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ORD FRÅN HANS-PETER

”Vi sålde av ca 20% av 
aktierna i ”rätt” tid och fick 
därigenom stora reavinster. ”

Sommaren har börjat med ett fantastiskt 
väder. Tyvärr med en del skogsbränder som 
följd. Konjunkturen är liknande, den har varit 
fantastisk, men en hel del varningslampor har 
börjat blinka. 

Om vi ser på våra branscher framförallt skog, 
kraft och kapitalförvaltning konstaterar vi följan-
de. Virkesförsäljningen har gynnats av en mycket 
stark efterfrågan på sågad vara och höga priser. 
Tyvärr tvärvände efterfrågan vid årsskiftet och 
priserna på timmer har fallit något. Trots detta 
kommer inte timmerpriserna att kunna sänkas 
speciellt mycket då det kommer att bli stor brist 
under senhösten-08. Ryssland inför då de sista 
exportullarna på virke, ca 450 kr/m3to, vilket i 
praktiken stoppar all tidigare export till framförallt 
Finland och Sverige. 

När det gäller massaved har skogsbolagen fått 
en välbehövlig konkurrens av bioenergisektorn 
vilket, tillsammans med goda konjunkturer, 
inneburit höjda massavedspriser. 

Ser vi till vårt närområde pågår för närvarande 
den största industrisatsningen någonsin i och 
med investeringarna i Wedde. Produktionen 
kommer att fördubblas tom år 2010. Här måste 
vi alla hjälpa till med klentimmerleveranser och 
det gör vi bäst genom att gallra våra skogar. 

Det ser även ut som vi får ett värme/pelletsverk 
i Älvdalen. Det ger helt nya möjligheter då vi får 
ett värde på grenar, ris och toppar, sk GROT.  
Naturligtvis kommer de att behöva även annat 
virke. Dessa två arbetsplatser kommer tillsam-
mans att behöva anställa ca 35 personer inom 
2 år. 

Elpriserna däremot föll kraftigt till i snitt 28 öre/
kwh under förra året, men är nu åter på höga 
nivåer. Tittar vi på priserna på kraftbörsen om 

några år ligger de på 50-60 öre/kwh. Vad gäller 
kapitalförvaltningen tog vi hem stora vinster 
under -07. Vi sålde av ca 20% av aktierna i ”rätt” 
tid och fick därigenom stora reavinster. Hittills 
under -08 har vi legat lågt och enbart gjort några 
köp efter stora nedgångar.

Vad hände under -07?

Besparingsskogens skogliga verksamhet har 
styrts om något från minskade slutavverkningar 
till ökad andel gallring. En anledning är att vi 
avvaktar nya avverkningsberäkningar som skall 
göras utifrån den nya laserscannade skogs-
bruksplanen. Vi kan se att skogen ”växer ifrån 
oss”. Med det menar jag att sedan vi gjorde 
våra skogsbruksplaner runt år 2 000 så har 
skogen, ungskog och gallringsskog, utvecklats 
på ett betydligt snabbare sätt än vi hunnit med 
och ajourhålla. Vi har bla mer första gallring 
än vad som kan avläsas i planerna. Det är våra 
planerare som ser detta när de letar bestånd 
för avverkning. Det de också ser är att vi har ett 
stort behov av att bygga skogsbilvägar. Det är 
angenäma problem då vi troligen har mer volym 
än vi vet. 

Under året betalades rekordstora summor ut i 
bidrag till delägare och till bygden. Det gick ut 39 
mkr i Älvdalen och 4,5 mkr i Särna och Idre, to-
talt 43,5 mkr i kommunen! Tacka era framsynta 
jordägarnämnder för detta. Det mest glädjande 
är att de flesta bidragen kräver någon form av 

motprestation som tex röjning och plantering, 
vilket innebär att medlen återinvesteras i bygden 
samtidigt som de skapar ett stort antal jobb. Ett 
nytt bidrag i Älvdalen var ”projekt i byarna” som 
visade på en fantastisk kreativitet i socknen då 
nästan 6 mkr investerades i div projekt.

Vad är på gång under -08?

Vår hemsida som var modern när vi startade 
den 1999 har med rätta fått kritik de senaste 
åren. Vi har därför gjort en ny och förhoppnings-
vis trevligare och enklare som är klar i som-
mar. Här kommer vi att bla lägga ut blanketter, 
fullmaksunderlag, protokoll mm.

I höst kommer vi i Älvdalen ha öppet hus på 
Besparingsskogen. Det blir fredag och lördag 5-6 
september. Vi kommer att visa upp vår verksam-
het, ha utställningar, föredrag mm. Platsen blir 
centralt vid kontoret och vid Lokalen.

Vi bjuder även på div tilltugg. Boka någon av 
dagarna nu!

Ett nytt spännande projekt har precis startats 
upp. Det är ett samarbete mellan Länsstyrelsen 
och Besparingsskogen i Älvdalen som går ut 
på att renovera kulturellt värdefulla byggnader i 
socknen. Båda satsar 0,5 mkr var och förhopp-
ningen är att även EU-medel skall beviljas. Men 
minst 1 mkr finns i år för ändamålet. 

Slutligen vill jag säga till er alla med skog. Bru-
ka den aktivt! Det gynnar dig som skogsägare, 
ger arbetstillfällen, gynnar industrin och bidrar till 
en bättre miljö genom att binda koldioxid.

Trevlig sommar!

Hans-Peter Olsson
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Hjälp till att bevara Älvdalens 
byggnadskultur

Nu är de här
ÄLVDALEN
I slutet av maj kom de, de nya lastbilarna. 

Två stycken Volvo FH har fått ersätta de två 
gamla bilarna som då gjort sitt efter cirka åtta 
års trogen tjänstgöring på Älvdalens Bespa-
ringsskogs omfattande vägnät.

Varje år satsar Besparingen omkring fem miljo-
ner kronor på underhåll och nybyggnad av vägar. 
Vägarna sköts i huvudsak av Besparingens egen 
vägavdelning med personal och egna maskiner, 
med undantag för en inhyrd entreprenör med 
väghyvel. Vägarna är vida kända för sin fina 
standard och är en förutsättning för skogskötseln 
och ger möjlighet till kontinuerligt hög avkastning 
av skogsbruket.

  Jan-Olof Larsson och Kenneth Larsson är 
anställda på Besparingen och har som huvud-
uppgift att sköta underhåll av det omfattande 
vägnätet på 150 mil, sommar som vinter. För att 
behålla den fina standarden på vägarna krävs 
förutom duktiga förare även bra bilar. Därför 
var det dags att fräscha upp maskinparken och 
investera i två splitternya lastbilar. Därmed är 
grustransporter, snöröjning och sandning säkrad 
många år framåt. 

Frågor om projektet besvaras av:
 
Hans Rosdahl, projektledare och konservator, tfn 070-540 89 79
Anders Gottberg, Länsstyrelsen, tfn 023- 81 746 (semester fram till 15 juli)
Ingegerd Sundkvist, Älvdalens kommun, tfn 0251-804 59 (semester i juli)

www.besparingen.com
www.lst.se
www.alvdalenskommun.se

ÄLVDALEN
Älvdalen har många intressanta och upple-

velsevärda äldre byggnader. Flera av landets 
mest sevärda timmerhus finns till exempel i 
Älvdalens socken. Det äldsta och mest kända 
är kyrkhärbret. Det finns nu möjlighet för 
privatpersoner och företag att söka bidrag för 
restaurering av så kallade överloppsbyggnader 
såsom uthus och ekonomibyggnader i gårds- 
och fäbodmiljöer. 

   
Detta är början på ett projekt som kommer att 

pågå under 2008 och med en trolig fortsättning 
nästa år. Initiativet har tagits av Besparingssko-
gen i Älvdalen och Länsstyrelsen som vardera 
beslutat att bidra med 500 000 kronor i år. 
Älvdalens kommun är också med och stöttar 
projektet med bland annat administrativt stöd. 

   Bidraget är tänkt att gå till byggnader som 
har ett kulturhistoriskt värde som är i behov av 
reparation. Det som man kan få bidrag för är det 
allra nödvändigaste för att byggnaden ska över-
leva och stå kvar. Det är sådant som reparationer 
av tak, grund och stomme. Vid reparationen får 
inte det kulturhistoriska värdet förstöras. Man 
måste vara noga med att använda kvalitetsmäs-

siga material och att följa byggnadens utseende 
och den teknik som den är byggd i. 

   För att reparationerna ska bli så bra som möj-
ligt har projektet anställt en person som ger råd 
till dem som lämnar in ansökan. Projektledaren 
granskar också upprustningsförslagen. I slutän-
den görs en kontroll av att åtgärderna stämmer 
överens med det som man sökt pengar för. 

   Det högsta bidraget som ges är 50 000 
kronor per byggnad. Den egna insatsen ska vara 
minst 25 procent av den totala kostnaden. 

   Den första ansökningsomgången ska vara 
avslutad i mitten av augusti för att de första arbe-
tena ska kunna påbörjas i september. Projekt-
ledningen uppmanar alla som är intresserade att 
komma in med ansökan så fort som möjligt. Det 
ger hantverkarna möjlighet till jämnare arbetsbe-
lastning och förutsättningar för att projektet ska 
kunna flyta på bra. 

   Ansökningsblanketter och utförligare infor-
mation kan hämtas vid kommunens växel eller 
från Besparingsskogens, Länsstyrelsens eller 
kommunens hemsidor.

Jan-Olof Larsson & Kenneth Larsson
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Entreprenörer och Besparingsskogen skapar helårsjobb
ÄLVDALEN
Det finns många duktiga killar och tjejer 

som vill arbeta med skog. Problemet för både 
Besparingen och andra entreprenörer är att det 
är svårt att erbjuda helårsjobb. Många satsar 
idag på att utbilda sin personal för att sedan 
allt som oftast se dem försvinna för att söka 
jobb på annat håll när det blir arbetsbrist under 
lågsäsong.

Idag är det tufft att jobba som säsongsanställd 
med a-kassornas hårda krav på att söka jobb i 
hela landet när säsongen är slut. Det är många 
som mer eller mindre tvingas flytta för att söka 
jobb på annat håll, trots att de har ett fast jobb 
på hemorten under delar av året. För att få bukt 
med problemet och kunna behålla duktig perso-
nal satsar nu Besparingsskogen i samarbete med 
andra entreprenörer på att skapa helårsjobb.

En av dem som fått denna möjlighet tack vare 
Besparingsskogen och Ingemar Pell Skogsen-
treprenad AB, är Johan Larsson från Kåtilla i 
Älvdalen.

Johan har gått Naturbruksgymnasiet med 
skoglig inriktning och tog studenten förra våren. 
Nu jobbar han sin andra barmarksäsong åt Be-
sparingsskogen som planerare. Johan planlägger 
områden för slutavverkning och gallring till snön 
kommer. Kommande vinter går han sedan över 
till Ingemar Pell Skogsentreprenad för att köra 
skotare till snön smälter undan och barmarksä-
songen åter tar vid. Johan tycker att det är en 
bra lösning.

– Visst är det bra att de är rädda om de an-
ställda. En av anledningarna att jag gick skolan 
i Älvdalen var kombinerade framtidsplaner och 
intresse, säger Johan, som trivs med sitt jobb.

– Jag kan inte komma på något bättre, säger 
han, från sin arbetsplats i skogen en varm 
försommardag.

Andreas Berglund från Åsen är en annan ung 
älvdaling som även han har fått denna chans till 
helårsjobb. I Andreas fall är det Besparingssko-
gen och Westlings Skogsentreprenad AB som är 
hans arbetsgivare. 

Andreas började arbeta med röjningsarbete 
och skogsvård åt Besparingen hösten 2007 och 
fortsätter med detta även denna barmarksperiod. 
Han har gått KY-utbildning i maskinkörning och 
skogsteknik på Naturbruksgymnasiet i Älvdalen. 

Efter avslutade studier har han hunnit skaffa 
sig erfarenhet inom landskapsvård och parkar-
bete. Värdefulla kunskaper som han har nytta 
av i sitt jobb i dag. När hösten går över i vinter 
väntar jobbet som maskinförare i en skotare 

Andreas Berglund

Johan Larsson

Ny markberedningsentreprenör
ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
Besparingen har flera entreprenörer knutna 

till sin verksamhet, i första hand lokala sådana. 
Att välja lokala entreprenörer har sina fördelar 
eller som Besparingen själva uttrycker det 
”vilka med utmärkt lokal kännedom alltid utför 
sina åtaganden på ett berömvärt sätt till nytta 
för alla älvdalingar och besökande”.

Sedan i våras har Besparingen en ny markbe-
redningsentreprenör. Det är Stefan Hillring som 
med hjälp av sina två anställda kommer att sköta 
markberedningen i Älvdalen, Särna och Idre 
under denna säsong.

   Stefan har varit egen företagare sedan 2004. 
Förra året köpte han en grävmaskin och började 
egentligen arbeta åt Besparingen redan förra 
barmarksäsongen, då med att dika vägar. Efter 
att ha köpt en markberedare blev Stefan aktuell 
även som markberedningsentreprenör åt Bespa-
ringen. Detta innebar också att han behövde mer 
arbetskraft. Stefan anställde två duktiga maskin-
förare, Peter Emanuelsson från Evertsberg och 
Kjell Persson från Brunnsberg.

- Att anställa var nytt för mig, det känns bra 
att kunna skapa arbete här i närområdet, säger 
Stefan.

Stefan har själv erfarenhet av att jobba borta på 

veckorna och har fått nog av det livet.
- Man tjänar kanske mer, men det är mer 

värdefullt att kunna vara hemma och jobba åt sig 
själv, säger han.

Just nu jobbar hans anställda, Peter och Kjell, 
skift med markberedning medan Stefan tar hand 
om grävjobben. Stefan skulle helst vilja lösa 
arbetsuppgifterna med ett system som gör att de 
kan turas om att köra grävmaskin och markbe-
redare.

- Det får inte bli för långtråkigt, det är svårt att 
få tag i kunnigt folk och jag vill att de anställda 
ska trivas och stanna kvar, säger han.

Att vara maskinförare kräver yrkesskicklighet 
och resultat kommer först efter många timmars 
träning i maskinen, något som är svårt för många 
att få idag. Stefan betonar att det är viktigt att 
släppa fram de yngre på arbetsmarknaden och 
berättar samtidigt att det är svårt att lära upp 
någon eftersom all maskintid går åt till jobb. 

- Det är många som utbildar sig, men det 
krävs ett genuint intresse för yrket och mycket 
erfarenhet för att bli riktigt bra. Att göra ett bra 
jobb ger nöjda kunder och det är enda sättet 
att få fler jobb. Allt hänger på uppdragen för att 
kunna fortsätta, säger Stefan innan han hoppar 
in i grävmaskinen igen.

åt Westlings Entreprenad. Ett bra komplement 
tycker Andreas.

– De är bra arbetsgivare så visst är det här en 
bra lösning, säger Andreas, som även han trivs 
med att jobba på orten.
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Ip-telefoni – ger ny flexibilitet
ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
Sedan några veckor tillbaka har Besparingens 

kontor i Älvdalen och Särna-Idre bytt ut sin 
gamla telefonväxel mot smidig Ip-telefoni. Ett 
steg i utvecklingen för att på ett smidigt sätt 
bringa ordning i kommunikationen med telefon 
och mail. För dem som kontaktar Besparings-
kontoren framöver är den stora skillnaden att 
personalen kommer att bli mer lättillgängliga 
oavsett om de finns på kontoret eller är ute i 
fält.

Tom Hansson är den som hjälper Besparings-
skogen i Älvdalen med att byta system och vi 
passar på att ställa några frågor.

Vad är fördelen med Ip-telefoni?
– Det ger en helt annan flexibilitet när det gäller 

att få ordning på all kommunikation. Snabbt når 
man rätt person utan mellanhänder. Samtalet 
hamnar där det ska oavsett var personen man 
söker är. Om personen man söker inte har 
möjlighet att svara kan man lämna ett med-
delande som går direkt i mailkorgen. Detta kan 
personalen sedan lyssna av där det finns tillgång 
till internet.

Är det svårt att lära sig systemet för dem som 
jobbar på kontoret?

– Nej, det är lätt att lära sig. Men det kan ta 
en stund innan alla känner sig bekväm med 
systemet.

Är Ip-telefoni billigare?
– Det är oftast inte därför företag väljer Ip-

telefoni. Företag ser vitsen i att kunna dra nytta 

av fördelarna av att det går att samarbeta mellan 
telefon och mail, man söker funktionaliteten. För 
Besparingsskogen som har två olika kontor är 
det här ett bra alternativ som dessutom sparar 
pengar baserat på de tekniska förutsättningarna.

Tom Hansson & Ingrid Mörk

Besparingsskogen – ett forskningsprojekt av stort intresse

ÄLVDALEN
I Lokalen i Älvdalen finns ett arkiv med mäng-

der av sparat material över Besparingsskogens 
historia. Detta arkiv är föremål för stort intresse 
för Eva Holmgren från Umeå. Hon är doktorand 
i ämnet Besparingsskogar och tillbringade 
en vecka under våren i arkivet för att ta fram 
forskningsmaterial.

kan säga i dagsläget är att Besparingsskogen 
i Älvdalen, genom historien, har visat en stor 
framsynthet, följt eller till och med dragit i byg-
dens utveckling. Man följer med i tiden som till 
exempel att man tidigt sponsrade turism och av-
loppsbrunnar. Idag jobbar man med till exempel 
frivilligt markbyte och kvinnliga skogsägare och 
det är bra exempel på utveckling. 

Sedan kan man säga att Besparingsskogen 
fungerar som en kommun i kommunen. De 
bekostar vägbyggen, sponsrar idrottsverksamhet 
och ger ut verksamhetsbidrag till byarna. Jag 
sitter just och tittar på en del siffror och kan 
säga att jag är väldigt imponerad av hur mycket 
pengar som gått tillbaka till bygden. När det gäl-
ler detta så sticker Besparingsskogen i Älvdalen 
ut i mitt material. Älvdalingarna ska vara glada 
över sin Besparingsskog.

När kan man läsa din doktorsavhandling?
– Förhoppningsvis under våren 2009.

Eva Holmgren

Eva forskar i ämnet besparingsskogar vid 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Som 
en del i hennes forskning ingår det att titta på 
besparingsskogar ur olika synvinklar, där hon 
just nu jämför Älvdalens Besparingsskog med 
besparingsskogar i Västerbotten och Norrbotten. 
Vi ringer upp henne i slutet av maj för att få en 
lägesrapport.

Hur går det med forskningen?
– Det går bra, det jag gör just nu är att försöka 

hitta alla siffror så egentligen kan jag inte visa 
upp något resultat ännu. Jag måste säga att 
Älvdalens Besparingsskog har ett otroligt välskött 
arkiv vilket jag är tacksam för och jag har fått ett 
fantastisk bemötande av personalen på Bespa-
ringsskogen i Älvdalen. Det är roligt.

– Jag ska disputera under våren 2009, det 
är först då jag har ett färdigt resultat. Det jag 

ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
Med små enkla medel kan man som 

skogsbrukare förbättra förutsättningarna för 
tjäderstammens tillväxt. Det fick Besparings-
skogarnas skogliga tjänstemän och planerare 
lära sig när Erik Ringaby höll seminarium om 
de svenska skogars största vilda hönsfågel.

Erik Ringaby är viltmästare och har ägnat sig åt 
forskning om tjädern under trettio år. Detta har 
lett fram till en mängd viktiga forskningsresultat 
för tjäderns möjligheter i skogarna. Tjädern är ett 
viktigt jaktbart vilt och Besparingsskogen är mån 
om att tjäderstammen ska ha förutsättningar att 

utökas i skogarna. För att göra detta möjligt krävs 
egentligen inga stora insatser av skogsägaren.

– Det viktiga är att veta vad man kan göra och 
att informationen sprids, säger Lena Leonards-
son skogsansvarig på Besparingen i Särna-Idre.

Tjädertuppen, hönan och kycklingen är egent-
ligen som tre olika djur; de har alla olika behov 
när det gäller biotoper. Att vara medveten om 
vad den känsliga kycklingen behöver kan göra 
underverk för reproduktionen av tjäderstammen.

– Att vara noga med att spara kantzoner mot 
sumpmarker är ett enkelt sätt att få kycklingen 
att klara sig, berättar hon.

Många gånger är man för noga med att städa 

skogen. Det har visat sig att det är viktigt att 
spara underväxten för att fåglarna ska ha någon-
stans att söka skydd. Även när det gäller tjäderns 
spelplatser får man idag tänka om.

– Det vi tidigare hört om tjäderns spelplatser 
visar sig inte stämma överrens med vad vi ser 
och hör vid planering i skogen. Mycket av det vi 
haft på känn har vi nu fått bekräftat av forskarna. 
Det är viktigt för oss på Besparingen att få den 
informationen. Då vet vi hur vi kan sköta skogen 
rätt från början för att det ska bli bra för fåglarna. 
Därför var seminariet jättebra och alla är nöjda, 
avslutar Lena.

Uppskattat Tjäderseminarium
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Tom Hansson & Ingrid Mörk

Kurser för kvinnliga delägare
ÄLVDALEN
Under sommaren och hösten finns det åter 

tillfälle för alla kvinnliga delägare i Besparings-
skogen i Älvdalen, att helt kostnadsfritt ta del 
av de populära kurserna just för tjejer. Passa 
på att bättra på kunskaperna om din skog och 
upptäck samtidigt hur roligt och intressant det 
är att vara skogsägare.

Missa inte Skog och Fäboddagen den 4 
juli. Rekommenderas speciellt för den som är 
nybörjare och vill få ett hum om skog, men även 
för den som gått tidigare kurser. En ”prova på 
dag” där du som kvinnlig delägare kan ta med 
dig dina anhöriga för en givande och trevlig dag 
i skogen. 

Skog och Fäboddag 4 juli för kvinnliga delä-
gare med anhöriga

Vi tar del av skogens olika stadier. En lätt 
promenad på ca 1,5 km till Borgens fäbodar som 
ligger vackert och väl bevarad i sin glänta med 
Trängseldammen som granne. Under vår prome-
nad tar vi del av några av skogens olika stadier. 
Vid fäboden får vi en guidning av ägaren. Egen 
matsäck. Buss utgår från Sockenplan kl. 09.00. 

Anmäl snarast! Vänta inte! Välkommen!

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

Motorsåg 2-4 oktober
Introduktion till motorsåg, riktskär och fällskär,
teori och säkerhetsfrågor, skyddskläder, 

trädfällning och upparbetning, arbetsteknik mm. 
Lämna matlådan hemma, mat och viss utrust-
ning ingår. Plats: Älvdalens Utbildningscentrum.

Anmälan senast 1 september.

SÄRNA-IDRE
Sedan i våras har nu även Särna och Idres 

kvinnliga delägare chansen att helt kostnadsfritt 
ta del av kurserna för tjejer som vill lära sig mer 
om skog. Passa på att bättra på kunskaperna om 
din skog och upptäck samtidigt hur roligt och 
intressant det är att vara skogsägare.

Missa inte Fjällnära skog och fäboddag 16 
augusti. En ”prova på dag” där du som kvinnlig 
delägare kan ta med dig dina anhöriga för en 
givande dag i skogen. 

Röjningskurs 26-28 juni
Introduktion till röjning, ståndortsanpassning, 

ekonomi i röjning och röjsåg. Lämna matlådan 
hemma, mat och viss utrustning ingår. Anmälan 
snarast!

Fjällnära skog och fäbod 16 augusti
För kvinnliga delägare inom SIB och deras an-

höriga. Vi tar del av skogens olika stadier. Vi stan-
nar vid Olhansblästa fäbod, där det blir servering 
av kolbotten. Buss från Besparingskontoret i 
Särna kl 09.00. Anmäl senast 27 juli.

Kurserna är kostnadsfria och bekostas i Älvdalen 
av Älvdalens Besparingsskog, i Särna och Idre 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: 0251-597485
E-post: anna.dahlgren@besparingen.com

ÄLVDALEN
Många känner säkert igen Anna Dahlgren 

som bland annat jobbar som projektledare för 
satsningen kvinnliga skogsägare. Ett projekt 
som rullat framgångsrikt sedan början av 2007. 
Anna är skogsägare själv sedan många år, med 
en fot på fäboden i Särna och den andra på 
gården i Älvdalen.

– I skogarna mellan dessa två byar har jag nog 
bidragit med att plantera tiotusentals plantor 
genom åren. Jag har även jobbat som röjare en 
säsong. Sedan har jag bott borta några år. Jag 

flyttade hem till Älvdalen igen för jag saknade 
lukten av nysågad ved och vyn över de blå ber-
gen. Det är en förmån att få bo här, säger Anna.

Annas nya tjänst är media- och projektansvarig 
på Besparingsskogen. Hennes ansvarsområden 
blir tidningen Skogen & Kraften, hemsidan, övrig 
media, projekt och utbildning.     

Anna är född och uppvuxen i Norra Dalarna 
och bor nu på Getinggården i Liden med sambo 
och två barn. Med hästar och får på gården. 

De senaste tio åren har hon drivit projekt i olika 
former, både självständiga och i olika samar-
betsprojekt. Några av hennes arbetsgivare har 
då varit Länsstyrelsen, LRF och SLU. Hennes 
senaste utbildningar består av kurs i retorik på 
Högskolan Dalarna och Hållbart Familjeskogs-
bruk på universitetet i Växjö.

Du kan nå Anna på 
anna.dahlgren@besparingen.com
0251-597485

Ny media- och projektansvarig
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ÄLVDALEN
Den 11 april gick Bo Grundin i pension 

efter tjugonio år som vägförman på Älvdalens 
Besparingsskog. Hans efterträdare heter Hans-
Erik Wallin. Han är en äkta älvdaling, född och 
uppvuxen på orten. 

Hans-Erik har tidigare jobbat som brunnsbor-
rare i Stockholm och under de senaste fyra åren 
som maskinförare hos Boggs Grus i Mora. I april 
tog Hans-Erik över tjänsten som vägförman. Ett 
jobb som främst består av att leda och fördela 
arbete när det gäller underhåll av Besparingssko-
gens vägnät i socknen. Det innebär hela 150 mil 

Hans-Erik Wallin - ny vägförman på besparingen

vägar som ska synas och underhållas; sommartid 
grusas, vintertid plogas och sandas. Till sin hjälp 
har han sina kollegor på garaget: Eskil Lindgren, 
Stefan Westerling, Jan-Olof Larsson och Kenneth 
Larsson, samt entreprenören Gunnar Sålder som 
kör väghyvel.

Själv ser Hans-Erik fram emot att jobba i 
Älvdalen.

– Jag har provat på att jobba borta några år. Nu 
har jag kommit fram till att det är här jag vill vara 
så det är skönt att ha ett fast jobb i Älvdalen, 
säger Hans-Erik.

Vasaloppsskylt i jätteformat avslutar projektet
ÄLVDALEN
Sten Urdh har varit heltidsanställd på Be-

sparingsskogen i Älvdalen sedan 1961. Hans 
arbetsuppgifter bestod från början av röjning 
och huggning. I början av 1990-talet blev hans 
uppgift även att göra skyltar åt Besparingssko-
gen för att bevara de gamla namnen i socknen. 

Inte vilka skyltar som helst, utan skyltar gjorda 
i rejält trävirke som visar det gamla ursprungliga 

namnet på älvdalska. Detta vidareutvecklades 
sedan till ett projekt där även byarna i socknen 
kunde söka och få skyltar framtagna och bekos-
tade av Besparingsskogen. Det är många sjöar, 
bäckar, kojor och andra platser, från Nornäs i 
norr till Garberg i söder, som har fått sina gamla 
namn utmärkta. 

– Jag vet faktisk inte riktigt hur många skyltar 
vi tillverkat under åren, men det är säkert mellan 

sex och sjuhundra skulle jag tro, säger Sten.
Efter 47 år i Besparingen tjänst tar nu Sten 

pension i juli. Med detta avslutas även skyltpro-
jektet i och med att den största beställningen 
någonsin var färdig. Då syftas det inte på stor 
i antal, utan i format. Det är vasaloppskontrol-
len i Evertsberg som har fått en rejäl skylt som 
kommer att stå stadigt många snörika Vasalopp 
framåt. 

Markköp av Sveaskog delvis klart efter lång tid
ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
I början av 2000-talet aviserade det stat-

liga bolaget Sveaskog att de ville sälja ut 10 
procent av sitt dåvarande skogsinnehav. Detta 
erbjudande nappade både Älvdalens Bespa-
ringsskog och Särna-Idre Besparingsskog på 
och ville köpa 500 ha var. 

Trots Sveaskogs eget initiativ till försäljning blev 
det en segdragen affär. Någonstans bromsas 

processen och för SIB blev affären färdig först 
hösten 2007. De fick då äntligen köpa 500 ha 
skogsmark av staten, övervägande bestående av 
yngre och medelålders skog.

Hur affären slutar för ÄB är ännu inte klart. Ett 
första utkast har nu kommit från Sveaskog och 
ÄB ska titta närmare på det för en utvärdering. 
Därmed pågår processen fortfarande.
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Sjövägen
från Näckån mot Särnstugan

Strandvallvägen
från väg 311 till Åsvallen

Björnsjövägen

ÄLVDALEN

SÄRNA

Röjning efter vägar startar i sommar 
ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
Skogsbilvägarna i Älvdalen och Särna - Idre 

socknar är på många håll i stort behov av röj-
ning, 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 
Besparingsskogarna 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 kostnadsfritt, 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 fl isa virket. På SIB kan den som vill 
ta hand om virket själv göra det fram till 1/8-08. 
Därefter kommer SIB att avverka och fl isa virket 
under samma förutsättningar som ÄB.

Älvdalen - dessa vägar röjs sommaren 2008:

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

Särna – dessa vägar röjs sommaren 2008

Sjövägen från Näckån mot Särnstugan
Björnsjövägen
Strandvallvägen från väg 311 till Åsvallen
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Lokalen med lokaler i särklass
ÄLVDALEN
Lokalen är en vacker mötesplats med fi n 

utsikt över Älvdalen. I dag används den fl itigt 
av företag, föreningar och privatpersoner. 
Invändigt andas lokalerna tidigt 1900-tal med 
historia från Långö Liebruk. 

Lokalen övertogs 2003 av Älvdalens Bespa-
ringsskog från byarna Östäng och Kyrkbyn. 
Syftet med Lokalen är att den skall vara till för 
ortsbornas nytta och glädje. I de mindre rum-
men med namnen Per-Mats, Lassis, Alliansen, 
Pigkammaren och Utsikten fi nns några av ortens 
företag och föreningar inhyrda. I källaren i den så 
kallade ”Ambassaden” fi nns Besparingsskogens 
arkiv där Karin Larsson arbetar med att doku-
mentera verksamheten. Det är också Karin man 
tar kontakt med om man vill hyra lokalen.

AB Hustimmer i Dalarna är ett företag vars af-
färsidé är att med dagens metoder snabbt kunna 
leverera färdigtorkat timmer i färdiga längder 
efter beställarens önskemål. Björn Henriksson är 
inne på tredje året som egen företagare och har 
sitt kontor i rummet med namnet Utsikten högst 
upp i Lokalen.

   Björns företag är ett av få med denna nisch 
i Sverige och kunderna kommer från alla delar 
av landet. Det handlar främst om privatpersoner 
som vill bygga sig ett fritidshus eller en villa i 
timmer.

– Populärast är timmerstockar i åtta tums 
dimension, de ger en synlig timmervägg inne, 
berättar Björn, som själv har just ett timmerhus 
vid Everstbergssjöarna i Evertsberg.

B & B Data/Elråd heter företaget som håller 
till i Per-Mats rummet. Leif Bength är data- och 
el-konsult och kommer från Våmhus. Han driver 
företaget som på datasidan hjälper till med pro-
grammering, databaser och hårdvara. Inom den 
elektriska biten gör han el-ritningar till byggnader 
på konsultbasis. Leif har många järn i elden med 
Dalarna som affärsområde.

– Jag försöker att fi nnas på plats i Lokalen på 
måndagar, säger Leif.

Marie Mörk med företaget Sportkullan - 
massage & friskvård håller till en trappa upp i 
Lokalen, i den så kallade pigkammaren. Marie, 
som är certifi erad massör, har bland annat jobbat 
på Storhogna Spa, men har sedan mars 2008 
eget företag. Många som har ont eller känner 
sig stela får hjälp hos Marie genom till exempel 
klassisk massage eller stenmassage. Att använda 
både kalla och varma stenar i behandlingen gör 
den mer effektiv. Marie är en av få i Dalarna som 
kan erbjuda det i sin stenmassage, så kallad La 
Stone- eller Lavastensterapi.

– Det går väldigt bra. Nu har också företag 
börjat förstå hur mycket friskvård betyder för 

personalen och företaget, säger Marie som gärna 
tar emot fl er kunder.

– Jag kommer även att börja med friskvård 
och träning inom det närmsta året, bland annat 
Pilates. Det känns väldigt spännande.

Älvdalen IF Skidor håller till i Lassisrum-
met. Föreningen jobbar främst för att främja 
ungdomsverksamheten inom längdskidåkning. 
De sköter om driften av skidstadion och håller i 
barmarksträning på sommaren och skidträning 
på vintern. Den nya snökanonanläggningen ger 
fi na möjligheter att börja skidträningen tidigt 
på vintern. Det lockar även skidklubbar från 
andra mer snöfattiga delar av landet att förlägga 
träningsläger i Älvdalen. Lockar gör också skid-
tävlingen Björnjakten berättar Gunborg Bredes-
son som har en halvtidstjänst som kanslist och är 
den som håller till i Lokalen.

– Det är en populär tävling för ungdomar och 
juniorer. Den körs i december och nu senast 
hade vi uppemot 250 tävlande. Några kom ända 
från Kiruna, säger Gunborg.

Dessutom håller Kyrkbyns Samfällighetsfören-
ing till i Lokalen då och då med sammanträden 
och årsstämma. Här har de tillgång till dator och 
arkiv för sin verksamhet.

Björn Henriksson
AB Hustimmer i Dalarna

Gunborg Bredesson
Älvdalen IF Skidor

Leif Bength

B & B Data/Elråd Marie Mörk
Sportkullan massage & friskvård
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Kostnadsfria kurser - 
underlättar skogsbruk och vardag

SÄRNA-IDRE
pcSKOG bjuder in alla delägare i Särna – Idre 

Besparingsskog till lärorika och intressanta 
kurser. Kurserna är kostnadsfria för deltagarna 
och bekostas av Särna – Idre Besparingsskog. 
Passa på att anmäla dig redan i dag.

Kursdatum för markägare i Särna-Idre Bespa-
ringsskogar

GPS-kurs, 1 dag
Hur man navigerar, sparar besökspunkter (way-
points), och spår (tracks). Använd din egen GPS 
eller låna en av oss. 
Kläder efter väder, vi kommer att vara både ute 
och inne.
torsdag 18 september Idre
torsdag 2 oktober Särna
lördag 11 oktober Särna

Grundkurs pcSKOG Gård 2008, 2 dagar
Lär dig uppdatera din skogsbruksplan i datorn, 
ändra i kartan, skriva ut egna kartor mm. 
tis-ons 11-12 november Särna
fre-lör 28-29 november Idre
ons-tor 10-11 december Särna

Uppdateringskurs pcSKOG Gård 2008, 1 dag
Lär dig nyheterna i pcSKOG Gård 2008. 
ons 17 september Särna
lör 18 oktober Särna
tis 25 november Idre

Skoglig Grundkurs, 3 dagar
Lär dig att tolka din skogsbruksplan, prova på 
att mäta skog, titta på olika skogstyper, åtgärder, 
få en inblick i hur Besparingsskogen sköter sin 
skog. 
Kläder efter väder, vi kommer att vara både ute 
och inne.
tor-lör 25-27 september Särna
tis-tor 7-9 oktober Idre
tor-lör 23-25 oktober Särna

Pengarna i Skogen, 2 dagar
Inriktning ekonomi, virkesköp och naturvårds-
avtal.
tor-fre 6-7 november Idre
fre-lör 21-22 november Särna
tor-fre 4-5 december Idre

Anmälan på telefon 0251-417 00, eller via e-post 
till pcskog@pcskog.se
OBS! Anmälan senast 10 dagar innan kursstart.
Minst 5 deltagare krävs för att kursen ska 
genomföras. För de kurser som delvis äger rum 
ute, rekommenderas grova skor eller stövlar, och 
kläder efter väder.

SÄRNA-IDRE
Under sommaren kommer det att tas fl ygbilder 

över skogarna i Särna och Idre. Från den 1 sep-
tember kan du beställa fl ygfoto över din fastighet 
hos pcSKOG, bilderna får du sedan i digitalt 
format och inplastat. På måndagar fi nns pcSKOG 
på Särna-Idre Besparingskontor 9.00-16.00, där 
hämtar du dina fl ygfoton under hösten.

Mer information, frågor och anmälan:
 
pcSKOG
0251-417 00
pcskog@pcskog.se, www.pcskog.se
Dalgatan 116, 796 31 Älvdalen

Flygfoto
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Skogsägare i Evertsberg, Bosseldal, samt del av 
Västermyckeläng - gödsla skogen kostnadsfritt!

ÄLVDALEN
Under 2009 har turen kommit till alla skogs-

ägare i Evertsberg, Bosseldal, samt del av Väs-
termyckeläng att gödsla sin skog kostnadsfritt. 
Passa på att göra intresseanmälan till Jan Norell 
på Älvdalens Besparingsskog redan nu.

Följande kriterier måste uppfyllas:

Beståndet skall vara genomgallrat minst • 
1 gång.
Gäller även skärmställningar, ej fröträd-• 
ställning.
Skogen får varken gallras eller slutavver-• 
kas 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 500 m från väg. An-• 
passas dock efter de praktiska förutsätt-
ningarna.
Stickvägar efter gallring skall fi nnas, så • 
att traktorgödslaren tar sig igenom hela 
beståndet.
Vägen in till beståndet skall vara fram-• 
komlig för en fullastad skotare sommartid.
Det skall vara tekniskt möjligt.• 
ÄB förbehåller sig rätten att avgöra vilka • 
områden som är lämpliga att gödsla.

Gör intresseanmälan och 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

Varför ska jag gödsla min skog?1. 
För att höja tillväxten, det vill säga öka 
intäkterna från skogen.

Hur mycket ökar tillväxten?2. 
Efter gödsling får man en tillväxt på 13-19 
m3sk/ha, sammanlagt under 8-10 år.

Är det lönsamt att gödsla skogen?3. 
Gödsling är bland det lönsammaste man 
kan göra i skogsbruket. Förräntningen på 
pengarna man satsar är 10-20 % årligen.

Vilka bestånd är bäst att gödsla?4. 
Medelålders eller äldre bestånd på medel-
god mark. Gallrade minst en gång. Minst tio 
år till nästa huggning.

Hur gör jag praktiskt?5. 
Enklast är att anlita SG-systemet, det vill 
säga få en komplett och effektiv gödsling 
utförd genom en enda beställning.

Hur påverkas virkeskvalitén av gödsling?6. 
Den extra tillväxten ligger i de yttersta års-
ringarna. Om man har kvistrena rotstockar 
blir därför det framgödslade virket kvistrent. 
Man kan alltså öka produktionen av kvali-
tetsvirke i fi na bestånd.

Hur påverkas bären i skogen?7. 
Det fi nns omfattande undersökningar som 
visar att tillgången på blåbär ökar (30-
40 %) efter gödsling. Däremot minskar 
tillgången på lingon, lingon plockas dock 
mest på hyggen eller i glesa bestånd som 
inte gödslas. Naturligtvis går det utmärkt att 
äta bären, den mesta maten från jordbruket 
är även den gödslad.

Hur påverkas fi skar och däggdjur?8. 
Vid skogsgödsling ska spridningen göras 
så att inget gödselmedel kommer till vat-
tendrag och sjöar. Det gör ingen nytta och 
fi skarna mår bäst i det rena vattnet. För 

betande däggdjur ökar tillgången på bete 
efter gödsling, bra för till exempel älg och 
rådjur.

Vad har skogsgödsling för samband med 9. 
klimatfrågan?
Klimatet förändras av att människans 
utsläpp av koldioxid och andra så kallade 
växthusgaser höjer temperaturen; vi får ett 
varmare klimat. Växande skog motverkar 
detta genom att träden binder koldioxid i 
form av ved och andra växtdelar. Eftergöds-
ling ökar tillväxten och därmed bindningen 
av kol. Genom skogsgödsling på ett hektar 
binder vi bortåt tio ton koldioxid.

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

»SKOGSGÖDSLING

» 10 vanliga frågor om skogsgödsling
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Besparingsskogen växer
ÄLVDALEN
På Besparingsskogen i Älvdalen är det inte 

bara skogen som växer, det gör även kontoret. 
Vilket under vårvintern har utökats med större 
lokaler. Det är den norra delen av kontoret som 
fått fl era nya rum. Här kommer skogstjänste-
männen: Jonas Svensson, Per-Olov Persson och 
Håkan Lissman att sitta fortsättningsvis. Vi gör 
ett besök och på den nya skogsavdelningen.

– De nya lokalerna är efterlängtade. Tidigare 
satt jag i ett förråd utan riktig ventilation. Nu har 
vi fått plats även för planläggarna som har behov 
av en kontorsplats vissa dagar i veckan, säger 
Jonas Svensson, skogsvårdsledare.

Jonas har arbetat på Besparingen sedan 1997. 
Hans första tjänst var som planläggare för att se-
dan övergå till ett vikariera som drivningsledare. 
Året efter det, 2006, blev han skogsvårdsledare.

   Hans arbetsuppgift är att planera och sköta 
skogsvården samt arbetsfördelningen när det 
gäller röjning, markberedning och plantsättning. 
Ett jobb som kräver mycket planering under 
vinterhalvåret för att sedan genomföras under 
barmarksäsongen. Jonas har just nu ansvar 
för cirka 45 personer som jobbar ute i skogen. 
Då handlar det om röjning, rågångsmärkning, 
plantering och markberedning.

Jonas presenterar även några nyheter inom 
skogsvården.

– Vår nya markberedningsentreprenör Stefan 
Hillring har precis installerat ett nytt GPS-system 
i maskinen. Programmet ger aktuell information 
om var maskinen befi nner sig, hur lång sträcka 
som körts samt hur stor areal som markberetts. 
Detta effektiviserar och underlättar både mark-
beredningen, ajourhållningen samt planeringen 
inför kommande plantering. 

En annan sak som vi återupptar är hyggesbrän-
ning. PEFC-certifi eringen ställer det kravet på oss 
att bränna 5% av den avverkade arealen per år.  

I rummet bredvid sitter Per-Olov Persson. 
Han är drivnings- och planeringsansvarig. Som 
drivningsansvarig sköter han alla operativa 
kontakter med de entreprenörer som gallrar och 
slutavverkar åt Besparingen. 

Det är två drivningsentreprenörer som arbetar 
heltid, året om, för Besparingen och några en-
treprenörer som arbetar under kortare perioder 
under året. En av dessa är Älvdalens Utbild-
ningscentrum. En av uppgifterna som Peo har 
är att lägga pusslet med avverkningsplaneringen  
för entreprenörerna. Uppgiften är mycket viktig 
då det gäller att se till att rätt resurs fi nns på rätt 
ställe vid korrekt tidpunkt. Det skall även vara till 
rätt kostnad för att få fram rätt sortiment i rätt tid. 

– Just nu är vi inne i en spännande utveckling 
av energisortiment. Minskat transportavstånd 
och högre pris på bränslesortiment gör att det 
blivit intressant även för oss i norra Dalarna 
att på lämpliga trakter ta ut skogsbränsle från 
avverkningar. Vi har just börjat med att ta ut en-
ergisortiment. En trakt hittills är GROT-anpassad 
och klar att skota, men det är bara början, säger 
Per-Olov.

I planeringsverksamheten arbetar tre stycken 
planläggare med planering av gallring, slutav-
verkning och skogsbilvägar. Per-Olov ser till att 
de har en bank med förplanerade trakter som de 
kan hämta objekt ur för att åka ut och planera 

Jonas Svensson

Per-Olov Persson

i fält. Färdigplanerade trakter tar Per-Olov hand 
om och tar fram drivningskartor och traktdirektiv.

Per-Olov har sedan 1980 arbetat inom skogen 
och sågverksindustrin. Han har en utbildning 
motsvarande 3-årig naturvetenskaplig/teknisk 
utbildning. På Älvdalens Besparingsskog började 
han arbeta med skogsvård 2002. Efter det 
fortsatte han jobba som planläggare. Förra året 
ersatte han Håkan Lissman som drivningsledare 
när Håkan var barnledig.

Per-Olov har påbörjat en utbildning i Gammel-
kroppa för att bygga på sina kunskaper. 

– Förutom kursdagar då och då blir det själv-
studier och arbete på kvällstid en tid framöver. 
Jag är klar med utbildningen nästa vår säger 
Per-Olov.  

Håkan Lissman sitter i rummet mittemot. 
Han är sedan februari tillbaka från barnle-
digheten med en ny tjänst som system- och 
råvaruansvarig.  

Som systemansvarig håller han i PEFC-
certifi eringen samt är ansvarig för Besparingens 
skogsbruksplan i pcSKOG och  virkesstyrningsys-
temet. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. kontroll och 
jämnförelser av prislistor och priser mellan olika 
köpare av Besparingens virke. Håkan jobbar 
även med den viktiga biten med att hålla koll på 
virkesfl ödet.

Håkan kommer ursprungligen från Malungsfors 
och har en skogsteknikerutbildning i grunden. 
Tidigare anställningar har gett honom erfarenhet 
inom bland annat drivning, planering, naturvård 
och ekologiska landskapsplaner. Håkan började 
jobba på Besparingsskogen 2002.

Just nu håller Håkan på att utvärdera produk-
tionssystemet VSOP - ett brett standardsystem 
för Virkesstyrning och Operativ Planering från 
Logica. Eventuellt kommer Besparingen att köpa 
in detta.

– Idag arbetar vi i ett hemsnickrat Excelpro-
gram. Det nya programmet innebär många nya 
möjligheter som förenklar arbetet. Där kommer vi 
att kunna följa hela kedjan från planerad trakt till 
att virket är inmätt hos kund, säger Håkan.

pcSKOG kommer att göra förbättringar i sitt 
program och anpassa det för Besparingsskogen. 
Bl.a. kommer man att kunna se och söka uppgif-
ter på hela Besparingens innehav.  

Resultatet av laserscanningen kommer att ge 
ökade möjligheter att se vad som fi nns i skogen, 
t ex bestånds- och träddata. pcSKOG har tagit 
fram ett verktyg som inom ett givet område 
plockar upp enskilda träd ur scanningsskiktet 
och sammanställer detta till en ”stämplings-
längd” med uppgifter om trädslagsblandning, 
volym, stamantal och trädhöjder m.m. 

– Besparingsskogen är unik genom att vi utökar 
verksamheten. Det är oftast åt andra hållet inom 
den här branschen idag. Det som gör jobbet så 
intressant är att det utvecklas hela tiden. Skulle 
sen våra planer på att kombinera pcSKOG, laser-
scanning och VSOP gå i lås är vi inte bara först 
i världen med laserscanning i stor skala, utan vi 
kommer också att vara bland de som är längst 
fram vad gäller utvecklingen av den ”digitala 
kedjan” inom skogsbruket, säger Håkan. 

Håkan Lissman
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Vad hände sedan?
Besparingsskogarna är en viktig motor för bygden. Vi har under åren genomfört många satsningar, oftast med mycket 
lyckat resultat. Här presenterar vi ett axplock av de senaste årens engagemang i form av korta återblickar. 

Besparingsskogen satsar och vinner - oftast

ÄLVDALEN
För några år sedan ville Olle Knuts sälja sin 

stora porfyrsamling. Hans dröm var att den 
skulle stanna på orten. Besparingsskogen såg 
det som en självklar kulturgärning att rädda 
samlingen kvar i Älvdalen och köpte därför 
samlingen. Älvdalens kommun lovade då att 
de skulle hålla med lokaler under minst tio år 
framåt vilka i dag finns centralt i Älvdalens i 
form av Porfyr- och Hagströmmuseum.

Porfyrsamlingen

Senaste tiden har det skrivits en del i lokala 
media om just Porfyrmuseets framtid, något som 
väcker en viss oro från Besparingsskogens sida.

Anders Bernhardsson på Älvdalens Kommun 
ger lugnande besked.

– Jag kan inte råda över politiska beslut, men 
i dagsläget finns det inga som helst tecken på 
att museet ska försvinna. Det är endast fråga om 
en förändring av lokalerna. Den nya skolan som 

ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
Sammanfattningsvis ett lyckat projekt för 

området i Evertsberg. Något som Besparings-
skogen är nöjda med. 

Intresset visade sig vara större än vi trott, och 
20 av 24 tomter är idag sålda utan större insats 
av marknadsföring. Alla processer visade sig 
kosta mer än beräknat, men vi har trots detta 
ett netto på 1-1,5 miljoner kronor. Det har varit 
positivt och vi överväger att ta fram ett nytt tomt-
område för försäljning så småningom.

I Särna finns ett blivande tomtområde i byn 
Östomsjön vid Särnasjön. Där finns det tomter 
kvar till försäljning. Finns det intresse är det bara 
att höra av sig till Lasse Andersson.

Tomter i Evertsberg 
och Särna

ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
Nu är det fem år sedan fusionen inom  

Besparingsskogen ägde rum. Vi kan efter dessa 
år tydligt se resultatet av sammanslagningen. 
Hans-Peter Olsson, förvaltare, sammanfattar 
det med ett enkelt konstaterande.

– Bra, allt har blivit enklare med både adminis-
tration och organisation. Vi har även ett mindre 
antal stämmor, säger han.

Arne Schedvin, ordförande i Allmännings-
styrelsen och Jordägarnämnden i Särna-Idre, 
beskriver det så här.

– Vi tycker att det har fungerat jättebra. Det är 
klart att det var lite barnsjukdomar till en början, 
men det är längesedan nu. Man ska väl inte säga 
att vi var tvingade till detta, men allt går till det 
större och vi är jättenöjda nu.

Tre skogar blev till en

ska byggas är även tänkt att bli ett kulturcentrum 
med en allmän avdelning. Där skall bibliotek, 
Porfyrmuseum och Hagströmgitarrerna finnas, 
säger Anders.

– En sådan lösning tror jag hade öppnat upp 
för nya möjligheter och jag ser bara fördelar. 
Det är fråga om att samköra verksamheter och 
utnyttja resurser för personal och annat. Museets 
framtid behöver vi inte oroa oss för, säger han 
avslutningsvis.



14

skogen & kraften juni ’08 skogen & kraften juni ’08

15

skogen & kraften juni ’08 skogen & kraften juni ’08

ÄLVDALEN
Projektet med vindkraftverk på Granberg star-

tades 2004. Besparingsskogen har arrenderat 
ut mark som vindkraftverken ska byggas på. 

Vindkompaniet äger sakfrågan och är de som 
projekterar och sedan säljer vindkraftverken 
vidare. Under resan har projektet överklagats 
och fördröjts i cirka fyra år. Både miljöärenden 
och bygglov har överklagats. Miljöprövningen är 
nu klar och har vunnit laga kraft. Alla tillstånd ser 
snart ut att var färdiga. Under de fyra år som gått 
har denna satsning tyvärr blivit kostsammare än 
vad som från början var nödvändigt. Marknads-
priset på en 2megawatt vindsnurra har ökat med 
25-30 procent. 

Vindkraft ligger 
i tiden

ÄLVDALEN
Besparingsskogen upplät tidigare mark för 

byggandet av byn Dragonbane. En by uppbyggd 
för ett så kallat ”lajv” som är ett stort rollspel, i 
det här fallet i medeltidsmiljö.

Det är Nordiska Föreningen som arrangerar 
dessa rollspel och de var även de som stod 
för byggandet av byn. När de tog kontakt med 
Besparingsskogen ställde vi oss positiva till detta. 
Utan eget vinstintresse, men istället med tanken 
att det skulle generera intäkter till besöksnä-
ringen i Älvdalen. Det blev ett stort projekt med 
många inblandade. Byn stod slutligen färdig och 
detta lajv ägde rum. Efter denna intensiva period 
stod det plötsligt en tom by kvar i skogen. Och 
där står den nu, med risk för att bli en spökby. 
Hans-Peter Olsson tycker att det är synd.

– Vår ambition är att någon tar sig an byn. Det 
här har tyvärr blivit en av våra mindre lyckade 
satsningar. Det finns en stor potential med 
många bra möjligheter att arrangera upplevelser 
för turister här i området, speciellt på sommaren. 
Byn skulle kunna användas för sådana ändamål, 
säger Hans-Peter och tillägger:

– Den som är intresserad av Dragonbane är 
välkommen att ta kontakt med Besparingen.

Dragonbane – ”lajv-
byn” med möjlighe-
ter för framtiden

ÄLVDALEN
Detta har Besparingsskogen jobbat med på 

flera sätt under många år. Besparingsskogen 
äger dock inget eget träförädlingsföretag. 

Vi försöker ge ett bra underlag för att andra ska 
känna sig säkra på att satsa. Genom vårt ständigt 
aktiva skogsbruk är Besparingsskogen en stor 
leverantör av råvara till nytta för många träföräd-
lingsföretag. Vi säljer allt till marknadsmässiga 
priser och det är viktigt för oss att hålla dialog 
med företag på orten. 

Det senaste inom detta är att vi bollar mycket 
med Weddesveg Timber AB samt Rindi och 
Björn Antonsson för att försöka påverka i en 
positiv riktning när det gäller utbyggnationerna av 
Sågverket samt arbetet med det nya värmeverket 
som är på gång att byggas. Något som ger flera 
positiva effekter. En av dem är att värmeverket 
även tar hand om grot vilket helt plötsligt får ett 
värde för alla skogsägare i området.

Träförädling

ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
Att så istället för att använda den traditionella 

metoden att plantera visar sig vara ett bra 
alternativ för återväxten. Metoden startade Älv-
dalens Besparingsskog med 2001, och 2002 
följde Särna-Idre efter. Idag kan man se ett gott 
resultat. Sådd som föryngringsmetod är något 
att räkna med även i framtiden. 

Sådd används främst på marker som är väl 
lämpade just för detta. Metoden utvecklas och 
tillgången på bra frö lämpligt för våra höjdlägen i 
norra Dalarna har blivit bättre.

Jonas Svensson skogsvårdsansvarig på ÄB och 
Lena Leonardsson skogsvårdansvarig på SIB är 
rörande överens när det gäller resultatet.

Hur har det gått?
– Metoden har hittills gett jättebra resultat, 

säger Lena om Särna-Idres marker där sådd 
fungerat som föryngringsmetod.

Resultatet är det samma i Älvdalen enligt 
Jonas.

– I fjol slutinventerade vi det som såddes 2002 
och det ser väldigt bra ut, säger Jonas och 
konstaterar att sådd som föryngringsmetod har 
kommit för att stanna.

Sådd som 
föryngringsmetod

ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
Under åren har vi skapat en mängd arbetstill-

fällen i bygden. Dels för att täcka behovet av 
egen personal, men även i form av att vi anlitar 
entreprenörer för att utföra många jobb. 

Det är även många företag som kan dra nytta 
av våra satsningar och bidrag till bygden som: 
pcSkog, Wäsa, Länsstyrelsen, Idre Fjäll med PW 
Hotel och Askebyn för att nämna några. Under 
senare år har inte mindre än 50 företag varit 
inblandade i något av det vi gör. Nu för vi en 
dialog med Weddesveg Timber AB, Hustimmer 
i Dalarna och den blivande Pelletsindustrin i 
Älvdalen för att skapa fler arbetstillfällen.

Skapar 
arbetstillfällen

ÄLVDALEN
Är ett samarbete med Länsstyrelsen Dalarna 

och Älvdalens Besparingsskog. Syftet är att för-
bättra fastighetsstrukturen i Älvdalens socken. 
Ett för dig som skogsägare unikt tillfälle att 
få ordning på din skogsfastighet, frivilligt och 
kostnadsfritt. Kravet är att ärendena ska gå via 
Länsstyrelsen för godkännande. 

Dagsläget: Intresset är stort för markbyte. Detta 
bekräftas då över hundra personer kom till Älv-
dalens Hotell på informationskvällen den 19 maj. 
I dagsläget är det ca 200 intresseanmälningar 
till projektet. Detta motsvarar ca 20 % av arealen 
privat skogsmark i Älvdalens socken.

Laserskannad skoglig data finns idag på ca 
hälften av socknens fastigheter och pcSKOG 
arbetar idag för fullt med att ta fram nya värde-
ringsunderlag. Prioritet av arbetet med intres-
seanmälningarna är i de områden som har det 
första ”datasläppet” (se bild). 

 
Är du också intresserad? Anmäl ditt intresse till 

Länsstyrelsen före utgången av år 2009 och du 
ingår i projektet!

Viktigt att tänka på: Lantbruksfastighet, 
ursprung av skiftad mark från ”Laga Skifte”.
Jordtal (red.bandl.) följer marken och stannar i 
skifteslagen.

Markbytesprojektet  
2007 – 2009
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ÄLVDALEN
Från och med 2009 skickas ingen ansöknings-

blankett angående djurbidrag hem till dig per 
post. Istället kan du enkelt ladda ner den på vår 
hemsida, www.besparingen.com, eller titta in och 
hämta den på vårt kontor. Välkommen!

Blanketter finns tillgängliga från april.

Viktig information 
angående djurbidrag

ÄLVDALEN
Missa inte chansen att ta motorsågskörkort nivå 

A och B. Besparingsskogen i Älvdalen erbjuder 
nu alla delägare med familjemedlemmar att ta 
motorsågskörkort. I november och december 
arrangeras den första omgången kurser. Utbild-
ningen är ett samarbete mellan Älvdalens Be-
sparingsskog som bekostar kurserna, Älvdalens 
Utbildningscentrum där kurserna arrangeras och 
Säker Skog som kvalitetssäkrar utbildningen.

Nivå A Motorsågning
Innehåll: motorsågens skötsel, allmän sågtek
nik, säkerhetsåtgärder för allmän sågning.
Målgrupp: alla, till exempel för vedkapning, 
byggarbetare med fler. Krav 18 år.

Nivå B Trädfällning grundläggande
Enklare trädfällning och upparbetning, säker
hetsregler vid trädfällning.
Målgrupp: skogsägare och alla som fäller träd. 
Förkunskapskrav A-kort.

Läs mer om motorsågskörkortet på www.
sakerskog.se 

Vi kör igång första omgången torsdag-fredag 
vecka 45 med återträff torsdag-fredag vecka 49.

Är du i behov av 
motorsågskörkort?

Anmäl dig till:
 
Naturbruksgymnasiet Älvdalen
Tfn: 0251-59 70 00
E-post: naturbruksgymnasiet@edu.alvdalen.se
Sista anmälningsdag är 10 oktober 2008

ÄLVDALEN
Besparingsskogen lämnar just nu bidrag till 

litteratur för jägarexamen. Bidraget gäller för alla 
delägare i Besparingsskogen och/eller folkbok-
förda i Älvdalen. Utbetalas genom uppvisande av 
kvitto. Välkommen in på kontoret!

Max en uppsättning per person eller delägare.

Jaktintresserad?

ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
I juni släpptes den nya hemsidan. Med ny 

fräsch form och lättnavigerade menyer finns 
det nu all anledning att besöka Besparingen på 
internet. Vår förhoppning är att du lätt ska hitta 
informationen du behöver. Allt ifrån historien 
bakom bildandet av Besparingsskogarna till 
dagens verksamhet. Du hittar information om 
bidrag och kan ladda ner blanketter, läsa om 
projekt, utbildningar och kursverksamhet. Här 
finns även Skogen & Kraften för nedladdning, 
kontaktuppgifter, pressmaterial och mycket mer. 
Välkommen, vi ses på nätet! 

Välkommen - besök oss på internet! 

SÄRNA-IDRE
Nu är reservatsbildningen i Särna på gång. 

Med avsikt att skydda den unika miljön för tre 
olika områden beslutade Besparingsskogens 
stämma att mot kompensationsmark avsätta 
356 ha mark till Naturvårdsverket som reser-
vat. En process som inte blev helt enkel.

Grönsåsen och Tvärhugget är två områden 
som med sin gamla och grova tallskog är värd 
att bevara och skydda i form av reservat, liksom 
Trollvassla, ett vattendrag med den ovanliga 
flodpärlmusslan. Detta beslutade Besparingssko-
gens stämma den 21 maj 2008. För detta ville 
Besparingen inte ha några pengar utan istället 
kompensationsmark från statliga Sveaskog. 
Något som inte blev så enkelt visade det sig. 
Trots att Sveaskog är skyldig att som kompensa-
tion för sådana ändamål släppa mark, slutade 
det med att Naturvårdverket fick köpa marken av 
Sveaskog för att i sin tur kompensera Bespa-
ringsskogen.

– I slutändan fick vi 1207 ha tillbaka, alltså 
mer än vi gett bort, berättar Hans-Peter Olsson 
förvaltare på Besparingen. 

Området som Besparingen fick tillbaka ligger 
vid kanten av Fulufjällets Nationalpark och be-
står av förhållandevis ung och medelålders skog. 
Vilket är förklaringen till att det blev större areal 
än de lämnat från sig.

– Besparingsskogen är mån om att bidra till 
bevarandet av miljön med avsättningar, förutsätt-
ningen är då kompensationsmark. Vi är nöjda 
med resultatet, säger Hans-Peter.

Reservatsbildningar i 
Särna

Besök: www.besparingen.com

ÄLVDALEN
Du är väl inte överförsäkrad? Du vet väl att du, 

som delägare, har en gratis skogsförsäkring via 
Besparingen och Dalarnas Försäkringsbolag, där 
allt ingår förutom ansvar och rättskydd! Obser-
vera att du själv måste justera detta. 

Skogsförsäkring – påminnelse

Mer information:
 
Ring Dalarnas Försäkringsbolag.
Östen Mårthans 023-930 75 

Informationskväll 
angående reglementsändringar

ÄLVDALEN
Bakgrunden till reglementsändringarna är att 

det under åren har skett en del förändringar 
i lagen om allmänningsskogar i Norrland och 
Dalarna som Älvdalens Besparingsskog lyder 
under. 

Detta har gjort att reglementet vid flera tillfällen 
har fått skrivas om för att anpassas till dessa 
förändringar. Nu är det dags att trycka upp regle-
mentsändringarna i samlad form i ett fullständigt 
och aktuellt reglemente. I samband med detta 
passar vi även på att skriva om språket till mo-
dern svenska, samt göra förtydligande av praxis.

Med anledning av detta hälsas alla delägare 
välkomna till en informationskväll på Hotell 
Älvdalen, i Porfyrsalen, den 28 augusti klockan 
18.00

Material finns att hämta på Älvdalens Bespa
ringsskogs kontor från och med 1 jun.
Förändringar i reglementet fastställes av Läns
styrelsen på förslag av Besparingsskogen.
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Skärpning av Jordförvärvslagen kan påverka 
Besparingsskogens framtid

ÄLVDALEN-SÄRNA-IDRE
Älvdalens Besparingsskog bildades i slutet 

av 1800-talet för att främja samhällsutveck-
lingen. Under Besparingsskogens första 50 år 
kunde bygden resa sig socialt och ekonomiskt 
ur fattigsamhället. Det andra halvseklet ägnade 
sockenmännen åt att bygga upp ett modernt 
samhälle i Älvdalen. 

Detta är historia och kan i dagens moderna 
samhälle kännas avlägset, men faktum är Be-
sparingsskogarnas syfte är detsamma även i dag. 
Under 2000-talet har Besparingsskogarna åter 
kommit att spela en allt större roll för utveck-
lingen i bygden.

Jordförvärvslagen syftar till att gynna skogs-

bruket i glesbygden. När lagen skärptes 2005 
innebär det att Besparingsskogen kan komma att 
behandlas som vilken juridisk person som helst. 
Det kan ställa till problem i framtiden. Jordför-
värvslagen säger att juridiska personer, bolag, 
inte får köpa mark om de inte släpper ifrån sig 
lika mycket på ett annat ställe.

Besparingsskogen lyder under lagen om 
allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. Enligt 
reglementet, § 25 punkt 2, står det att inköp av 
mark ska göras för Besparingsskogens utveck-
ling. Detta kommer Besparingsskogen inte att 
kunna göra i samma utsträckning som tidigare 
om Jordförvärvslagen säger att Besparingssko-

gen ska behandlas som juridisk person. 

Hans-Peter Olsson, Sture Björk och Lars 
Andersson åkte ner för ett möte på Jordbruks-
verket med Jack Zinderland och Svante Nilsson. 
Detta för att övertyga dem om att Besparings-
skogen syfte är att vinsten ska komma bygden 
till godo, och därmed faktiskt jobbar i linje med 
Jordförvärvslagens syfte. Därför borde Bespa-
ringsskogen få fortsätta att klassas som ”speciell 
juridisk person” som tidigare vid markköp. Hur 
Jordbruksverket och Länsstyrelsen ser på detta 
återstår att se.
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PRELIMINÄRT BOKSLUT 2007

Rörelsens intäkter
Omsättning virke och elkraft + 75 739 816
Övriga rörelseintäkter + 3 661 490
 + 79 401 306
Rörelsens kostnader  
Skogs- och vägkostnader - 27 156 103
Övriga externa kostnader - 6 003 882
Personalkostnader - 9 597 014
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar - 1 240 968

- 43 997 967

Rörelseresultat + 35 403 339
Finansiella poster  
Resultat från kortfristiga placeringar + 18 656 605
Ränteintäkter + 3 787 131
Räntekostnader och liknande resultatposter - 62 789
Resultat efter fi nansiella poster + 57 784 286

Jordägarnämnden

Vägkostnader - 4 874 025
Näringsbidrag skogen - 19 893 119
Verksamhetsbidrag - 5 885 050
Reklamavtal - 366 686
EU projekt och dylikt - 20 000
Diverse anslag och näringsbidrag jordbruk - 7 214 505
Jordägarnämndens styrelse - 381 951
Summa Jordägarnämnden - 38 635 336

Resultat före bokslutsdispositioner + 19 148 950

Avskrivning över plan + 131 422
Återföring per fond tax 02/01 + 515 295
Avsättning per fond tax 08/07  0
Summa bokslutsdispositioner + 646 717
Aktuell skatt - 5 210 507

Årets resultat + 14 585 160

ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning virke, el + 16 321 685
Övriga rörelseintäkter + 1 202 590 
 + 17 524 275
Rörelsens kostnader  
Skogs- och vägkostnader - 8 476 629
Övriga externa kostnader - 1 755 814
Personalkostnader - 4 354 364
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar - 474 205
 - 15 061 012

Rörelseresultat + 2 463 263

Finansiella poster  
Resultat från kortfristiga placeringar + 8 130 550
Ränteintäkter + 784 357
Räntekostnader och liknande resultatposter - 9 544
Resultat efter fi nansiella poster + 11 368 626

Särna Jordägarnämnd
Vägkostnader - 962 187
Skogsvårdsbidrag - 839 992
Jordbruksbidrag - 59 680
Administrationsbidrag, reklam, diverse bidrag - 205 980
Skogsbruksplan - 619 572
Styrelse m m - 105 299
Summa Särna Jordägarnämnd - 2 792 710

Idre Jordägarnämnd
Vägkostnader - 182 133
Äganderättsutredning  0
Skogsvårdsbidrag - 529 454
Jordbruksbidrag - 46 545
Administrationsbidrag, reklam, diverse bidrag - 205 312
Skogsbruksplan - 372 208
Styrelse m m - 156 314
Summa Idre Jordägarnämnd - 1 491 966
Totalt Jordägarnämnderna - 4 284 676

Resultat före bokslutsdispositioner + 7 083 950

Bokslutsdispositioner + 444 727
Skatt på årets resultat - 1 815 737
Årets resultat + 5 712 940

styrelser och nämnder
Allmänningsstyrelser

Älvdalen:
Bo Persson (ordf.)
Sture Björk (viceordf.)
Ingemar Rytter
Uf Gunnar Larsson
Börje Jansson

Särna-Idre:
Arne Schedvin (ordf.)
Mats Bysell (viceordf.)
Lars Balstadsveen
Per Göran Nilsson
Ingemar Hermansson

Jordägarnämnder

Älvdalen:
Roland Back (ordf.)
Lars Andersson (viceordf.)
Nils Eliasson
Torbjörn Fält
Lars-Erik Grund

Kjell Halvarsson
Birger Larsson
Uf Gunnar Larsson
Kettis Birgitta Pettersson
Lennart Rytter
Björn Staffan

Särna:
Arne Schedvin (ordf.)
Lena Leonardsson 
(viceordf.)
Ole Spånberg
Stefan Mattsson
Ingemar Hermansson
Sören Nygårds
Yngve Hedlund

Idre:
Lars Balstadsveen 
(ordf.)
Benny Nilsson
Ingemar Enarsson
Sören Karlsson
Per-Göran Nilsson
Agne Olsson

ÄLVDALEN OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
Box 65, 796 22 ÄLVDALEN. Tel 0251-106 95. Fax: 0251-108 95.
Box 99, 790 90 SÄRNA. Tel 0253-100 07. Fax 0253-103 87.
E-post: besparingen@besparingen.com
På internet: www.besparingen.com
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Utgående bidrag 2008
ÄLVDALEN
Skogsförsäkring   100 %
Vägbyggen 100 %
Kostnad för röjning 100 %
Markberedning 100 %
Plantering eller frösådd 100 %
Skogsgödsling 100 %
Hyggesrensning 100 %
Skyddsdikning 100 %
Rågångsupptagning 100 %
Landskapsvård. Röjning av 
byar och fäbodar 100 %
Gödningsämnen 100 %
Utsäde 100 %
Kalk 100 %
Skogsbruksplaneservice 100 %
Mjölkmaskin och elverk 75 %
Veterinärkostnader 100 %
Gödselvårdsanläggning 15 %
Rådgivning skog, ekonomi 100 %

Betesbidrag/stängselbidrag 
2.200 kr/ha/år. Förutsättningen är dock att även 
Länsstyrelsen anslagit 2.200 kr/ha/år för samma 
areal enligt  ”Grödkod 52”. Handling som visar 
detta skall uppvisas innan bidrag utgår.

Litteratur Jägarexamen
Bidrag utbetalas till litteratur för jägarexamen till 
alla delägare samt för personer folkbokförda i 
Älvdalens socken. Utbetalas genom uppvisande 
av kvitto, max en uppsättning per person eller 
delägare.

Djurbidrag
Bidrag per djur och år till brukare av åker och 
betesmark inom socknen.
Mjölkkor 2.000 kr
Nöt över 2 år 800 kr
Nöt från 6 mån till 2 år 300 kr
Tacka/get minst 1 år 300 kr
Häst 300 kr

SÄRNA
Datautbildning 100 %
Markberedning 75 %
Röjning 100 %
Plantor och plantering 75 %
Hyggesrensning 100 %
Kalk 100 %
Gödning och utsäde 50 %
Rågång 75 %.
Rådgivning skog, ekonomi  100 %

Djurbidrag
Mjölkkor 550 kr/djur och år
Får, getter och kalvar 220 kr/djur och år
Veterinärkostnader
(ej hund och häst) 75 %

Skogsvårdsåtgärder
Samtliga skogsvårdsåtgärder gäller endast 
åbodelningsmark, ersätts med max 25.000 kr 
per skogsägare och år. Bidrag utbetalas efter att 
Skogsstyrelsen prissatt, förbesiktat, avsynat och 
godkänt aktuell åtgärd.

Markberedning
Under 5 ha baseras bidraget på max 1700 kr per 
ha. Över 5 ha baseras bidraget på max 1500kr 
per ha.

IDRE
Datautbildning 100 %
Markberedning 75 %
Röjning 100 %
Plantor och plantering 75 %
Hyggesrensning 100 %
Dikning på åkermark 75 %
Brukad åker (ej betesmark) 550 kr/ha
Rågång 100 %
Rådgivning skog, ekonomi 100 %
Bete 300 kr/ha

Djurbidrag
Mjölkkor 550 kr/djur och år
Får, getter och kalvar 220 kr/djur och år
Veterinärkostnader
(ej hund och häst) 75 %
Stängsel 50 %

Skogsvårdsåtgärder
Samtliga skogsvårdsåtgärder gäller endast 
åbodelningsmark, ersätts med max 35.000 kr 
per skogsägare och år. Bidrag utbetalas efter att 
Skogsstyrelsen prissatt, förbesiktat, avsynat och 
godkänt aktuell åtgärd.

Observera
Alla bidragsansökningar inom Särna-Idre Bespa-
ringsskog, förutom skogsvårdsbidrag skickas till 
Jordägarnämnden i din socken.
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ÄLVDALEN OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
Box 65, 796 22 ÄLVDALEN. Tel 0251-106 95. Fax: 0251-108 95.
Box 99, 790 90 SÄRNA. Tel 0253-100 07. Fax 0253-103 87.
E-post: besparingen@besparingen.com
På internet: www.besparingen.com

Öppet hus 5-6/9
Besparingsskogens dagar

med
Skogen i Fokus

Laserscanning, markbytesprojekt, djur och 
veterinärbidrag, mjölkmaskiner, kostnadsfri 
markberedning, datautbildning och fi na vägar att 
åka på – allt detta är bara några delar av Älvda-
lens Besparingsskogs verksamhet. Med 120 år 
på nacken bjuder denna gamling in till två dagar 
med Öppet Hus! Men lura dig inte av åldern - 
Älvdalens Besparingsskog ligger i framkant och 
är unik i sitt slag! Lägg datumet 5-6 september 
på minnet - då blir skogen i fokus! Och Du är 
inbjuden! 

Förutom att visa vad Besparingen jobbar med 
samlar vi även några organisationer och företag 

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Få all information Du behöver om det pågående 
markbytesprojektet. Besök entreprenörer som 
kan hjälpa dig röja i skogen! 
Missa inte fotoutställning om skog av 4:or.

Älvdalens Biograf  
10.00 Föredrag av Anders Wiman- en av 
Sveriges bästa föreläsare. Idag öppet för klass 8, 
9 och gymnasiet. Anmälan för resp. klass.
Anders är entreprenör och skogsägare. Han 
startade redan som 18-åring sitt första företag 
i sitt mors kök. Utan utbildning och erfarenhet 
borde detta ha varit en omöjlighet, men tack 
vare en sannolik drivkraft blev Anders dröm en 

verklighet. Han utvecklades från byns buse till 
internationell företagare!

Sockenplan
Passa på att titta på några av Besparingsskogens 
maskiner! Titta gärna upp på kontoret! Här kan vi 
hjälpa dig med information om bidrag, anmälan 
till stämmor, fullmakter etc. Välkommen!

Anders Wiman
Inspirerande föreläsare

halkbanor vintertid. 
Som föreläsare har han gjort sig känd för att hålla 
annorlunda föreläsningar som inte lämnar någon 
oberörd. Han bjuder på sina egna framgångar 
och misslyckanden som entreprenör, skogsäga-
re, pappa och människa. Han har fått kommen-
tarer som - Det bästa jag hört! 
Öppet för alla. Ingen föranmälan. Kom i tid för 
garanterad plats!

Sockenplan
Passa på att titta på några av Besparingsskogens 
maskiner! Titta gärna upp på kontoret! Här kan vi 

hjälpa dig med information om bidrag, anmälan 
till stämmor, fullmakter etc. Välkommen!

Passa på att mingla och skapa kontakter vid 
Cafét
Vid Lokalen fi nns ett café med kaffe, dryck och 
fi kabröd båda dagarna. Dessutom mellan 11-
14.00 en lättare lunch! Allt detta bjuder vi på! 
(med reservation för att det kan ta slut).

För mer info ring Anna Dahlgren 0251-59 74 85.

som vi samarbetar med. Med detta vill vi visa att 
Älvdalens Besparingsskog inte bara är för delä-
garna, utan rör alla invånare i Älvdalens socken.

Alla hälsas hjärtligt välkomna att besöka oss. 
Vi fi nns mitt i byn inom en samlad yta- på 
Lokalen, nere på Sockenplan vid Besparings-
kontoret samt föreläsningar vid Biografen.

Tips! Gå vår tipspromenad med utgång från 
Lokalen. Barn o vuxenfrågor. Alla som går pro-
menaden får användbar present som minne av 
dagen. Även suveräna priser utlottas!

Fredag 5 september

”Lokalen” mässa o utställning, aktiviteter
10.00-16.00 på Lokalen. 
Här fi nns pcSKOG där du bland annat kan 
ta del av den spännande laserscanningen! 
Besök Skogsstyrelsen och var med i ”göra eld 
tävlingen”!!!,  

Känn historiens vingslag och framtidens fl äktar 
på vår utställning om Besparingen. 
Här får du all info om Besparingsskogen som 
gödsling, skogsvård, bidrag, avverkning, ekono-
misk rådgivning mm. 

Ta del av Älvdalens Utbildningscentrum och 
”Upplev Din utbildning”. 

Lördag 6 september

Lokalen mässa o utställning, aktiviteter
10.00-16.00 Öppet hela dagen på Lokalen. 
Som ovan

Älvdalens Biograf
Föredrag på Älvdalens Biograf!
10.00 Kort inledning: Besparingens historia är en 
del av Älvdalens historia och framtid.
Vår inbjudna gäst: Anders Wiman. Entreprenör 
och skogsägare. En av Sveriges bästa föreläsare! 

UNIKT tillfälle! Anders är bekant med Älvdalen 
sedan tidigare. Bla har han kört på våra fi na 
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