOTO: Jörgen och Martin Westerling.

I MOTORSÅGS-SM
Vill man ta del av det senaste inom världens skogsbruk är det Elmia
Wood som gäller. Elmia Wood är världens största skogsmässa som
äger rum vart fjärde år i Jönköping. Här samlas besökare från hela världen för att bland annat ta del av tekniska nyheter, låta sig inspireras
och i år även bevittna när kandidaterna till Sveriges mästare i motorsågshantering gjorde upp om titeln.
På Elmia Wood får branschen visa upp sig
och breda ut sig ordentligt med nya produkter och praktiska problemlösningar.
Men ”skog” är inte bara verktyg, maskiner och metoder. Experter och rådgivare
visar hur man som skogsägare och skogsbrukare på ett effektivt sätt kan förbättra
sin lönsamhet. På Elmia Wood får man
inspiration och mängder av nya idéer.
Elmia Wood besöks av ca 46 500 personer
från världens alla hörn som är intresserade
av skogsteknik och skogsskötsel. De största
besökargrupperna är skogliga entreprenörer,
skogsägare, tjänstemän och skogsåkare. Men
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även skogliga utbildare finns på plats. Det
händer även en hel del annat på mässområdet under dessa dagar. I år fick mässdeltagarna till exempel bevittna när Sveriges
skickligaste talanger i hantering av motorsåg slogs om SM-titeln. MotorsågsSM gick av stapeln fredag den sjunde
juni och bland de tävlande fanns två vassa
Älvdalsbröder.
Jörgen och Martin Westerling är bröder
och jobbar med skogsvård på Älvdalens
Besparingsskog. Vad många inte vet är att de
även är hejare på att hantera en motorsåg.

Martin Westerling i första momentet, filning.

Hur kommer det sig att ni är så duktiga att
hantera en motorsåg?
– Vi gick Champs of Loggings motorsågskurs, A- och B-kursen, i våras genom
jobbet på Besparingsskogen. Champs of
Logging arrangerar SM i motorsåg och delar av motorsågskurserna är poängsatta. Vi
klarade oss tydligen bra och blev uttagna till
SM av kursledarna, säger Jörgen.
För att bli svensk mästare i motorsåg måste
man klara en mängd moment på bästa sätt.
Den sammanlagda poängen för alla moment
räknas sedan ihop och de två bästa går vidare
till final.
– Första momentet var filning. Vi skulle
fila kedjan på en halvtimme. Motorsågen
skulle bli perfekt filad, vass men samtidigt
inte kastbenägen. Sedan var det kapning
på tid. Instick heter den tredje grenen och
det innebär att man skall kunna hantera
motorsågen på millimetern. Fjärde grenen

www.besparingen.com

var ett fällskär. Då gällde det att kunna se
bredden och exakta tjockleken på fällskäret.
Sista grenen var precisionsfällning. I den grenen handlade det om att beräkna exakt var
toppen på ett 16-17 meter högt träd skulle
landa. Uppe i toppen på trädet satt en måltavla och på marken satt en spik, som vi som
tävlade själva fick placera ut, berättar Jörgen.
Hur blev placeringen?
– Christian Nilsson från Tomelilla vann,
två blev Mattis Hallqvist från Östersund.
Martin, brorsan, kom trea. Själv hamnade
jag på fjärdeplats, säger Jörgen.
Är detta något ni kan tänka er att göra igen?
– Ja, det vore roligt att bli uttagen igen.
Vi skulle gärna vilja gå C-kursen för motorsåg och då får vi se om vi platsar. Kan
vara svårt eftersom det bara är några få som
blir uttagna av flera hundra. Att vara med
på SM var mycket större än vi trodde från
början. Det var massor med folk som tittade och det var mycket större uppmärksamhet runt tävlingen än vi förstod när vi blev
uttagna. Det var upplevelse att vara med,
säger Jörgen.
Älvdalens Besparingsskog säger grattis till
Jörgen och Martin och önskar dem lycka
till med C-kursen i motorsåg!
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RESUMÉ SKOGSDAGAR

RESUMÉ SKOGSDAGAR

PÅ SKOGSDAGAR
I SÄRNA

Särna-Idre Besparingsskogs delägare är intresserade av att komma ut i skogen
och ta del av verksamheten. Det visade de under de båda skogsdagarna 16-17
augusti. Temat för året var naturvård och kulturmiljöer.
Under förmiddagen besökte deltagarna Skäråsen och tittade på
större naturvårdshänsynsområden, nyckelbiotoper, naturvärdeslokaler, ELP-planer och informerades om ersättningar och bidrag vid
större naturvårdsavsättningar. Håkan Lissman, Lena Leonardsson
och Ulf Andersson från Besparingsskogen, Ulf Lindenbaum från
Skogsstyrelsen och Lennart Bratt från Länsstyrelsen informerade.
En fikapaus med eld och kokkaffe uppskattades av deltagarna innan de gick vidare in i Skäråsens trollskog med branta klippor och
överraskande vackra natur.
Vid Nornässätern visade eldsjälen Anders Hård, från Nornäs
Samfällighetsförening, landskapsvård i fäbodmiljö. Nornäs
Samfällighetsförening har restaurerat vallens byggnader och nu vill
de rädda de gamla ”fjösen” och eldhuset från förfall.
– Det finns många fäbodar som förfaller och växer igen. Är markägaren intresserad och vill göra något åt det finns bidrag att söka
hos Länsstyrelsen och Skogstyrelsen, berättade Maria Nilsson från
Skogsstyrelsen.
Nornässätern är ett bra exempel på hur ett fungerande samarbete kan bidra till att bevara vallens byggnader. Anna
Dahlgren från Besparingsskogen har märkt ett ökat intresse
för att söka bidrag för kulturmiljöer under det senaste året.

John Graf serverar kolbullar med lingonsylt och fläsk till hungriga skogsägare. FOTO: Anna Dahlgren
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DELÄGARE

INTRESSERADE DELÄGARE

DELÄGARE

SIB

– Vi hade skogsdagar i Älvdalen förra året. Den mynnande ut i
att fler sökte bidrag. Jag och Torbjörn Fält jobbar med ett rådgivningsstöd sedan ett år tillbaka, där delägarna kan vända sig till oss så
lotsar vi dem rätt. Det kan vara gärdsgårdsbidrag hos Länsstyrelsen
eller restaurering av kulturmiljöer hos Skogsstyrelsen, berättade
Anna.
Hänsyn till vatten och vardaglig naturvårdshänsyn avrundade eftermiddagen.
– Att ta hänsyn till vatten är viktigt vid skogsbruk. Att bygga broar över bäckar vid avverkningar är något de flesta idag gör. Vatten är
ett livsmedel och vi skogsägare har ett ansvar att se till att lagar och
regler efterföljs, berättade Håkan Lissman på Besparingsskogen.
Förvaltare Ulf Andersson är nöjd med årets skogsdagar.
– Vi som jobbar på Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar
uppskattar att det är många som anmäler sig. Vi vill gärna visa upp
verksamheten som vi jobbar med dagligen och under skogsdagarna
får delägarna en direkt inblick i en del av skogsorganisationen. Att
de får ett ansikte på personalen är också viktigt. Delägarna är viktiga för oss och att nå ut till dem på detta sätt är ovärderligt, säger
Ulf Andersson.
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UTBILDNING & BIDRAG

PROJEKT

ÄB
SIB

SKOGEN SOM RESURS

PORFYRLEDEN

Det är inte alla skogsägare som tänker på sig själv i form av företagare. Faktum är att många ser sitt skogsägande som en hobby,
ett trevligt intresse eller kanske som ett arv som ska förvaltas för
kommande generationer. Att vara skogsägare är trots allt en särskild form av företagande. Men det behöver inte stanna vid det traditionella skogsbruket. Det går att använda skogen på andra sätt
också. Med ett långsiktigt och företagsekonomiskt tänk kan ditt
skogsägande kanske bli grunden för att förverkliga din affärside
eller utveckla ditt skogsägande.

Älvdalens Besparingsskog har under 2013 arbetat med en ansökan till Skogsstyrelsen om bidrag för att röja och markera en
vandringsled i Älvdalen på cirka 35 km. Ett projekt som kallas
Porfyrleden.
Syftet med projektet är att bevara kulturhistoriskt intressanta stigar och vandringsleder
i Älvdalens socken.
Underlaget togs fram i en förstudie i samarbete mellan Älvdalens Besparingsskog,
Älvdalens Kommun och Region Dalarna
under 2009-2010. Slutmålet är att rusta
flera leder.
Nu har bidraget till leden beviljats och
det praktiska arbetet har startats. Under
barmarkssäsongen i år och nästa år kommer Besparingsskogens röjarlag att röja och

markera leden samt rusta en del broar och
spänger. Projektet finansieras till 100 %
med bidraget från Skogsstyrelsen.
I anslutningen till det praktiska arbete med röjning och markering som
Besparingsskogen utför, undersöker nu
turistnäringen tillsammans med Visit Idre
möjligheterna att i ett nytt projekt dokumentera intressanta besöksmål längs leden
samt ta fram kartor informationsmaterial
och skyltar.

Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar i samarbete med Projekt
W7 bjuder in till två intressanta kvällar under hösten. Kom och låt
dig inspireras av skogens resurser och hur de kan änvändas.
Obs! Alla är välkomna delägare eller inte.

a

Hyr

			Lokalen

- mötesplatsen till vardags och fest i över 120 år

Namnet ”Lokalen” kommer från Långö Liebruk, där timmerhuset en gång
stod. Byggnaden användes då för sammankomster av olika slag, främst
för dans och lekar varannan lördagkväll. Patron Pettersson som uppförde
byggnaden i början av 1890- talet tyckte det var viktigt att ungdomen hade
någonstans att samlas. 1915 köpte Besparingsskogen delar av den gamla
samlingslokalen och det blev förvaltarbostad och kontor. 1976 såldes Lokalen till Älvdalens Kommun. När sedan Kyrkbyns- och Östermyckelängs
samfällighetsföreningar tog över huset renoverades Lokalen och man
återskapade den pampiga förvaltarbostadens ursprungliga miljö. Lokalen
blev en av Sveriges förmodligen vackraste bystuga i samfällighetsföreningars regi.
2003 kom Lokalen tillbaka i Besparingsskogens ägo och är den
perfekta miljön för bröllop, fester, familjeträffar i sorg och glädje.
I dag nyttjas byggnaden flitigt av företag, föreningar och privatpersoner.
Rummen bär namn från bygden, i taket hänger kristallkronor.
Lokalen har ett nyrenoverat kök i lantlig stil anpassat till matlagning- komplett med husgeråd och porslin. Det finns även ett praktiskt diskrum med
en rejäl diskmaskin anpassad till restaurangkök.
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6 november kl 18.00

27 november kl 18.00

”Möbler i trä” Möblira Trä & Design

”Bygga i trä”

Lokalen, Älvdalen

Lokalen, Älvdalen
FOTO: Besparingsskogen

b

INFORMATION

INFORMATION

Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar i samarbete
med Projekt W7 presenterar:

Pellesalen på bottenplanet rymmer ca 60 personer och är utrustad med bland annat whiteboard,
laserkanon samt konferenstelefon och med matlagningskök i angränsande rum.
Myckelsalen i souterrängplanet rymmer 30
personer. Just nu är detta uthyrt till Länsstyrelsen Dalarna.
Slink-In

är ett mindre rum för ca 6-8 personer,
passar bra för mindre styrelsemöten eller liknande. På
övre plan finns Loftet, lämpligt för rast och mingel.

Konferens eller möten:
Pellesalen: 600 kr/tillfälle
Slink-In: 300 kr/tillfälle

Stadsarkitekt Tomas Johnsson berättar varför trä är
framtidens byggnadsmaterial.

Träets egenskaper och vad vi vill ha för slags trä
när vi bygger möbler. Therese Matsson och Jonas
Engström.

Vi bjuder på fika. Kostnadsfritt.

Vi bjuder på fika. Kostnadsfritt.

Anmälan till: Anna Dahlgren 0251-59 74 85
anna.dahlgren@besparingen.com senast 25 nov.

Anmälan till: Anna Dahlgren 0251-59 74 85
anna.dahlgren@besparingen.com
senast 4 nov.

FOTO: Tobbe Nilsson.

FÖR BRUKARE AV GÅRDENS/BYNS/FÄBODENS SKIFTESLAGSMARK

RÅDGIVNINGSSTÖD

Nytt sedan 2
012!

Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskog rådgiver om gårdens/byns/fäbodens
natur och kulturvärden. Syftet med det nya stödet är att hjälpa markägare och
brukare av skifteslagsmark i Älvdalen, Särna och Idre att söka bidrag från
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen för landskapsvårdsprojekt.

Kök för kaffe: 150 kr/tillfälle
Kök för mat: 300 kr/tillfälle
Fester o dyl:
Pellesalen + kök: 900 kr
Fredag fr om kl. 12.00 t om söndag em
eller efter överenskommelse.
Lokalen är gratis att hyra för ideella
föreningar vid årsmöten.

Bokning

till Ann Halvardsson
mån-tors kl. 8-15
Tfn: 0251-122 33
E-post: lokalen@besparingen.com
Adress: Gamla Näsvägen 6
796 30 Älvdalen

www.besparingen.com

Odlingslandskapet som är skapat av människan är en del av vårt
kulturarv. För att dessa natur- och kulturmiljövärden ska bevaras
för framtiden krävs en kontinuerlig skötsel. Jordbruksverket och
Skogsstyrelsen har bidrag för att hjälpa till att bevara natur- och
kulturvärden för framtiden.
Det är många som inte vet att de kan få bidrag för att restaurera den gamla ängsladan på fäboden som inte längre används eller
bidrag för att hålla markerna öppna med hjälp av djur. Listan på
bidrag är lång och det kan vara svårt att veta vad man kan söka
bidrag för och vilket av bidragen som passar ändamålet bäst.
Anna Dahlgren och Torbjörn Fält hjälper dig som är brukare av
skifteslagsmark i Älvdalen, Särna och Idre vidare med dina planer
för Din gård, Er by eller fäbod. Hör av dig så berättar de mer och
lotsar dig i ditt arbete med din ansökan.

www.besparingen.com

Axplock av de bidrag som finns att söka hos Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen:
•
•
•
•
•
•

restaurering av gärdsgård runt fäboden
restaurering av ängar/beten
fäbodbete med djur
restaurering av tex. ängslador (överloppsbyggnader som inte
längre används)
miljöersättning för ängsslåtter
skogsägare kan tex. få ersättning för att frihugga kulturmiljöer, skapa
utsikt, röja upp och märka vandringsleder.

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

Anna Dahlgren, Älvdalen,
Särna-Idre Besparingsskogar,
Tfn: 0251-59 74 85
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VÄSA KRAFTVERK

VÄSA KRAFTVERK

ÄB

Aggregatet är på 15 MW och 160
kubikmeter vatten per sekund får
ledas genom turbinen. Är detta
ändrat nu genom renoveringen?
– Nej det är inte ändrat och får
inte ändras enligt domstolsbeslut
från 1965.

”

– Den nya turbinen blir effektivare
och lönsammare - den ger mer ström
för lika mycket vatten som passerar.

Till vänster: Löphjulet kopplad för att sänkas ner. Mitten: Löphjulet vinklat för att kara den trånga sektionen. Till höger: Löphjulet nere på plats i löphjulskammaren. Foto: Anders Hedén.

KRAFTEN

KRAFTEN

FAKTA

Den årliga produktionen uppgår till
omkring 60 GWh (Gigawattimmar.)+
1,2GWh (extra efter renovering). Det
räcker till totalt 2450 villor (med direktverkande eluppvärmning).

Renovering av Väsa kraftverk
När vägen öppnar vid kraftverket i Väsa sista oktober går renoveringsprojektet in i sitt sista skede
och delägarna har då investerat 70 miljoner kronor i en omfattande renovering av kraftverket.
Väsa kraftverk togs i drift 1965 och ägs till
hälften av vardera Fortum och Älvdalens
Besparingsskog. Under en inspektion 2007
upptäcktes och lagades sprickor i ett av de
fyra turbinbladen. Två år senare upptäcktes
en spricka i ytterligare ett turbinblad. Med
ålderns rätt behövdes en större renovering
av kraftverket.
– Vi hade riskerat ett långt och kostsamt driftstopp om vi inte hade utfört den
här renoveringen av turbinen nu, berättar
Anders Hedén på Fortum som är ansvarig
projektledare.
I våras stängdes vägöverfarten över kraftverksdammen i Väsa. Turbinen som skulle
renoveras stoppades och vattnet har släppts
ut genom luckorna under hela sommaren.
I början av december är det planerat att
kraftverket ska vara färdigrenoverat.
Den nya turbinen får bland annat ett
nytt, miljövänligare nav, som är fyllt med
vatten istället för olja. Med denna teknik
kan den totala oljemängden i hydraulsystemet minskas till 1/9 del av den ursprungliga.
– Den nya turbinen blir effektivare och
lönsammare – den ger mer ström för lika
mycket vatten som passerar, säger Anders.
Intagningsluckorna har målats och renoverats, stålytor i hela vattenvägen har
målats, kylsystemet har byggts om och
dubblerats för att undvika stopp vid rengöring. Vidare finns nu ett nytt hydraulsystem och dräneringssystem. Åtgärder av
brister i generatorn har också genomförts.
Undervattensgjutning av fundament för
avstängnings anordning framför intag har
utförts. En ny ventilation har installerats
i stationen samt två stycken 1 tons telfrar
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och därmed har arbetsmiljön förbättrats.
Projektet startade redan i december 2011
och det som inte har med vattenväg och
turbin/generator att göra har utförts under
2012.
I projekt av den här omfattningen dyker
det dock ofta upp överraskningar, men även
dessa har visat sig vara hanterbara. Tidigt i
projektet insåg man att etableringsytorna
utanför kraftstationen var för små. En hel
del skogsavverkning och schaktarbeten var
nödvändiga för att få större ytor för etableringen. Förhandlingar med en grannfastighet har även varit nödvändig för att få ytterligare etableringsytor. Under resans gång
stötte man även på en del andra problem
där man var tvungen att hitta kreativa lösningar.
– Vi har även råkat ut för att löphjulet
på turbinen var en decimeter för stort för
kunna lyftas upp och sänkas ner helt, det
löste vi genom att skära av några blad på det
gamla hjulet samt att vinkla det nya hjulet
när vi sänkte ner det. Nu för tiden bygger
man kraftstationer så att löphjulet skall gå
att hissas upp/ner helt utan att behöva vinkla det i förhållande till horisontal planet.
Löphjulskammaren var mer oval än förstudien visade så vi blev tvungna att svarva
detta med en stor karusellsvarv för att få
den rund igen. Det saknades även betongfundament på botten framför intagsluckorna att lägga bågsättare, avstängningsbalkar,
på för att kunna stänga ute vattnet så att
intagsluckorna kunde lyftas ur och renoveras. Vi blev därför tvungna att utföra undervattensgjutning för att möjliggöra detta,
berättar Anders och fortsätter:
– Strax före stoppet upptäcktes även problem med höga vibrationer, vilket medför

skaderisk vid snabbstopp, på aggregatet
som härrör mestadels från generatorn men
kan även komma delvis från turbinen. Vi
har funnit brister på generator som vi nu
har åtgärdat, vi har även förberett för att
kunna dämpa dessa vibrationer på turbinen
om så krävs.
Med en tuff tidsplan från början, en månad
kortare än normalt, och dessa oförutsedda
händelser höll inte riktigt tidsplanen.
– I det stora hela så har det gått mycket bra. Vi har varit tvungna att flytta fram
slutdatum cirka fem veckor. Men med tanke omständigheterna får vi vara relativt nöjda. Jag vill passa på att ge en stor eloge åt
medarbetare och entreprenörer som deltar i
detta projekt för en mycket bra insats, säger
Anders.
Efter renoveringen bedömer man att verkningsgraden kan höjas med cirka två procent. Det skulle kunna ge 1,2 GWh mer
i förnyelsebar elproduktion ett normalår
vilket motsvarar att energiökningen skulle
räcka att förse ytterligare 50 villor, med direktverkande eluppvärmning, med el.
Den 3 december planerar man att Väsa
Kraftverk ska vara i kommersiell drift
igen. Samtidigt pågår en förstudie för att
bygga en pegelkur för mätning av vattennivå vid Blybergs kraftstation, vilket kan
bli nästa projekt för att hålla Älvdalens
Besparingsskogs kraftproduktion på topp.
Slutligen kommer Väsa Kraft AB (Älvdalen
Besparingsskog och Fortum) att få tillbaka
en i princip ny kraftstation som kommer att
kunna producera miljövänlig och koldioxid-fri el långt in i framtiden.

www.besparingen.com

Väsa kraftverk. Foto: Tobbe Nilsson.

DESSA HAR JOBBAT MED RENOVERINGEN AV VÄSA KRAFTVERK
FORTUMS PROJEKTORGANISATION:

ENTREPRENÖRER:

Projektledare BAS-P - Anders Hedén, Fortum
Delprojektledare turbin - Jani Pyykönen, Fortum
Delprojektledare generator - Ulf Strömberg, SWECO
Delprojektledare el&kontr. - Anders Hedén, Fortum
Delprojektledare hjälpsystem - Kjell Ljung, Fortum
Delprojektledare bygg BAS-U - Per Persson, Vattenrallarn AB
Delprojektledare EHS - Ann-Sofie Ahlfors, Fortum
Drift- och underhållschef - Erik Norin, Fortum
Demontage/Montage - Hans Eriksson, Fortum
Supervisor turbin - Aljoša Boben, Litostroj

Litostroj Power, KS-medieprojektering, Norconsult, Hagges El
AB, Imtech VS-teknik AB, Michols Ventilation AB, ByggBengt
AB, Torverk Industrial Doors AB, GN Schakt AB, ELTEL, Falks
Schakt AB, ONENordic AB, RVElectro AB, SEMCON Caran AB,
PWPlåt AB, Berg & Brygt AB, Mora Mobillyft AB, RB Mekaniska
AB, TungDykarGruppen AB, Rönngårds Åkeri AB, Mätpartner,
Malte Andersson Åkeri AB, Danes Mekaniska, Isacssons Teknik
AB, CRAMO Sverige AB, Stenkullens Åkeri AB, BSM AB, Festins,
Fixture Laser AB, JUF, Iggesund plast & måln.teknik, Inspecta,
Carl Haag, Knuts Bygg, Såg & Kedjeservice, Johnny Anderssons
Asfalt & Markarbeten, Lindbergs sprängtjänst, Mora Press &
Form, Metso, Bil & Traktor, Sten Olofssons Åkeri, Lagergrens
Åkeri, Gävle Mobilservice AB & Hallbyggarna.

www.besparingen.com
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I FOKUS

I FOKUS

När och hur blev du skogsägare?
Benny: Jag och mina syskon ärvde skogen av far Nils Olsson.
Maria: Syskonen och jag ärvde skogen från pappa Sven
Nilsson.
Fastighetens historia och bakgrund?
Benny: Jag ärvde skogen av min far.
Maria: Farfar Carl-Fredrik Nilsson köpte fastigheterna under de tre första decennierna av 1900-talet.

SKOGEN HAR ALLTID HAFT STOR BETYDELSE FÖR

MARIA & BENNY
Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar har i dagsläget cirka tvåtusenniohundra 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. Maria
Nilsson och Benny Nilsson är för många delägare kända ansikten då de
dagligen arbetar med skogliga frågor. Maria på Skogsstyrelsen och Benny
på Länsstyrelsen. Här får du ta del av hur de ser på sitt eget skogsägande.

Vad betyder skogen för dig och din familj?
Benny: Skogen har alltid haft en stor betydelse för oss
båda. Skogen är avkoppling och rekreation. Den har också stor betydelse för identiteten. Min far arbetade i skogen,
både med avverkning och timmerkörning med häst. Mitt
jaktintresse har jag också efter honom.
Maria: Bägge mina föräldrar var genuint intresserade av
naturen och dess ekologi. Det har jag ärvt. Farfar var trävaruhandlare och handlade med skog och hans söner arbetade och förvaltade skogen. Under mina första levnadsår
växte jag upp med livliga diskussioner om skogspolitik. Jag
begrep inte mycket, men något verkar ha fastnat ändå. Vi
är bägge uppvuxna med skogen som en naturlig del av
livet.
Skulle du vilja lära dig mer?
Benny: Absolut. Jag försöker hålla mig uppdaterad. Samhället förändras, nya kunskaper läggs på gamla, så man lär
sig nytt hela tiden.
Maria: Jag vill lära mig mer. Framför allt skulle jag vilja ha
tid och ro att ägna mig åt min och mina syskons skog mer
omsorg.
Vad har du för tankar inför framtiden?
Benny: Behovet av trä i olika former kommer alltid att finnas. Skogen är en oändlig resurs med långa omloppstider

som kräver långsiktig skötsel. Varje generations skogsägare ärver tidigare generationers skötsel och skördar resultatet efter hur skogen hanterats. Det är jätteviktigt att vi
gör det enklare för morgondagens skogsägare genom att
omarrondera och lösa upp samägandet. Då blir det enklare
att sköta skogen på rätt sätt.
Maria: Så småningom blir vi fler som kommer att äga skogen. Vad kommer det att innebära? En kommande generationsväxling som inte är helt lätt att tänka på. Just nu fungerar det som det är, men så småningom blir delägarna fler.
Naturligtvis är det bästa att fastigheten har en ägare, men
det är inte alltid så lätt i praktiken.
Hur är ditt förhållande till naturen och skogen?
Benny: Jag är uppvuxen i skogen. Det var min lekplats när
jag var barn och där känner jag mig lugn och trygg. Jag har
jobbat mycket i skogen och jagat hela höstarna sedan jag
var liten.
Maria: Jag blir också lugn och trygg i skogen. Den ger mig
inspiration.
Vad intresserar dig mest som skogsägare?
Benny: Att följa skogens olika successioner, se hur den förändras.
Maria: Jag är fascinerad över att se hur snabbt det växer
och det ständiga behovet av att man aktivt gör något. Det
kan vara stressande att inte hinna med, man har ju ett ansvar. Men mest är det intressant, att få följa utvecklingen i
den egna skogen.
Hur är det att vistas i egen skog?
Benny och Maria: Det känns bra, men ingen av oss behöver nödvändigtvis vistas i den egna skogen. Bägge är uppvuxna och van med att röra sig i alla sorters skogar. Det ger
en känsla av frihet. Allemansrätten i Sverige är något fantastiskt som man ska värna om. Det känns som om den är
ifrågasatt mer nu än den var förut förr.

FOTO: Tobbe Nilsson.
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Namn: Maria Nilsson och Benny Nilsson
Bor: Rot, Älvdalen
Kommer från: Benny, Flötningen, Idre. Maria, Rot, Älvdalen
Familj: Maria, Benny och dottern Linn och en drös äldre syskon.
Intressen: Benny: Musik, motion och jakt. Maria: Spelar fiol, gillar
kultur i olika former och jag skulle vilja skriva mer än jag gör.
Skogen finns i: Idre, Flötningen och i Älvdalen.

DELÄGARE

ÄB
SIB
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PCSKOG

PCSKOG

Tips och trix i pcSKOG Gård 2011

pcSKOG under hösten

Vi utvecklar och förbättrar kontinuerligt pcSKOG Gård, så här kommer ett tips hur du gör
för att ta del av våra uppdateringar!

DELÄGARE

Personalen på pcSKOGs kontor i Älvdalen jobbar på med vanlig ajourhållning och främst med de fastigheter som behöver en ny skogsbruksplan efter avslutat markbyte. Behöver du uppdatera din skogsbruksplan i efterhand med utförda åtgärder, kontakta pcSKOG för mer
information eller om du har frågor kring din skogsbruksplan.

Ställ muspekaren på genvägen för pcSKOG Gård på datorns skrivbord, och högerklicka.
Välj därefter Kör som administratör, varav programmet startar med dig som administratör.

– Vill du ha hjälp att installera programmet och laserdatat på datorn,
kontakta pcSKOG för tidsbokning, Åker du långt för att hämta färdigställd plan, ring före så att du säkert vet att vi finns på kontoret. Varmt
välkomna med din förfrågan, hälsar Elin och Stefan på pcSKOG i
Älvdalen.

Klicka på kappen Sök uppdateringar som finns på fliken Startsida högst upp till vänster.

2013!
Sista chansen
Anmäl dig till höstens kvarvarande kurser.

Uppdateringsdialogen öppnas. Om uppdateringar finns att hämta listas filerna.

pcSKOGS kurser är kostnadsfria för alla delägare i Älvdalens och
Särna-Idre Besparingsskogar. Anmälan görs till pcSKOG senast 10
dagar innan kursdatum på tfn 0251-417 00.
PLAN OCH KARTA
23 november och 6 december
” Lär dig mer om hur du kan använda din digitala skogsbruksplan på
din egen dator, med nya programmet pcSKOG Gård 2011. Vi kommer
att gå igenom grunderna i programmet. Hur du utför de vanligaste
sakerna, skriver ut rapporter, gör urval, lite enkel kartredigering samt
hur du använder laserdatat.”
För att kursen ska komma till rätta bör du ha datavana.
För att hämta uppdateringarna klicka på knappen Installera uppdateringar. (Finns inga
uppdateringar att hämta visas ett meddelande om detta och du kan återgå till pcSKOG
Gård/Proffs och arbeta vidare med programmet.)

Passar inte ovanstående datum och ni är ett gäng om minst 5 personer så kan ni tillsammans med pcSKOG komma överrens om ett
annat datum. I vårens Skogen och Kraften kommer fler kurstillfällen.
Samt löpande på www.pcskog.se/besparingen. Eller ring pcSKOG
och hör efter.

Psst!

Uppdateringarna hämtas nu hem till din dator, detta kan ta några minuter beroende på
antal filer och hastigheten på Internetuppkopplingen.

Är du ny skogsägare i Älvdalens eller Särna-Idre
Besparingsskog? Hör av dig till pcSKOG för att
stämma av att du har rätt uppgifter på fastigheten.

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

Besöksadress Älvdalen
Dalgatan 116

När uppdateringarna har hämtats och packats upp installerar du filerna genom att klicka
på knappen Ja.

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

Uppdateringarna installeras. pcSKOG startas om automatiskt när installationen är klar.

www.pcskog.se/besparingen

FOTO: Tobbe Nilsson.
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Tips!

Kunskap direkt

www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/

ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
För att maila till Besparingen skriv: förnamn.efternamn@besparingen.com

På gång!

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

Ny hemsida
kommer under
2014

Särna-Idre Besparingskog
Växel: 0253-100 07
Fax: 0253-103 87
E-post: besparingen@besparingen.com
Post- och besöksdress: Särnavägen 117 A
790 90 Särna

Har du önskemål om
vad du vill hitta på
Älvdalens, och Särna-Idre
Besparingsskogars nya
hemsida?
Hör av dig till Anna
Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 75
E-post: anna.dahlgren@
besparingen.com

Nytt journummer för
vinterväghållning!
Tfn: 0251-59 74 86

Besök!

Kan du redan allt om skogsskötsel? I så fall kan
du sola dig i glansen när du får upp resultaten
från Kunskap Direkts kunskapstester. Och kan
du inte allt så kan du lära dig mer genom att
öva.
I Kunskap Direkt finns frågetester för flera
av de olika modulerna. Frågorna slumpas ur
en databas. Du kan alltså göra om testet flera
gånger och mötas av nya frågeställningar. Svaren finns i Kunskap Direkt.

JAN NORELL
Näringsbidrag,
arbetsmiljö
0251-59 74 73

FASTIGHETER, JAKT
LASSE ANDERSSON
Fastigheter, markköp
Jaktansvarig ÄB
0251-59 74 76

LENA LEONARDSSON
Produktionsledare
planering, Jaktansvarig SIB
0253-59 67 61
JONAS HÅRDÉN
Fältplanerare ÄB, NVB
0251-59 74 82

INFORMATION, UTBILDNING, PROJEKT
ANNA DAHLGREN
Delägarinformation
0251-59 74 85

STEFAN MATTSSON
Fältplanerare SIB
0253-59 67 67

Fältplanerare ÄB
ANDREAS BERGLUND 076-845 83 03
KURT MALM
073-069 97 41

ANNELIE NORIN
Ekonomiadministratör
0251-59 74 75

Viktigt!

DRIVNING
PER-OLOV PERSSON
(mail: p-o.persson)
Produktionsledare drivning
0251-59 74 78

TERESE FOLKESSON
Ekonomi- och
löneadministratör
0251-59 74 83

Kontanthanteringen upphör för
fakturor - betalning via plusgirot!
Pga bankernas ändrade kontanthantering är det svårt för oss att hantera
stora belopp. Därför kan du inte komma in till oss på kontoret och betala
fakturor kontant längre.

Slutredovisning - projekt i byar

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2013

AVVERKNINGSPLANERING

LINA NYSTRÖM
Ekonomichef
0251-59 74 79

Den 26 augusti 2013 lanserade Skogforsk sin nya kunskapswebb. Här
kommer all Skogforsks kunskap att samlas på ett och samma ställe. Det
blir lätt att hitta kontaktuppgifter till forskare och söka den kunskap som
just du är intresserad av.

Kom ihåg!
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HÅKAN LISSMAN
Samordnings- systemoch råvaruansvarig
0251-59 74 72

ADMINISTRATION

ANN-SOFI PERSSON
Administration SIB
0253-100 07

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

www.besparingen.com

SKOGSVÅRD
JONAS SVENSSON
Produktionsledare
Skogsvård
0251-59 74 77

ANN HALVARDSSON
Lokalen bokning
0251-122 33
lokalen@besparingen.com

För Dig som ej har möjlighet att betala jaktkort via internet kan fortsättningsvis
betala kontant i receptionen.

www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/

NÄRINGSBIDRAG

ULF ANDERSSON
Förvaltare
0251-59 74 70

Även jaktkort kan du betala in via plusgirot. Medtag kvittensen när du
hämtar ditt jaktkort i receptionen på resp. Besparingsskog.

Sköt och bruka din skog på ett lönsamt och
hållbart sätt. Räkna på effekterna av olika
skogsbruksåtgärder i dina egna bestånd.
Gå in på:

STABER

SKOGSBRUKSLEDNING

ÄB
SIB

FÖRVALTARE

Betalning sker nu via plusgirot
ÄB: 2 58 95-4
SIB: 29 21 50-0

Verktyg för den egna skogen

SKOG

www.besparingen.com

www.skogforsk.se

Är du en mästare på skog?

KONTAKTUPPGIFTER

PERSONAL

AKTUELLT

ANSLAGSTAVLAN

ÄB
SIB

URBAN MATTSSON
Skogsvårdsplanerare
0251-59 74 81

Skogsvård ÄB
TOMAS ANDERSSON
LENNART KARLSSON
OLLE ÅHS
ANNA LOOK
FREDRIK LARSSON
MARTIN WESTERLING
PATRIK NORELL
JÖRGEN WESTERLING
HÅKAN STAFFANSSON

MAUD NYMAN
Lokalvård Särna

JAN-ERIK BAGG
Skogsvårdsplanerare
072-204 61 79

Skogsvård SIB
070-567 03 69
BERT ÖSTENSSON
MATS WALLMO
KRISTOFER SPÅNBERG
ÖSTEN JOHANSSON
LARS STAFFANSSON,
TORBJÖRN HALVARSSON

VÄGAR
DANIEL HERRDIN
Vägansvarig ÄB
0251-59 74 71

KNUT ERIKSSON
Vägar, planläggning SIB
0253-59 67 62

www.besparingen.com

Garaget ÄB
E-post: garaget@besparingen.com
Journummer väghållning
0251-59 74 86
HANS-ERIK WALLIN
Vägförman
0251-59 74 84

JAN-OLOV LARSSON
076-767 77 23

PER GULLIKS
076-105 20 06

KENNETH LARSSON
076-767 77 22

STEFAN WESTLING
076-105 20 08
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SKOGSKRYSSET
HAR
TJOCKVÄGGIGA
CELLER

ABBORRFISK

HAR SKOGEN OCH
KRAFTEN
FUNNITS I

MÄRKE
EFTER
SKADA

ANDELAR
I BESPARINGSSKOG

TIDSPERIOD

TEMA - PLANTERING

MÄRKBART
PÅVERKAD
FÖRDELEN MED FRANSK
VINDGATA
KRAFT

KVÄVE

SMAL
SKOGSVÄG

"

SÄRNAIDREKRAFTVERK

GER
TALAR
INFORMA- OM HUR
TION OM STARK
SKOGENS FOTOBLIXBRUKNING TEN ÄR

SILVER

HAR ÄLVDALENS
KYRKA
BEDRIVS
VERKSAMHETEN HÄR

BOLAGSFORM

REPORTAGE - TALLHEDS
SKOGSPLANTSKOLA
BIDRAG 2014

SVAVEL

VULKAN

ÄVEN EN UPPDELNING AV VATTENDEL AV TRÄDSTAM
ETT BARR- I SORTI- DRAGET
TRÄD
MENT

FRAMFÖR
MAJESTÄT
IRIDIUM

RANGORDNAD
KOMPLETTERA

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

"

DÅLIGT
BETYG
FÖRR

HÄRLIG STAPLAS
GOD
DRYCK MJUK

NÄSTA NUMMER
VÅREN 2014

FOSFOR
ANVÄNDS
SOM
DJURFODER

GJORDES
GRÄDDEN
PÅ FÄBODEN
ORGANISERAR
LÄRARE

SKOGENS MÄSTARE
FRÅN ARKIVET

SPARBANKSTRÄD
HOLME

ALUMINIUM
TILLHÖR
S.LÖFVEN

SKYDD

ÄR
TRÄD I
LÅGOR
KRAFTVERK
NÄRA
SOLLERÖN

STICKIG
BUSKE

TREDJE
TONEN
SAMELAND

MODERSMJÖLK

SPRÅKRESEARRANGÖR
HANDLAR OM
STRÖM

KRAFTVERKSPRODUKT

BLODSUGARE
SOLFLÄTAN

FYLKING
FÖR IDEN- BESPATITETS- RINGENS
MÄRKNING AV KRAFTBOLAG
VIRKE

GER
SPÅN TILL
FISKRÖKEN

ALL

BYGGS
IBLAND LITEN
FÖR LAX TYGBIT

KUFISKA

SÖT
LADDAS
TRÖGFLYNER I
TANDE
VÄTSKA MOBIL

Skicka
in ditt
senast
1:a januari till:
Konstruktör:
Ulrikasvar
Ressar,
Solflätan
Anna Dahlgren
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Tipsa oss!

Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?

Ring eller maila:

Anna Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 85
E-post: anna.dahlgren@besparingen.com

www.besparingen.com
ÄLVDALEN OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
Besöksadress: Dalgatan 99. Postadress: Box 65, 796 22 ÄLVDALEN
Tfn: 0251-106 95. Fax: 0251-108 95
Besöks- och postadress: Särnavägen 117A, 790 90 SÄRNA
Tfn: 0253-100 07. Fax: 0253-103 87
E-post: besparingen@besparingen.com
På internet: www.besparingen.com

