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Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

ÄLVDALEN
Visste du att Älvdalens Besparingsskog har 800 
kvinnliga delägare? Det motsvarar ca 35 % av 
samtliga delägare, dessa siffror visar att det är 
många kvinnor som äger skog idag. Några bor 
nära sin fastighet medan andra bor längre bort. 
Det alla har gemensamt är ursprunget 

–skogen i Älvdalen. Något som alla har behov 
av är kunskap och information för att kunna 
driva ett framgångsrikt skogsbruk

– Skogen ger liv och kraft och våra beslut 
idag lever vidare in i framtiden för kommande 
generationer, säger Anna Dahlgren som började 
jobba med de kvinnliga delägarna för några 
veckor sedan.

Målet är framför allt att få en välskött skog. 
– Vi skall inte segregera kön, men när det gäller 

skog och träindustrin behöver kvinnor lyftas fram 
och få en plattform att stå på. Alla har inte så 
mycket skinn på näsan att de kan röra sig i en 
okänd miljö med obekanta begrepp. Det är mål-

KVINNLIGA DELÄGARE I FOKUS

”våra beslut idag lever 
vidare in i framtiden för 
kommande generationer”

• Kvinnliga delägare i fokus
• Frivilligt markbyte
• Tomtplanering vid Särnasjön
• Nyheter från pcSKOG
• Nya skyltar i byarna
• Gödsla din skog kostnadsfritt

gruppen som kommer att styra mitt arbete och 
de svar jag i dagarna får in kommer att vägleda 
arbetet.  Att vara en aktiv skogsägare behöver 
inte betyda att man måste röja fysiskt eller köra 
skördare själv, man kan även vara en skogsägare 
i huvudet. Skogen kan också ge upphov till nya 
affärsidéer vid sidan av de mera traditionella.  

på vedbacken. Siffran 7% (kvinnor i styrelser, 
förtroendeuppdrag etc) kanske ökar under de 
närmaste åren om man jobbar långsiktigt med 
att låta kvinnorna ta plats och ansvara för sin 
skog, säger Anna. 

Nu i dagarna har kvinnliga delägare fått en 
enkätundersökning samt ett första utbud på 
kurser och aktiviteter. Det är grundkurs, röjning 
för nybörjare, praktisk röjning, motorsågskurser 
samt ett ekonomiseminarium som avslutas med 
en föreläsning om skogens andra värden.

pcSkog har hjälpt till med upplägg och idéer ef-
tersom de har stor erfarenhet av olika kursutbud. 

– Seminariet ”Skogens Andra Värden” kommer 
att bli mycket spännande. Det är Pers Lars Lars-
son från Dala-Järna som kommer att berätta om 
skogens historia och hur den bär oss in i framti-
den. Mer säger jag inte, den som anmäler sig får 
höra fortsättningen, och vem är inte intresserad 
av sin framtid? frågar sig Anna. 

Älvdalens Utbildningscentrum är en av utbild-

Historiskt hade inte kvinnorna förvaltningsrätt 
över sin egendom så det är inte konstigt att sko-
gen alltid har varit männens territorium. 

– Men det håller på att ändras. Det är inte bara 
”gubbar” som syns på möten, i styrelser och 

forts >
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PROJEKT FRIVILLIGT MARKBYTE
Älvdalens Besparingsskog 

– Först i Sverige med laserscanning

ÄLVDALEN 
I dag har många delägare fl era och små skiften 

runt om i Älvdalen och i längden kan det vara 
kostsamt att bedriva ett rationellt skogsbruk. På 
den senaste stämman beslutades därför att alla 
delägare ska erbjudas markbyte, där syftet är att 
förbättra arronderingen i socknen. Det betyder 
att du kan få färre stora skiften, utan att egentli-
gen behöva lägga ner varken tid eller pengar.

Som de första i Sverige kommer Besparingen 
att inventera alla skogar med hjälp av laserscan-
ning. En metod som innebär att man objektivt 
mäter skogens volym, höjd, diameter med mera. 
Till skillnad från tidigare manuella inventeringar 
blir det med den här metoden mindre systema-
tiska fel. 

När det är gjort kan man som skogsägare få en 
ny skogsbruksplan, och den stora vitsen – få sin 
skog värderad och ingå i det frivilliga markbytet.

Länsstyrelsen kommer att anställa en person 
som kommer att sitta i pcSkogs lokaler för att 
”lägga pusslet”, det är också dit du som skogsä-
gare kan vända dig om du har frågor.

Även om du inte vill ingå i projektet så kan du 
ändå få en ny, uppdaterad skogsbruksplan när 
scanningen är gjord.

I samband med scanningen kommer länssty-

relsen att inventera kultur- och fornminnen på all 
privat skogsmark i socken. Det är viktigt så att de 
inte förstörs vid till exempel skogsbruk.

Laserscanning
Är en ny objektiv metod att mäta skog med. 

Enligt en undersökning visar den här metoden 
mätresultat på +/-5 %, medan den traditionella 
metoden med fotinventerare kan slå fel på +/-25 
% på volymen.

Så här går det till:
- Skogen laserscannas
- Skogsbruksplanerna uppdateras
- Värdering av skogen (frivilligt)

Vill du ingå i projekt frivilligt markbyte? 
Ring pcSkog 
Telefon: 0251-417 00

Vill du veta mer? 
Kontakta Anna Dahlgren
Telefon: 070-790 70 00
E-post: a.d@telia.com

ningsanordnarna som kommer att ansvara för de 
mer praktiska kurserna. 

– Vi ska tillvarata den lokala kunskapen som 
fi nns och här i Älvdalen har vi en mycket bra 
skola. Under dessa dagar lämnar vi matlådan 
hemma. Lunch serveras av restaurangskolan. 
Det uppskattar alla kursdeltagare, kanske helst 
kvinnor.

Anna är själv skogsägare och kallar sig själv för 
månskensbonde. 

– Jag försöker att hålla landskapet öppet med 
får och hästar både hemma på gården och på 
fäboden. 

Hon har jobbat med landsbygdsutveckling i 
olika former under de senaste 15 åren. Läns-
styrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, LRF, 
Hushållningssällskapet har bland annat varit 

Kvinliga delägare i fokus forts.

arbetsgivare. 
En annan Anna, nämligen Anna Axelsson från 

Evertsberg kommer att vara behjälplig under de 
praktiska momenten på kurserna. Till vardags 
planerar hon skog och ungskogsröjer som 
anställd på Älvdalens Besparingsskog. Hon är 
lantbrukare och tillsammans med sin sambo 
Robert och deras två barn driver hon Flojs fäbod 
på sommaren. Hon kan starta en röjsåg och fi la 
en klinga i sömnen. 

– Jag tycker att Anna Axelsson är en förebild 
för många, oavsett kön. Hon visar att det går att 
vara ung tjej i skogen och bo kvar hemma i Älv-
dalen. För jobb inom skogen fi nns det,  avslutar  
Anna Dahlgren och åker hem för att ge fåren hö.

SÄRNA-IDRE
Nu fi nns ett nytt bidrag för att gå upp rågångar 

i Särna och Idre. I Särna kan du få 75 % av 
kostnaden på skiften markerande i skogsbruks-
planen. I Idre kan du få 100 % av kostnaden. 
Dock max 2000kr/km.

För mer information:
Kontakta Besparingsskogens kontor i Särna  
Telefon: 0253-100 07.

GRATIS RÅDGIVNING

ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE 
För ett år sedan fi ck delägarna i Älvdalens 

Besparingsskog tillgång till gratis rådgivning. 
Lars Andersson har anlitats för att svara på 

frågor angående generationsskiften, fastighets-
frågor, skog och ekonomi. 

Nu kommer även delägarna i Särna-Idre Be-
sparingsskog att erbjudas gratis rådgivning.

Rådgivningen går till så att Lars Andersson 
lyssnar av dina behov och ger förslag på vilka 
alternativ som fi nns på lösning av delägarens 
problem. Därefter väljer man själv det alternativ 
som passar bäst. Erbjudandet gäller max 2 tim-
mar per delägare och år.

RÅGÅNGSBIDRAG

Ring och boka tid 
för rådgivning:
Lasse Andersson 
Telefon: 0251-59 74 76
Mobil: 076-105 20 09 
E-post: lars.andersson@besparingen.com

Kontakta Anna Dahlgren
Telefon: 070-790 70 00
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NYA SKYLTAR I BYARNA
ÄLVDALEN
För 20 år sedan började Besparingsskogen att 

sätta upp skyltar i Älvdalen. Byar, bäckar, sjöar, 
platser, stugor och kojor fi ck en fi n skylt i trä. Det 
var dels ett sätt att förlänga säsongsarbetet, men 
också för att man skulle få en referenspunkt ute 
i skogarna. 

 
Nu är det dags att förnya skyltarna och vi 

kommer att gå ut med en skriftlig förfrågan till 
varje by. Det är viktigt att byn kommer överrens 
om vad det verkligen ska stå på skyltarna, om 
namnet ska stå på svenska eller älvdalska. Vet 
du någon plats som saknar en skylt? Kontakta 
byamannen och gör en anmälan.

Sista anmälningsdag är 28 februari 2007

ÄLVDALEN 
Delägarna i Älvdalens Besparingsskog kommer 

att få inplastade kartor över den egna byn, även 
fl ygbilder på CD eller DVD över hela Älvdalens 
Socken. Då kan du se över 100 bilder på din da-
tor eller dvd-spelare. Alla delägare som tidigare 
fått skogsbruksplanen kan ringa pcSkog och 
beställa. (0251-417 00)

 Så här gör du:
 1. Ring pcSkog och beställ
    2. pcSkog hör av sig via brev
      3. Du hämtar på pcSkog
      Obs! Kommer ej att skickas ut. 

Flygbilder på CD eller 
DVD från pcSkog

ÄLVDALEN
Uppdateringskursen i pcSkog gård 1.6 är 

fullbokad från oktober till mars, men vi kommer 
att fortsätta med kurser till sommaren. Ring och 
anmäl dig, så ordnar vi fl er kursdatum!

23-24 februari ”Pengarna i skogen”
(här fi nns fortfarande platser kvar)
- Deklaration
- Virkesköp
- Ersättning vid naturreservat m.m.
- Certifi eringsfrågor

pcSKOG-KURSER

ÄLVDALEN
Växel tel. 0251-106 95

Fax: 0251-108 95
Öppet mån-fre 07.00-16.00

Lunch 12.00-13.00

Älvdalens Besparingsskog
Box 65

796 22 ÄLVDALEN 

Besöksadress
Dalgatan 99

SÄRNA/IDRE
Växel tel. 0253-100 07

Fax: 0253-10387
Öppet mån-fre 07.00-16.00

Lunch 12.00-13.00

Särna-Idre Besparingsskog
Box 99

790 90 SÄRNA

Besöksadress
Hörnet Transtrandsvägen - Riksvägen

www.besparingen.com

Skicka in er anmälan till 
Jan Norell
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen
E-post: jan.norell@besparingen.com
Telefon: 0251-597473 

Ring eller kom in på Besparingsskogens 
kontor i Särna på måndagar 9-16
0251-417 00

Finns platser kvar, anmäl er nu! 

Ring eller kom förbi pcSkog
Dalgatan 116, 796 31 Älvdalen
tfn 0251-417 00, pcskog@pcskog.se

SÄRNA-IDRE
I Särna-Idre fortsätter kursverksamheten som 

planerat med pcSkog gård och ekonomi. Sista 
chansen att gå kurs i Särna innan kursdatorerna 
fl yttas upp till Idre är 16-17 februari och 8-9 
mars. Idreborna kommer att få inbjudan under 
januari där de får möjligehet att anmäla sig till 
kurs. Om inte kursdatumen passar, anmäl dig 
ändå så sätter vi ut nya datum.



ÄLVDALEN
Äger du skog öster om älven? (se karta ovan) 

Ta då chansen och gödsla din skog kostnadsfritt. 
Detta är ett nytt bidrag som endast erbjuds 2007 
för era byar. Lämna in en kopia över de bestånd 
du vill gödsla och glöm inte att göra det i tid. 
Anmäl senast 31 mars 2007. 

GÖDSLA DIN SKOG KOSTNADSFRITT
Följande kriterier måste uppfyllas:

• Ingen gödsling i fäbodskogarna, det är  
 generellt sett för små skiften.

• Beståndet skall vara genomgallrat minst
 1 gång. ÄB förbehåller sig rätten att
 avgjöra vilka områden som är lämpliga
 att gödsla.

• Gäller även skärmställningar, ej fröträd
 ställningar.

• Skogen får varken gallras eller slutav-
 verkas minst 10 år efter gödslingen.

• Minst 8/10 barr
• Generellt sett minst 1,0 ha stort område. 

 Anpassas dock efter de praktiska förut-
 sättningarna.

• Generellt sett max 500m från väg. 
 Anpassas dock efter de praktiska förut- 
 sättningarna.

• Stickvägar efter gallring skall fi nnas, här 
 måste traktorgödslaren kunna köra.

• Vägen in till beståndet skall vara fram-
 komlig med fullastad skotare sommartid.

• Det skall vara tekniskt möjligt.
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Anmäl dig idag!
Jan Norell
Telefon: 0251-597473 
E-post: jan.norell@besparingen.com

TOMTPLANERING VID SÄRNASJÖN
ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE 
Efter det stora intresset som Älvdalens Bespa-

ringsskog har märkt av tomtköp vid Sjödammen 
vid Evertsbergssjöarna har nu även Särna-Idre 
Besparingsskog beslutat att sälja tomter vid 
den vackert belägna Särnasjön. I närheten av 
badplatsen i byn Östomsjön ska ett område 
exploateras.

Älvdalens Besparingsskog har även avstyckat 
fyra tomter i Rämma varav två är osålda.fyra tomter i Rämma varav två är osålda.

Är du intresserad av att 
köpa tomt i Rämma eller 
anmäla intresse för tomt 
vid Särnasjön?

Lasse Andersson
Telefon: 0251-59 74 76
Mobil: 076-105 20 09
E-post: lars.andersson@besparingen.com

OBS! Informationsmöte angående gödslingen 
kommer att ske 21 februari 2007 kl.18.00 i 
Lokalen (Älvdalen). Dan Malm, Skogens Göds-
lings AB samt Jan Norell, Besparingsskogen 
medverkar.

GÖDSLINGSOMRÅDE 2007


