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Kvinnliga delägare i Besparingsskogen 

ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
Bakgrunden till projektet är det stora intresset 
bland kvinnor att aktivt kunna ta hand om sin 
skog, samtidigt som det finns ett stort behov att 
få mer kunskap. De senaste årtiondena har det 
skett en snabb förändring i ägarbilden och idag 
är det många kvinnor som är skogsägare.

Kvinnliga delägare i Besparingsskogen är projek-
tet som sätter fokus på de kvinnliga skogsägarna 

SÄRNA-IDRE

”Pengarna i skogen” Skogens andra värden 
8 mars. Kanondag!
Förmiddagskurs. Innehåll: ekonomi i skogen, 
virkessköp, deklarationen, skogens faser. 
Em: Föreläsning ”Skogens andra värden” 
föreläsare Pers Lars Larsson härstammar från 
Särna. Anmäl senast 25 februari.

Prova på röj och motorsåg/familjejuridik 2 maj
Innehåll: Förmiddag. Vad kan jag göra själv i 
min skog? Eftermiddag. Familjejuridik, hur ser 
mitt ägande ut, ekonomi, generationsskifte, 
testamente, skatt osv. Anmäl senast 1 april.

Grundkurs skog 17 maj
Det blir studiebesök på Siljansfors Skogsmuse-
um där det finns bla. försöksytor med röjd skog/
oröjd skog/ gallrad skog/ ogallrad skog.  Lämna 
matlådan hemma. Fika, lunch ingår. Anmälan 
senast 1 april.

Röjningskurs 26-28 juni
Introduktion till röjning, ståndortsanpassning, 
ekonomi i röjning och röjsåg. Lämna matlådan 
hemma, mat och viss utrustning ingår. 
Anmälan senast 1 april.

Fjällnära skog och fäbod 16 augusti
För kvinnliga delägare inom SIB och deras 
anhöriga. Vi tittar på skogens olika stadier som 
tex. rågångar, röjning, slutavverkning. Vi fikar 
vid en fäbod. Anmäl senast 27 juli.

Kurserna är kostnadsfria och bekostas av 
Särna- Idre Besparingsskog. Anmälan är 
bindande eftersom kursplatserna i vissa fall är 
begränsade och kräver mycket planering och 
organisation.

Mer information, frågor och anmälan:
Anna Dahlgren
Tfn: 070-790 70 00
E-post: a.d@telia.com

ÄLVDALEN

Skogen och ekonomin 2 februari
Fm: Ekonomi i skogen, skatter, nya regler för 
deklaration, virkesköp, tips och råd. 
Em: Familjejuridik, vad gäller egentligen som 
sambo, gift, om man har särkullbarn, testa-
mente, arv etc. Vi reder ut djungeln med hjälp 
av jurist från LRF konsult. Lokal: ”Lokalen” i 
Älvdalens Centrum. Anmälan senast 21 jan.

Röjningskurs för nybörjare 1-3 maj
Introduktion till röjning, ståndortsanpassning, 
ekonomi i röjning, röjsåg.
Plats: Älvdalens Utbildningscentrum. Lämna 
matlådan hemma, mat och viss utrustning 
ingår. 
Anmälan senast 1 april.

Återträff Motorsågskursen 2 maj
(kursen från 2007, och/eller du som vill upp-
datera dina tidigare kunskaper). Praktisk motor-
sågning. Plats: Älvdalens Utbildningscentrum. 
Anmäl senast 1 april.

Grundkurs skog 17 maj
Det blir studiebesök på Siljansfors Skogsmuse-
um där det finns bla. försöksytor med röjd skog/
oröjd skog/ gallrad skog/ ogallrad skog.  Lämna 
matlådan hemma. Fika, lunch ingår. Buss 
avgår från parkeringen vid Besparingsskogen 
kl. 08.00. Anmälan senast 1 april.

Praktisk röjning 31 maj
För dig som har grunden sedan tidigare, 
men saknar praktik eller vill uppdatera dina 
kunskaper. Du kan också ha gått grundkurs 
i röjning. Även återträff för röjkursen från 
2007. Lämna matlådan hemma, mat och 
viss utrustning ingår. Plats: Älvdalens Utbild-
ningscentrum. Anmälan senast 1 april.

Skog och fäboddag 4 juli   
Vi tar del av skogens olika stadier. Slutav-
verkning, markberedning, plantsättning, 
röjning, gallring, flora, fauna, natur och 
kulturvård. En lätt promenad på ca 1,5 km 
till Borgens fäbodar som ligger vackert och 
väl bevarad i sin glänta med Trängseldam-
men som granne. Egen matsäck.  Anmälan 
senast 1 juni.         

Hur går man rågångar rätt? 19 september
Vi lär oss om rågångar. Stenrösen, märk-
ningar, karta, målning etc. Anmälan senast 
1 september.

Motorsåg 2-4 oktober
Introduktion till motorsåg, riktskär och fäll-
skär, teori och säkerhetsfrågor, skyddskläder, 
trädfällning och upparbetning, arbetsteknik 
mm. Lämna matlådan hemma, mat och viss 
utrustning ingår. Plats: Älvdalens Utbild-
ningscentrum. Anmälan senast 1 september.

Kurserna är kostnadsfria och bekostas av 
Älvdalens Besparingsskog. Anmälan är 
bindande eftersom kursplatserna i vissa fall 
är begränsade och kräver mycket planering 
och organisation.

och målet är framför allt att få en välskött skog. 
Detta behöver inte betyda att du själv gör det 
tunga fysiska arbetet, det handlar många gånger 
om att vara skogsägare i huvudet.

Anna Dahlgren är projektledare och skogsägare. 
Hon har gjort enkätundersökningar bland de 
kvinnliga delägarna, om vad de anser att de 
behöver lära sig, och därefter tagit fram ett 

antal kurser. De första kurserna startade 2007 
i Älvdalen – och kan nu summeras med ett 
väldigt lyckat resultat. Nu är det dags för en ny 
omgång kurser och nu erbjuder även Särna- Idre 
Besparingsskog sina kvinnliga delägare denna 
uppskattade och kostnadsfria möjlighet att lära 
sig sin skog.

Kurser -08
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ÄLVDALEN
Skogsägare i Väsa, Västermyckeläng, Kåtilla och 
Dysberg. Ta chansen och gödsla din skog gratis. 
Detta är ett nytt bidrag som erbjuds endast 2008 
för era byar.

Gödsla din skog kostnadsfritt 

Sista chansen att få 
nya skyltar i byarna 

ÄLVDALEN
Sten Urdh och Jan-Erik Olsson har sedan i fjol 
tillverkat 350 nya skyltar och restaurerat nästan 
lika många. Det är sjöar, bäckar, kojor och andra 
platser, från Nornäs i norr till Garberg i söder, 
som har fått sina gamla namn utmärkta. Nu är 
det sista chansen att få skyltar tillverkade för de 
byar som ännu inte beställt, projektet avslutas i 
juni så passa på att göra anmälan redan nu.

Frivilligt markbyte – ett unikt tillfälle 
ÄLVDALEN
Projektet frivilligt markbyte pågår 2007 till 2009 
så passa på att ta chansen och utnyttja detta 
unika tillfälle – att kostnadsfritt förbättra struktu-
ren på fastigheten, lösa samägande, rationalisera 
ditt skogsbruk och på köpet förbättra den ekono-
miska avkastningen för dig som skogsägare.

Projektet är ett samarbete mellan Besparings-
skogen som bekostar förrättningskostnaderna, 
Länsstyrelsen, PC Skog och Lantmäteriet. Benny 
Nilsson på Länsstyrelsen leder projektet och det 
är till honom du vänder dig om du har frågor 
eller vill göra en anmälan.

Några viktiga saker att tänka på:
Dödsbon måste enligt lag senast 4år efter det år 
dödsfallet inträffade avyttra sin lantbruksenhet.
Andelar av gradtalen i Besparingsskogen följer 
marken vid byten och försäljning. Ingen graderad 
mark kan bytas över skifteslag (byar).

Gödslingsområde 2008

Följande kriterier måste uppfyllas för 
gödsling:

Beståndet skall vara genomgallrat •	
minst 1 gång.
Gäller även skärmställningar, ej •	
fröträdställning.
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 förutsättningarna.
Generellt sett max 500 m från väg. •	
Anpassas dock efter de praktiska 
förutsättningarna.
Stickvägar efter gallring skall finnas, •	
så att traktorgödslaren tar sig igenom 
bestånden.
Vägen in till beståndet skall vara •	
framkomlig med fullastad skotare 
sommartid.
Det skall vara tekniskt möjligt.•	
ÄB förbehåller sig rätten att avgöra •	
vilka områden som är lämpliga att 
gödsla.

Kriterier

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

 

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

Frågor och anmälan:
Benny Nilsson, Länsstyrelsen Älvdalen
Tfn/fax: 0251-100 30
E-post: benny.nilsson@w.lst.se
Postadress: Box 10, 796 21 Älvdalen
Besöksadress: Dalgatan 116

Mer information finns att läsa på hemsidan 
www.besparingen.com, och i utgiven form från 
Skogen & Kraften dec´06, maj´07, nov´07.
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Sjövägen
från Näckån mot Särnstugan

Strandvallvägen
från väg 311 till Åsvallen

Björnsjövägen

Dåråbergsvägen•	
Kvisttjärnsvägen•	
Norra Månstabergsvägen•	
Södra Månstabergsvägen•	
Barkdalsvägen•	
Stamtjärn•	
Vismyrvägen•	
Sjuåsvägen•	
Foloberg•	
Kräckelåsen•	
Södra Lillåsvägen•	
Sälbergsvägen•	

Röjning Älvdalen

Röjning efter vägar startar i sommar 
ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
Skogsbilvägarna i Älvdalen och Särna - Idre 
socknar är på många håll i stort behov av 
röjning, för att kunna underhållas och för att vara 
framkomliga för lastbilar, snöplogar och andra 
fordon. Många av dessa vägar är byggda för 
mellan 50-100 år sedan och vegetationen har 
hunnit växa sig tät i diken och vägrenar under 
årens lopp.

ÄB och SIB har nu tagit initiativ till underhåll och 
på höststämman 2007 beslutades att tre meters 
bredd från vägkant kommer att röjas, med start 
till sommaren.

Vad grundar sig beslutet på?
Beslutet grundar sig på att vägbyggena en gång 
bekostades av Besparingsskogarna för att under-
lätta skötsel av fastigheten för alla markägare. 
Via muntliga överenskommelser med ägaren 
byggde Besparingsskogen vägar och markägaren 
sa därmed indirekt ja till underhåll.

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 
Besparingen jobbet gratis, då under den 
förutsättningen att Besparingsskogen tar hand 
om virket. De som vill ta hand om skogen själva 
har till och med 1/9-08 på sig. Därefter kommer 
ÄB att avverka och flisa virket. På SIB gäller 
detsamma från och med 1/8-08.

Alla skogsägare som blir berörda av detta i 
sommar kommer att få brev. Mer information 
i Skogen & Kraften i kommande nummer och 
även på: www.besparingsskogen.com

Följande kriterier måste uppfyllas för 
gödsling:

Beståndet skall vara genomgallrat •	
minst 1 gång.
Gäller även skärmställningar, ej •	
fröträdställning.
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 förutsättningarna.
Generellt sett max 500 m från väg. •	
Anpassas dock efter de praktiska 
förutsättningarna.
Stickvägar efter gallring skall finnas, •	
så att traktorgödslaren tar sig igenom 
bestånden.
Vägen in till beståndet skall vara •	
framkomlig med fullastad skotare 
sommartid.
Det skall vara tekniskt möjligt.•	
ÄB förbehåller sig rätten att avgöra •	
vilka områden som är lämpliga att 
gödsla.

Kriterier

Röjning i Särna
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Uppdatering
den nya skogsbruksplanen
ÄLVDALEN
Anmälningsblankett för att få den nya skogs-
bruksplanen kommer att skickas ut till delägarna 
under februari till maj. Utskicket kommer att 
göras byavis. Inga anmälningar kommer att tas 
emot innan utskicket så därför uppmanas alla 
delägare att invänta brevet.

Besparingsskogen bekostar en pärm per fastig-
het. Den delägare som har programmet pcSKOG 

SÄRNA - IDRE
pcSKOG bjuder under våren in alla delägare i 
Särna – Idre Besparingsskog till två lärorika och 
intressanta kurser. Kurserna är kostnadsfria för 
deltagarna och bekostas av Särna – Idre Bespa-
ringsskog. Passa på att anmäla dig redan i dag 
om du vill vara säker på en plats under våren.

Om du inte hittar något kurstillfälle som passar, 
hör av dig till oss ändå så sätter vi ut nya kurs-
datum. Annars riskerar du missa chansen att gå 
kursen.

Kostnadsfria kurser 
underlättar skogsbruk och vardag 

Lär dig att använda GPS:en i 

skogen – upptäck fördelarna du 

också

Att GPS:en är ett praktiskt och populärt hjälp-

medel i skogen är det många som har upptäckt. 

Fler och fler har skaffat, eller funderar på att 

skaffa sig en GPS. Det här är en praktisk kurs 

där du får använda GPS:en som verktyg både 

inom- och utomhus. Bland annat får du lära dig 

hur man navigerar, hur du sparar besökspunk-

ter (waypoints) och spår (tracks). Kursen hålls 

i Särna under en dag och PC Skog håller med 

GPS:er för den som inte har en egen.

Kursdatum

v.8 fredag 22 feb

v.11 lördag 15 mars

v. 13 fredag 28 mars

PC Skog lottar ut 3 GPS:er bland 
alla kursdeltagare! Alla som har 
gått en kurs hos PC Skog fram 
till den 1 juni har chansen att 
vinna en Garmin GPS 60.

VINN EN GPS! 

Pengarna i skogen – en kurs du 
tjänar på

En kurs inriktad på ekonomi, virkesköp och 

naturvårdsavtal. Ett perfekt tillfälle för alla skogs-

ägare att få kunskap om dessa viktiga områden. 

Kursen tar bland annat upp frågor om skatter 

och deklarationer, olika typer av virkesköp, 

naturvårdsavtal och vad man till exempel kan 

göra med inkomster från skogen för att minska 

skatten. 

Kursen pågår under två dagar och hålls i Särna- 

Idre Besparingsskogs lokaler i Särna.Kursdatum
v.9 torsdag/fredag 28-29 februari
v.14 fredag/lördag 4-5 aprilv.16 torsdag/fredag 17-18 april

Anmälan och frågor 
Kontakta pcSKOG
Tfn: 0251-417 00, vardagar 09.00-16.00.
Eller lämna ett meddelande med namn 
och telefonnummer så hör vi av oss.
pcskog@pcskog.se

Gård kan skriva ut flera skogsbruksplaner. 
Det går även att kopiera pärmen.

Nya verktyg i samband med planen:
Digital terrängmodell.
Höjdkurvor
Karta med alla enskilda träd m.m.
Observera att programmet pcSKOG gård 
krävs för att använda dessa verktyg.


