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Nu är det åter dags för ett nummer av 
Skogen & Kraften som jag hoppas 
skall vara fylld av intressant läsning.

I förra numret presenterade vi med hjälp 
av Maria Rydqvist den gamla Ärnässkidan. 
Nu har hon deltagit i VM i Falun och nått 
stora framgångar. Under VM användes 
inga träskidor men historien knyts ändå 
ihop på något vis då skidåkare från hela 
världen samlades för att tävla på skidor.  
I våra trakter åkte man skidor redan för 
2000 år sedan. Ser vi framåt några årtion-
den kanske man åter tävlar på skidor gjor-
da av produkter från skogen. Plastskidan 
kanske har bytts ut mot en kolfiberskida 
producerad av molekyler från lignin häm-
tat från ett träd som vuxit i Älvdalen.

I detta nummer av tidningen kommer vi att 
berätta om en annan historisk verksamhet 
som påverkat oss i våra trakter, nämligen 
flottningen. Flottningen upphörde under 
1960- och 70-talet i Sverige men spår av 
den syns fortfarande på många ställen där 
flottning pågått. Sugnet är en av de platser 
där det pågick en febril verksamhet under 
många år. Än idag kan man känna histori-
ens vingslag när man tittar på den nyreno-
verade flottningsrännan som vi skriver om 
på sid 30-33.  

Vi beskriver även i vår skogsägarskola hur 
vi tycker att man bör gallra sin skog. Just i 
dag lämnar en klen gallring knappast nå-
got överskott till skogsägaren. Vi vill dock 
uppmana er att utföra åtgärden ändå, då 
vi är övertygade om att över en omlopps-
tid så är det lönsamt.

Generationsskifte är något annat som vi 
tar upp i detta nummer och vi hoppas att 
ni får inspiration och kanske en tanke- 
ställare, dels genom fakta som presen-
teras och dels genom de delägare vi har 
intervjuat. Alla generationsskiften ser oli-
ka ut. Förr eller senare måste man som 
skogsägare ta ställning till ett antal viktiga 
frågor om hur fastigheten ska överlåtas. 
Det är en viktig fråga för alla som äger jord 
och skog.

Tidningen som du nu håller i din hand 
försöker vi alltid fylla med fakta, inspi-
ration, aktuella händelser och reporta-
ge. Vill du ha fördjupad information är 
det den nya hemsidan du ska ta del av 
www.besparingsskogen.se. Älvdalens och 
Särna-Idre Besparingsskogar finns även 
representerade på företagsmässan i 
Älvdalen som äger rum den 24-25 april! 
Välkommen till vår monter då! 
 
P.S. Ta gärna del av våra utflyktstips och 
passa på att delta i vår fototävling! Fina 
priser väntar även i skattjakten på ax!
Detta kan du läsa om på sista sidan.

Trevlig läsning!
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SKOGEN BYTER ÄGARE?
Hur vill Du ha det när 

Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar består av 2210 delägarfastigheter med 
jordtal. Det finns ännu fler delägare eftersom många fastigheter är samägda. Privata 
skogsfastigheter byter ägare ibland. Det är vanligt. Det vanligaste är att ett eller flera 
av barnen övertar fastigheten, kanske genom gåva eller arv. Fastigheten kan även 
lämnas ut till försäljning på den öppna marknaden och någon annan utanför famil-
jen köper den. Alla generationsskiften ser olika ut.

ETT ÄGARSKIFTE KAN SKE
PÅ FLERA SÄTT
Överföring av skogsfastigheten kan göras 
genom arv, testamente, köp internt, gåva 
eller extern försäljning. Den vanligaste 
övertagandeformen är att ett barn övertar 
skogsfastigheten. Alternativ till detta kan 
vara att syskon övertar den tillsammans i ett 
samägande. Alla alternativen har sina för- 
och nackdelar. Vilken överlåtelseform som 
är bäst är olika från fall till fall.

DET ÄR DU SOM BESTÄMMER
Förr eller senare måste man som skogsägare 
ta ställning till ett antal viktiga frågor om 
hur fastigheten ska överlåtas. Det är en vik-
tig fråga för alla som äger jord och skog. Om 
fastighetsägaren har familj och det finns fle-
ra arvtagare att ta hänsyn till kan det ta lång 
tid att hitta svar på alla frågor som kan upp-
stå. Ett lyckat generationsskifte innebär att 
alla inblandade är nöjda och att allas öns-
kemål tillvaratas i den mån det är möjligt. 
Börja med att diskutera de frågor som inte 
är av ekonomisk karaktär. När alla inblan-
dade parter har lagt fram sina åsikter och 
blivit förstådda och önskemål diskuterats är 
det sedan lämpligt att gå till nästa steg. Då 
är det dags för de ekonomiska frågorna. Det 
är överlåtaren/ägaren av fastigheten som har 
ansvaret för att diskussionen med ägarbytet 
kommer igång och det är också han eller 
hon som bestämmer.

När fastighetsägaren har bestämt sig för 
att generationsskifta gäller det att hitta den 
överlåtelsemodell som passar bäst för det 
aktuella generationsskiftet.

SAMÄGANDE 
Ibland väljer till exempel syskon eller kusi-
ner att ta över fastigheten tillsammans. 
Det kan bero på att fastigheten har så stort 
värde att det inte finns ekonomiska möjlig-
heter för en person att ta över.

SAMÄGANDE KRÄVER
TYDLIGA REGLER
När man äger en jord- och skogsfastighet 
tillsammans gäller det att ha tydliga reg-
ler. Ett samägande ställer samma krav på 
samarbete som för vilket företag som helst 
med flera delägare. Det är viktigt med ett 
tydligt mål och klar ansvarsfördelning re-
dan från början när man tillsammans över-
tar en fastighet.

Delägarna kan ha olika möjligheter att 
delta i arbetet med fastigheten. De kan-
ske bor på olika håll. En kanske bor nära 
skogsfastigheten medan den andra är en så 
kallad utbo. Det är därför viktigt att man 
kommer överens om hur arbetsinsatser ska 
värderas, kanske genom ett samägandeav-
tal. Uppdatera skogsbruksplanen, beställa 
plantor, sköta bokföring och deklaration 
kan man även göra 100 mil från sin skog.

STÄLLFÖRETRÄDARE
I lagen om förvaltning av samägda jord-
bruksfastigheter ska delägarna utse en ställ-
företrädare om de är tre eller fler delägare. 
Den personen har rätt att skriva under avtal 
och företräda fastigheten när det gäller den 
löpande driften.

8TEMASIDOR
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Foto: Tobbe Nilsson
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STÄMPELSKATT
Det är den avgift man betalar vid förvärv 
av fast egendom (lagfart) eller tomträtt. 
Skatten beräknas på köpeskillingen. Om 
köpeskillingen understiger taxeringsvärdet 
beräknas stämpelskatten på taxeringsvär-
det för året närmast före det år då ansökan 
om lagfart beviljas. Om ett förvärv som 
har betecknats som gåva sker mot att för-
värvaren övertar ansvaret för en skuld eller 
annars mot ersättning, är förvärvet skatte-
pliktigt om ersättningen uppgår till minst 
85 procent av egendomens värde.

INKOMSTSKATT
Säljaren av en fastighet får betala kapitalvinst-
skatt om köpeskillingen för fastigheten mot-
svarar eller överstiger taxeringsvärdet. Då har 
köparen förvärvat fastigheten genom köp ur 
inkomstskatterättslig synpunkt. Köparen får 
ett nytt, eget anskaffningsvärde för fastighe-
ten som påverkar skogsavdrag, avskrivnings- 
underlag för byggnader med mera.
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GÅVA 
En gåva innebär att fastigheten överlåts från 
givaren till gåvotagaren med gåvoavsikt och 
att det sker en förmögenhetsöverföring. Vid 
fastighetsgåva är det vanligt att villkor för 
överlåtelsen skrivs in, exempelvis att egen-
domen ska vara enskild egendom för över-
tagaren. Andra avtal som man ofta skriver 
i samband med ett generationsskifte är äk-
tenskapsförord, testamenten, reverser och 
samboavtal.

KÖP INTERNT
Ett köp internt innebär att fastigheten över-
låts mot en ersättning som motsvarar egen-
domens marknadsvärde. Är betalningen 
lägre än taxeringsvärdet anses överlåtelsen 
vara en gåva.

De vanligaste värdebegreppen som an-
vänds för fastigheter är:
• Taxeringsvärde
• Marknadsvärde
• Avkastningsvärde
• Nettovärde efter skatt

TAXERINGSVÄRDET utgör gräns för om 
överlåtelsen i ett generationsskifte skatte- 
mässigt är gåva eller köp. Taxeringsvärdet 
kan ge vägledning när det gäller att upp-
skatta marknadsvärdet. Taxeringsvärdet är 
också proportioneringsgrund för fastighe-
tens underlag för skogsavdrag, räntefördel-
ning och anskaffningsvärde för eventuella 
ekonomibyggnader.

MARKNADSVÄRDET är också vik-
tigt för den som övertar fastigheten. 
Marknadsvärdet ligger till grund för hur 
mycket fastigheten kan belånas. Det är en 
trygghet för alla inblandade att känna till 
fastighetens marknadsvärde.

AVKASTNINGSVÄRDE är en bedöm-
ning av hur mycket köparen kan betala för 
fastigheten om man ska klara amorteringar, 
räntor och eventuellt egna behov med in-
komster från fastigheten.

NETTOVÄRDE  EFTER  SKATT
Ett annat viktigt värde är nettovärdet efter 
skatt eftersom marknadspriset reduceras av 
kapitalvinstskatten. Nettovärdet efter skatt 
sätter normalt ett tak för beräkning av even-
tuella syskonkompensationer.

Gåva, köp internt eller extern försäljning?
EXTERN FÖRSÄLJNING 
OM INGEN VILL TA ÖVER
Det finns många skogsägare som vill göra 
ett ägarskifte, men saknar närstående som 
vill ta över skogsfastigheten. Då kan man 
välja att sälja fastigheten till någon utom-
stående. Skogen skall förvaltas på bästa sätt 
och det är nog vad alla eftersträvar, säljare 
som köpare.

OM EN NÄRSTÅENDE TAR 
ÖVER FASTIGHETEN
Om priset understiger taxeringsvärdet 
har övertagaren, i detta fall en närståen-
de förvärvat fastigheten genom gåva ur 
inkomstskatterättslig synpunkt. Barnet 
övertar då förälderns eventuella restvärden 
för skogsavdrag, avskrivningsunderlag för 

byggnader med mera, och får inte ett nytt 
anskaffningsvärde för fastigheten. Säljaren 
behöver då inte betala kapitalvinstskatt. 

DU SOM ÖVERTAR
Idag är skogsbruk en teknologisk verksam-
het med hjälpmedel såsom skördare, sko-
tare och GPS. I dag sker nästan all gallring 
och föryngringsavverkning med maskiner. 
Maskinerna är så effektiva att det inte finns 
någon större lönsamhet i att göra arbetet 
själv. Det är ändå viktigt att sätta sig in i vad 
som krävs för att vara skogsägare och vara 
påläst. Med hjälp av en uppdaterad skogs-
bruksplan och andra lösningar kan man pla-
nera arbetet med skogen från sin bostadsort, 
oavsett om man  bor nära sin fastighet eller 
om man är en så kallad utbo.

Priset Skatter

Har man barn eller annan nära anhörig 
som en dag ska överta skogen och ha in-
tresse för det krävs det att den äldre ge-
nerationen visar vägen. Det kan vara att 
visa favoritälgpasset, den där fina bäck-
en där man tycker om att ta lunchrast 
när man röjer eller en rest av en gammal 
kolarkoja. Låt dem bli delaktiga i arbetet 
med rågångsupptagning och plantering, 
gå igenom skogsbruksplanen tillsam-
mans för att se vad som behöver göras.

Tänkvärt

FOTO: Tobbe Nilsson.

FOTO: Anna Dahlgren.
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• Planera generationsskiftet i god 
tid.

• Generationsskifte kan vara käns-
ligt. Det är en bra idé att anlita en 
erfaren jurist eller ekonom som 
går igenom just din situation.

• Äktenskapsförord/enskild 
egendom. Det innebär att vid 
till exempel en skilsmässa ingår 
fastigheten inte i en eventuell 
bodelning.

• Ha eventuella pantbrev i ordning 
som rör fastigheten. Hittar du 
inte gamla pantbrev, så inled 
processen med dödning, det tar 
lång tid.

• Ett viktigt underlag för en ny 
ägare är en uppdaterad skogs-
bruksplan.

• Märk ut rågångar/gränser tydligt i 
samråd med rågrannarna. För en 
ny ägare är det viktigt att veta var 
gränsen går.

• Det är psykologiskt bättre för kö-
paren om det finns avverknings-
möjlighet kvar på fastigheten, det 
höjer betalningsviljan. 

Om något skulle hända
Man säger ofta ”det är tur att vi inte 
vet vad som händer i morgon”. Det kan 
vi aldrig veta, men tänk igenom hur ni 
säkrar upp om något verkligen skulle 
inträffa. Hur ser er situation ut om ni 
skulle drabbas av sjukdom, skilsmässa, 
brand eller dödsfall? Innan något sker 
behöver vi alla tänka igenom vilka av-
tal, testamenten och försäkringar man 
behöver ifall något skulle hända. Mitt 
i det tunga underlättas allt om pappe-
ren är i ordning. Tänk igenom vad som 
behöver skrivas, gärna med hjälp av 
en erfaren ekonom eller jurist.

Några tips:

– Jag och min syster Lisa hade 
förmånen att bli skogsägare re-
dan som små. Vi fick redan på 
1980-talet överta vår mormors 
fastighet som gåva. Jag tror jag 
var omkring tre år då. Mormor 
hoppade faktiskt över en genera-
tion! Mamma fick ingen skog av 
mormor, men fick istället en del 
av morfars fastighet i gåva när 
han fortfarande var aktiv. Tanken 
med det var att hon skulle lära sig 
så mycket som möjligt om skogs-
bruk innan hon fick ta över hela 
hans fastighet.

– Skogen som jag och min sys-
ter nu äger är en del av min mor-
mors arv från hennes fars sida. 
Fastigheten hör till Älvdalens 
Kyrkby och en del av skogen är 
belägen i Rymdalen. Skogen ska 
även i framtiden kunna generera 
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Lid Katarina Olsson, Blyberg Älvdalen Maria Lindström, Särna
– Jag ville egentligen bara ha en 
fäbodstuga i min släktfäbod ut-
anför Särna. Där har jag tillbring-
at mina somrar och kände att nu 
när jag har familj och barn ville jag 
gärna ha ett eget ställe.

– Jag frågade en släkting som 
hade ett hus där om han ville säl-
ja fastigheten. Han var sällan där. 
Jag ville gärna köpa fäbodtomten 
med husen och inte ta med sko-
gen i köpet. Det ville han tyvärr 
inte. Han ville inte sälja alls! Han 
hade inga barn så när han gick 
bort fick syskonbarnen ärva ho-
nom.

 – Ingen av dem var intresserade 
av fäboden eller skogen så de 
frågade mig om jag ville köpa 
hela fastigheten. Jag var fortfaran-

Fyra generationer tillsammans: LId Katarina Olsson med dottern Anna-Maria och sonen Gustav, mormor Anna 
Gustafsson och mamma Ulla Schütt. Foto: Tobbe Nilsson.

Maria Lindström med sina två söner. Foto: Besparingsskogen.

Foto: Tobbe Nilsson

Så blev våra
GENERATIONSSKIFTEN

Den viktigaste utgångspunkten är fast-
ighetsägarens målsättning med genera-
tionsskiftet och det är hon eller han som 
bestämmer. Någon som planerat sitt gene-
rationsskifte noga är Lid Katarina Olssons 
mormor Anna Gustafsson som vill vara 
med och påverka överlåtandet av sin skog. 
Hennes familj har tagit upp frågorna i rätt 
ordning och det har gjort det enklare att 
genomföra generationsskiftet.  Vi har inter-
vjuat Annas barnbarn Katarina.

Maria Lindström från Särna är en annan 
skogsägare som vi pratat med. Hon köpte 
en fastighet av sina släktingar för några år 
sedan och fick skogen ofrivilligt på ”köpet”. 
Något som hon idag ser positivt på. 

någon form av avkastning. När 
barnen blir större vill vi ge dem 
chansen att vara delaktiga i beslut 
som rör skogen. Men det är vik-
tigt att redan nu introducera dem 
i skogägandet. Det gör vi genom 
att tillbringa mycket tid i naturen. 

– Personligen kan jag inte så 
mycket om praktiskt skogsbruk 
men är intresserad och försö-
ker att hålla mig uppdaterad. Min 
syster är nog den av oss som är 
praktikern. Hon är även utbildad  
skogsingenjör och har tillsam-
mans med sin man ett företag 
som jobbar med skogsentrepre-
nad. 
 
– Jag ser gärna att mina barn och 
min systers barn blir engagerade 
skogsägare som sköter skogen 
och för den vidare i släkten.

Ett stort generationsskifte vän-
tar bland landets skogsägare 
inom den närmaste framtiden - 
runt 33 procent av skogsägarna 
är idag över 65 år. Alla genera-
tionsskiften ser olika ut och det 
är aldrig för tidigt att börja prata 
om framtiden.

de intresserad av bara fäbodtom-
ten och inte skogen. Jag visste ju 
inget om skog! Sedan räknade 
jag på det, pratade med banken 
och kollade upp massor! Däref-
ter köpte jag fastigheten! Det jag 
känner för skogen nu gör att jag är 
glad att jag köpte hela fastigheten. 

–  Det är roligt med skog och jag 
 skulle gärna vilja lära mig mer.  
Jag har avverkat, markberett, 
planterat och röjt, inte själv utan 
med hjälp av entreprenörer. 
Skogsbruksplanen är jag insatt 
i och jag håller den uppdaterad. 

– Det blev en positiv överraskning 
för mig att jag skulle känna så här 
för skogen, jag som bara fick den 
på ”köpet”. 
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HJÄLP ATT GENERATIONSSKIFTA?

Intresset för att generationsskifta ökar dramatiskt. 2014 var det 
sjunde året som kampanjen Gården Byter Ägare genomfördes med 
48 träffar runt om i landet.

Under de sex tidigare åren som träffarna arrangerats har LRF kon-
sult nått ut till nästan 25 000 av Sveriges jord- och skogsbrukare 
beträffande möjligheterna att överlåta sin gård. Gensvaret efter be-
söken på Gården Byter Ägare har tidigare år varit mycket positivt 
i de utvärderingar som gjorts och de allra flesta rekommenderar 
andra att gå på en träff. Träffarna är kostnadsfria.

Träffarna har blivit fullbokade på mycket kort tid och gensvaret 
från jord- och skogsbrukare har varit enormt. Det är många som 
velat anmäla sig, men som inte kommit med eftersom träffen redan 
blivit fullbokad. Många verkar nu ha mognat i sina funderingar och 
vill starta med skifte omgående.

– Vi ser en skillnad mot tidigare år att man bokar in en tid di-

pcSKOG hjälper dig att installera 
programmet pcSKOG Gård, med 

uppdateringar, eller om du har 
andra frågor om programmet.

Är du ny skogsägare i
Älvdalens eller  Särna-Idre 

Besparingsskogar?
Hör av dig till Hans Dung för att 
stämma av att du har rätt upp-

gifter på fastigheten.

Psst!
Hans Dung hjälper dig som del-
ägare i ÄB och SIB att uppdatera 
utförda åtgärder i skogsbruks-

planen. 
Du som har en licens på programmet pcSKOG Gård har vartefter 
fått nya CD-skivor från pcSKOG med den senaste programversi-
onen. Detta kallas avtalsservice och innebär också fri support och 
hjälp med programmet. Avtalsservicen har under åren varit inba-
kad i avtalet. Du som delägare har inte behövt bry dig om detta, det 
har skötts automatiskt.

AVTALSSERVICE
Nu blir det lite annorlunda. Om du även i fortsättningen 
vill ha avtalsservice (nya versioner och support) för din pro-
gramlicens behöver du själv aktivt beställa detta. Det gör du 
genom att ringa supportnumret 046-159566 eller växeln  
046-159560. Du kommer då att få den senaste versionen skickad 
till dig, samt en faktura på 1000 kr plus moms. Du betalar fak-
turan och lämnar sedan fakturan och betalningsbevis till receptionen 
på Älvdalens respektive Särna-Idre Besparingsskogar. Besparingsskogen 
ersätter din kostnad och summan betalas ut till ditt registrerade konto.

AJOURHÅLLNING
Vill du dessutom ha din plan ajourhållen med utförda åtgärder 
kontaktar du Hans Dung på 070-577 03 48. Två timmar ersätts av 
Besparingsskogen. Du betalar fakturan för ajourhållning och läm-
nar sedan fakturan och betalningsbevis till receptionen på Älvdalens 
respektive Särna-Idre Besparingsskogar. Besparingsskogen ersätter din 
kostnad och summan betalas ut till ditt registrerade konto.

Med hjälp av pcSKOG
Under flera år har pcSKOG på uppdrag av Älvdalens 
och Särna-Idre Besparingsskogar jobbat med ajour-
hållning, support, sittning och hjälpt många deläg-
are med deras skogsbruksplaner. Det kommer de 
att fortsätta med, men i och med det nya avtalet blir 
det en del förändringar som är viktiga att känna till.

Från 1 december kommer service på plats i Älvdalen att 
upphöra. pcSKOG flyttar till Rättvik. Vill man komma i 
kontakt med pcSKOG ringer man ordinarie telefonnum-
mer nedan.

Ajourhållning av skogsbruksplanen sköts av Hans 
Dung, se kontaktinformation nedan

Viktig information till delägare!
Obs! Nya nummer!

UPPDATERA DIN SKOGSBRUKSPLAN

Inom ramen för avtalet med Besparingsskogarna 

ingår följande kostnadsfritt för dig som delägare.

• Avtalsservice på pcSKOG Gård. Uppdateringar av 
programmet, fri support på telefon, fjärrstyrning 
eller e-post under kontorstid ingår. 

• Ajourhållning av din skogsbruksplan. 
Max 2 timmar/programlicens/år. 

• Önskas övriga tjänster som t ex. pärmutskrift, 
programmet pcSKOG Gård, övriga program, hand-
datorer, GPS:er faktureras delägaren och detta 
ersätts EJ av Besparingsskogen. 

• För delägare i Särna-Idre Besparingsskog räknas 
ersättning för Avtalsservice och Ajourhållning in i 
den beslutade ersättningen för skogsvårdsåtgärder.

AVTALSSERVICE: 

pcSKOG
Tfn: 046-159566
Växel: 046-159560
måndag-fredag 8.00-16.00
E-post: info@pcskog.se
www.pcskog.se

AJOURHÅLLNING: 

Hans Dung
Tfn: 070-577 03 48
E-post:h.dung@dskskog.se

Gården Byter Ägare är en årligt återkommande kam-
panj där LRF konsult går närmare in på familjens för-
utsättningar, ekonomi, skatt och juridik i ett ägarskifte.

rekt på plats under träffen med någon av våra auktoriserade genera-
tionsskiftare för att starta upp diskussionerna om generationsskiftet 
inom familjen. Tidigare har många sagt att man ska gå hem och 
”fundera”. Det är inte ovanligt att åhörarna vill gå på både två och 
tre träffar innan man bestämmer sig för att boka en tid, men den 
trenden har alltså vänt i år, säger chefsjurist Katarina Wiklund som 
är ansvarig för kampanjen.

Ett generationsskifte tar ofta flera år att genomföra, från det att 
man stämt möte med en jurist eller rådgivare till dess att det ge-
nomförts. Gården Byter Ägare fungerar som en start för att ta tag i 
frågan att generationsskifta och det är inte ovanligt att hela familjen 
är med och lyssnar.

– Vi går igenom både mjuka och hårda frågor på träffarna och vi 
ser att resultatet av 2014 års riksdagsval har påverkat frågorna från 
åhörarna. Det är nu vanligt att frågan om ett framtida återinföran-
de av arvs-och gåvoskatt kommer, uppger Katarina Wiklund. 

Under oktober, november och december 2014 genomfördes senas-
te upplagan av träffar i Gården Byter Ägare. Håll utkik under 2015 
för nästa omgång!

Håll utkik efter ”Gården Byter Ägare”
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UNGSKOGSRÖJNING (huggningsklasserna Rl och R2 enligt 
aktuell skogsbruksplan eller enligt Skogsstyrelsens rekom-
mendation) med 75 % av kostnaden. Röjningen skall dock om-
fatta minst 500 röjda stammar per ha.

MARKBEREDNING med 75 % av kostnaden. För erhållan-
de av bidrag till markberedning skall samordning ske genom 
Besparingsskogens personal. Max kostnad för markberedning: 
under 5 ha 2.000 kr/ha. Max kostnad för markberedning: över 
5 ha 1.800 kr/ha.

PLANTOR, PLANTERING, FRÖ OCH SÅDD med 75 % av 
kostnaden. Plantering och sådd skall utföras enligt skogsvårds-
lagen §§ 5 och 6.

HYGGESRENSNING, FÖRRENSNING  med 75 % av 
kostnaden för områden där behov föreligger och redovisats i  
hyggesanmälan.

RÅGÅNGSUPPTAGNING med 75 % av kostnaden för skif-
ten markerade i skogsbruksplanen. Max kostnad för rågångs-
upptagning är 2 000 kr/km. Arbetet skall inkludera röjning/
rensning, målning, framtagning av rösen, rågångspålar, samt 
uppsättning av desamma i alla hörn, rösen och bilvägspassager. 
Andra kostnader som kan härröras till rågångsupptagningen er-
sätts ej. Markägaren ansvarar för kontakter med rågrannar.

Observera att...
• Bidrag till skogsvårdsåtgärder utgår endast till ägare av skogs-

fastigheter, som vid storskiftet åsatts reducerat jordtal (grader) 
inom respektive skifteslag.

• Årligt bidrag maximeras till 25.000 kronor per skogsägare och 
år. 

• Dessa bidrag utbetalas efter av Skogsstyrelsen prissatta, förbe-
siktigade, avsynade och godkända skogsvårdsåtgärder.

FRI RÅDGIVNING till delägarna. Gäller skogsbruk, skatter, 
deklarationer, lantmäterifrågor mm. Varje delägare disponerar  
2 timmar/år. Rådgivningen skall vara en vägledning för delägar-
na att fatta rätt beslut eller vart man vänder sig i olika frågor.

JORDBRUK, GÖDNING OCH UTSÄDE Av anslaget till 
jordbruk, gödning och utsäde lämnas bidrag med 50 % av re-
dovisad  kostnad exkl. mervärdeskatt.

JORDBRUKSKALK Bidrag till jordbrukskalk utgår med 100 % 
av redovisad kostnad exkl. mervärdeskatt.

VETERINÄR Bidrag till veterinär utgår med 75 % av redovi-
sad kostnad exkl. mervärdeskatt, gäller ej häst och hund.

DJURBIDRAG utgår för:
Kor (över 1år).....................550 kr/djur och år
Kalvar, får och getter.......... 220 kr/djur och år
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UNGSKOGSRÖJNING (huggningsklasserna Rl och R2 enligt 
aktuell skogsbruksplan eller enligt Skogsstyrelsens rekom-
mendation) med 100 % av kostnaden. Röjningen skall dock 
omfatta minst 500 röjda stammar per ha.

MARKBERED NING med 100 % av kostnaden. För erhållan-
de av bidrag till markberedning skall samordning ske genom 
Besparingsskogens personal.

PLANTOR, PLANTERING, FRÖ OCH SÅDD med 100 % 
av kostnaden. Plantering och sådd skall utföras enligt skogs-
vårdslagen  §§ 5 och 6.

HYGGESRENSNING, FÖRRENSNING med  100 % av 
kostnaden för områden där behov föreligger och redovisats i  
hyggesanmälan.

RÅGÅNGSUPPTAGNING med 100 % på skiften markera-
de i skogsbruksplanen. Arbetet skall inkludera röjning/rens-
ning, målning, framtagning av rösen, rågångspålar, samt upp-
sättning av desamma i alla hörn, rösen och bilvägspassager. 
Andra kostnader som kan härröras till rågångsupptagningen 
ersätts ej. Markägaren ansvarar för kontakt med rågrannar. 
Ersättningen är 2 000 kr/km om skogsägaren själv utför arbe-
tet. Om skogsvårdsföretag anlitas utgår timersättning.

Observera att...
• Bidrag till skogsvårdsåtgärder utgår endast till ägare av skogs-

fastigheter, som vid storskiftet åsatts reducerat jord tal (grader) 
inom respektive skifteslag.

• Årligt bidrag maximeras till 40 000 kr per skogsägare och år.

• Dessa bidrag utbetalas efter av Skogsstyrelsen prissatta, förbe-
siktigade, avsynade och godkända skogsvårdsåtgärder.

FRI RÅDGIVNING till delägarna. Gäller skogsbruk, skatter, 
deklarationer, lantmäterifrågor mm. Varje delägare disponerar  
2 timmar/år. Rådgivningen skall vara en vägledning för delägar-
na att fatta rätt beslut eller vart man vänder sig i olika frågor.

SÄRNA
NÄRINGSBIDRAG SKOGEN

NÄRINGSBIDRAG JORDBRUK

IDRE

BETE 300 kr per ha, bete eller maskinell putsning.

ÅKER 550 kr/ha brukad åker (ej betesmark).

DIKNING Max 15 kr/m av kostnaden på åkermark exkl mer-
värdesskatt.

VETERINÄR OCH SEMIN 75 % av kostnaden exkl. mervär-
deskatt. Gäller ej hund och häst.

DJURBIDRAG utgår för:
Kor..................................... 550 kr/djur och år
Kalvar, får och getter.......... 220 kr/djur och år

NÄRINGSBIDRAG JORDBRUK

NÄRINGSBIDRAG SKOGEN

Ytterligare information och villkor för bidrag hittar du på: www.besparingsskogen.se
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Sista ansökningsdag för bidrag:
    ÄB  SIB
Djurbidrag  2 maj  24 april
Ansökan Projekt i byar  1 juni  -
Föreningsbidrag   1 sep  28 aug
Fäbodstöd  27 sep  -
Gödning, utsäde  året om  året om
Markkartering  året om  -
Kalk   året om  året om
Rågångsupptagning året om  året om
Veterinär  året om  året om
Underlag för veterinärsbidrag lämnas in senast 31/1 året efter.
 
Mjölkmaskiner,elverk för drift av mjölkmaskin
- kan sökas året om till Älvdalens Jordägarnämnd.
Nyanläggning/moderninsering av byggnad för djurhållning
- kan sökas året om till Älvdalens Jordägarnämnd.

Jordbruks- och
skogsvårdsbidrag 2015

FOTO: Anna Dahlgren.



14 15SKOGEN & KRAFTEN  VÅR 2015 SKOGEN & KRAFTEN  VÅR 2015www.besparingsskogen.se www.besparingsskogen.se

D
E

L
Ä

G
A

R
E

BIDRAG 2015 ÄB

GÖDNINGSÄMNEN OCH UTSÄDE Bidrag till gödnings-
ämnen, utsäde till vallfrö, grönfoder och certifierat korn och 
havre med 100 % av redovisad kostnad exkl. moms.

EKOLOGISK GÖDNING på vall utbetalas dock max  
1600 kr/ha per år av godkända gödningssorter. För ekologisk 
gödning till insådd av vall max 1200 kr/ha och år av godkända  
gödningssorter.

SPRIDNING AV FLYTGÖDSEL Bidrag lämnas till spridning 
av flytgödsel med 50 % av redovisad kostnad exkl moms.

Observera att...
för att gödningsbidrag ska erhållas ska blanketten ”Redovisning 
för utbetalning av gödningsbidrag till jordbruk” lämnas till 
Besparingsskogens kontor.

JORDBRUKSKALK Bidrag lämnas till jordbrukskalk med 
100 % av redovisad kostnad exkl. moms.

VETERINÄRKOSTNADER Bidrag lämnas till veterinärkost-
nader  för nöt, svin, får och getter stationerade i Älvdalens sock-
en med I00 % och till inseminationskostnad  för nöt och svin 
med  100 % av redovisad kostnad exkl. moms. Till hästar sta-
tionerade i Älvdalens  socken ersätts veterinärkostnader med 
50 % av redovisad kostnad exkl. moms. Djurhållaren ska vara 
delägare eller folkbokförd i Älvdalens socken. Lokal veterinär 
ska anlitas.

BETESBIDRAG/STÄNGSELBIDRAG Ett årligt bidrag läm-
nas, baserat på Länsstyrelsens bidrag för markareal som upp-
fyller villkoren för "grödkod  52 eller grödkod 61". All betes-
mark räknas här som allmänna värden och gårdsstödet som 
grundstöd. Handling som visar Länsstyrelsens utbetalning ska 
uppvisas innan bidrag utgår.

MARKKARTERING. Bidrag lämnas till markkartering av 
jordbruksmark med 100 % av redovisad kostnad exkl. moms. 
Karteringen ska innefatta kontroll av surhetsgrad och närings-
innehåll  och gälla enbart brukare av åkermark. Samordning av 
brukarna krävs. Utbetalning mot uppvisande av faktura.

MJÖLKMASKINER Bidrag lämnas till mjölkmaskiner och el-
verk som används för drift av mjölkmaskin med 75 % av kost-
naden exkl. moms. Gäller uppgradering och i förekommande 
fall nya anläggningar. För att erhålla bidrag ska ansökan ställas 
till Älvdalens Jordägarnämnd.

NYANLÄGGNING/MODERNISERING Bidrag lämnas till 
nyanläggning och modernisering av byggnad för djurhållning 
med 15 % eller den procentsats Jordägarnämnden beslutar, 
av den kostnad exkl. moms som utgör underlag för bidrag från 
Länsstyrelsens lantbruksenhet.

NÄRINGSBIDRAG JORDBRUK
DJURBIDRAG lämnas till brukare av åker och betesmark
inom Älvdalens socken för:
Mjölkkor...........................................3 000 kr/st/år
Nöt över 2 år....................................2 000 kr/st/år
Nöt från 6 mån till 2 år.....................300 kr/st/år
Tacka/get minst Iår...........................300 kr/st/år
Häst..................................................300 kr/st/år

FÄBODBIDRAG lämnas för:
Mjölkko............................................3 000 kr/st/år
Mjölkande tacka/get >1 år...............I 000 kr/st/år 
 
Oservera att...
• För att bidrag ska kunna erhållas under denna rubrik ska nedan-

stående villkor vara uppfyllda.

• De hus på fäboden som ägs eller förvaltas av sökanden ska under-
hållas på sakkunnigt sätt (med gamla metoder och byggnadsma-
terial).

• Fäbodvallens mark ska hållas öppen på sätt som är typiskt för 
en fäbodvall. 

• Djur ska hållas i fäboden minst 2 månader/fäbodsäsong  
(15/5 -30/9).

• Tillverkning på plats och saluföring av produkter från det fäbod-
vallens djur producerar. Fäboden ska finnas i Älvdalens  socken.

• Efter Jordägarnämndens prövning om sökanden är bidragsbe-
rättigad  under denna rubrik lämnas vid bifall, utöver sedvanligt 
djurbidrag enligt andra regler, bidrag för djur som hållits hel  
säsong vid fäboden enligt ovan.

För bidrag till projekt i byar gäller följande regler:
• Ansökan ska ske senast 1/6 2015 till jordägarnämnden,  

som beslutar om fördelningen. Ansökan ska specificeras 
med en delsumma för varje projekt ansökan avser.

• Redovisning av hur 2015 års bidrag använts ska skriftligen 
redovisas till Jordägarnämnden omedelbart efter att pro-
jektet avslutats, dock senast 31/5 2016. Förlängning av 
projekt får endast göras med ett år.

• Tidigare beviljade förlängningar ska slutredovisas senast 
31/5 2015. Annars kräver Jordägarnämnden  tillbaka hela 
eller del av utbetalt bidrag.

• Om beviljat bidrag inte använts enligt ansökan kan detta 
innebära att Jordägarnämnden reducerar kommande års ev 
bidrag eller kräver tillbaka hela eller del av utbetalt bidrag.

• Bidrag får enbart användas för ändamål som sammanfal-
ler med Besparingsskogens reglemente §15 punkt 4 "För 
främjande av jord och skogsbruket med binäringar inom 
socknen, anläggning och förbättring av vägar eller för 
annat ändamål som är till gagn för delägarna eller hela 
befolkningen  i socknen". Missbruk av detta medför åter-
betalningsskyldighet.

PROJEKT I BYAR
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Jordbruks- och skogsvårdsbidrag 2015

RÖJNING med 100 % av kostnaden. Huggningsklassema Rl och 
R2 enligt aktuell skogsbruksplan eller enligt Skogsstyrelsens re-
kommendation, med 100 % av Skogsstyrelsen i förväg bedömd 
kostnad. Röjningen ska omfatta minst 500 röjda stammar per 
ha. Alla som utför röjning som Älvdalens Besparingsskog be-
kostar, ska ha genomgått utbildningen Grönt kort i röjning el-
ler motsvarande. Gäller ej privatpersoner  som röjer på egen 
mark. Egenkontroll ska  ske enligt Älvdalens Besparingsskogs 
riktlinjer. Om egenkontroll inte görs betalas ingen ersättning 
ut. När Skogsstyrelsen prissatt upp till för  året budgeterat be-

lopp skjuts resterande röjningar till nästkommande år.

MASKINELL MARKBEREDNING med 100 % av kostna-
den. För att få bidrag till maskinell markberedning ska sam-
ordning ske genom Älvdalens Besparingsskog. Egenkontroll 
ska ske enligt Älvdalens Besparingsskogs  riktlinjer. Om egen-
kontroll inte görs, betalas ingen ersättning ut.

MANUELL MARKBEREDNING eller med grävmaskin 1 kr/
planta.

FRÖSÅDD med 100% av redovisad kostnad. 

PLANTERING  med 1,20 kr/planta. Dock max 2300 plantor/
ha hyggesareal. Tall och granplantor tillhandahålls utan kost-
nad av Älvdalens Besparingsskog. Beställning ska ske hos av 
Älvdalens Besparingsskog utsett plantombud. För plantor som 
ej tillhandahålls av Älvdalens Besparingsskog lämnas bidrag 
med högst 1.05 kr/planta efter uppvisande av betald faktu-
ra. Planteringen ska utföras enligt skogsvårdslagen §§ 5 och 6. 
Planteringsansvarig i företag, som utför planteringsarbe-
ten som Älvdalens Besparingsskog bekostar, ska ha genom-
gått utbildningen Grönt kort i plantering eller motsvarande. 
Egenkontroll ska ske enligt Älvdalens Besparingsskogs riktlin-
jer. Om egenkontroll inte görs, betalas ingen ersättning ut.

HYGGESRENSNING eller förrensning till gallring med  
100 % av Skogsstyrelsen i förväg bedömd kostnad för områ-
den där behov föreligger och redovisats i avverkningsanmä-
lan. Avverkningen ska vara planerad innan åtgärden får ske. 
Alla som utför röjning som Älvdalens Besparingsskog bekostar, 
ska ha genomgått utbildningen Grönt kort eller motsvarande. 
Gäller ej privatpersoner som röjer på egen mark.

SKYDDSDIKNING med 100 % av kostnaden. Innan skydds-
dikning får påbörjas ska tillstånd erhållas av Skogsstyrelsen.

RÅGÅNGSUPPTAGNING på skiften markerade i skogs-
bruksplanen. Arbetet ska inkludera röjning/rensning, målning, 
framtagning av rösen, rågångspålar samt uppsättning av dessa 
i alla hörn och bilvägspassager. Andra kostnader som kan här-
röras till rågångsupptagningen ersätts inte. Markägaren ansva-

NÄRINGSBIDRAG SKOGEN
rar för kontakter med rågrannar innan arbetet får påbörjas. 
Ersättningen är 2 000 kr/km om skogsägaren själv utför arbe-
tet. Kan man inte göra arbetet själv, ska anmälan göras senast 
den 30 april till Älvdalens Besparingsskog som upphandlar 
tjänsten.

Observera att...
• Bidragen utbetalas till skogsägaren då denne utför arbetet i egen 

regi. I de fall då entreprenör utför arbetet skickas fakturan direkt 
till Älvdalens Besparingsskog. Faktura för planteringsarbete kan 
inte faktureras Besparingsskogen om de överstiger 1,20 kr/plan-
ta. Ägs fastigheten av oskiftat dödsbo eller är samägd ska anges 
vem som är ansvarig för dödsboet eller den samägda fastighe-
ten och ska stå som mottagare av bidraget.

• Samtliga bidrag ovan utbetalas efter att Skogsstyrelsen avsynat 
och godkänt skogsvårdsåtgärderna.

• Samtliga gemensamhetsskogar, som bildats vid skjutfältets till-
komst, ska vara berättigade till skogsvårdsbidrag.

• Skogsvårdsbidrag utgår inte för mark som tillkommit delägar-
fastighet utanför skifteslagens gränser såsom dessa blivit fast-
ställda vid storskiftet för det fall delägarfastigheten inte sam-
tidigt avstått motsvarande markareal till fastighet som inte är 
delägare och belägen utanför sagda gränser.

AVTALSSERVICE på pcSKOG Gård och upp till 2 timmar 
ajourhållning av skogsbruksplaner hos pcSKOG ersätts med  
100 % exkl moms, mot uppvisande av betald faktura.

FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER. 2015 bekostas samtliga 
förrättningskostnader för delägarfastigheterna, där åtgärden 
är ett led i jord- och skogsbrukets yttre rationalisering.

ÄLVDALEN

Till byggande av vägar avsätts under år 2015, 300 000 kr. 
Respektive by ansöker om vägbyggnad till Älvdalens 
Besparingsskog. Skogsstyrelsen ska granska och godkänna vä-
gens sträckning och ev komma med korrigeringar. Älvdalens 
Besparingsskog ansvarar för byggnationen. Bidrag för klass 
4c-väg utgår till 100 %. Om en by vill bygga väg av högre  
standard utbetalas enligt av Skogsstyrelsen i förväg bedömd 
kostnad för klass 4c-väg.

Vid underhåll av Jordägarvägar inkluderar detta även borttag-
ning av sly, busk och träd inom 4 meter från vägkant. Älvdalens 
Besparingsskog kommer i god tid att uppmana skogsägarna att 
ta bort träd inom 4 meter från vägkant. Om träd finns kvar 
vid underhållstillfället kommer Älvdalens Besparingsskog att 
avverka och forsla bort träden för egen räkning.    

VÄGAR
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Skogsägarskolan
LÄR DIG MER OM GALLRING

Nästan all skog behöver gallras någon gång. Oönskade stammar tas 
bort så att de som blir kvar kan utvecklas till värdefulla träd. En väl ut-
förd gallring ökar normalt den ekonomiska avkastningen av bestån-
det. Om vi inte gallrar brukar naturen själv sköta om den saken men 
med ett lägre ekonomiskt utfall för skogsägaren. Gallring skiljer sig 
från röjning genom att man tar ut gagnvirke som ger inkomster. Men 
hur vet man när det är dags och hur går det till att sälja en gallring?

DAGS ATT GALLRA?
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FOTO: Besparingsskogen.

På kunskap direkt hittar du allt
du behöver veta om gallring:

www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/

Tips!

VARFÖR GALLRA?
Gallringarna ska ses som beståndsvårdande - de 
görs för att öka värdet på slutbeståndet, även om 
rätt skötta gallringar också ger ekonomiskt utbyte 
till skogsägaren. Gallringen ökar produktionen av 
grövre träd med bättre kvalitet. Hur gallringen ut-
förs har också stor betydelse för naturvården - de 
träd som ska sparas vid slutavverkningen får ju inte 
avverkas i gallringen.

GALLRINGSFORMER
Det finns flera olika gallringsformer. Den vanligaste är låggall-
ring, där de klenare stammarna tas ut. De olika gallringsformer-
na har olika effekter på beståndet och ekonomin. En låggallring 
ger ett sämre utbyte vid gallringen men kan vara mer lönsamt 
på sikt. En höggallring ger pengar direkt i plånboken, men kan 
försämra beståndets värdeutveckling. Dessutom kan risken för 
snö- och vindskador öka, och virkeskvaliteten i genomsnitt sjun-
ka. Förutsättningarna för gallring grundläggs vid röjningen. Ett 
svagt röjt eller oröjt bestånd kräver en försiktigare förstagall-
ring, men också fler gallringar under omloppstiden.
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FOTO: Tobbe Nilsson.

NÄR ÄR DET DAGS ATT GALLRA?
Gallring i gran och tall görs 1-3 gånger under 
omloppstiden. Normalt utförs gallring när be-
stånden är 12-22 meter höga. Förutsättningar-
na för gallring grundläggs redan vid röjningen.

Några tumregler
1. Börja med att titta i skogsbruksplanen 

(om den är aktuell). Besök möjliga be-
stånd i fält, gärna tillsamamns med rådgi-
vare/virkesköpare. Passa gärna på att se 
över gallringsbehovet när du planerar en 
slutavverkning. Då kan avverkningarna 
samordnas.

2. Titta på kronornas utbredning. En bra hu-
vudregel är att gallra innan grönkronan 
blivit alltför liten. När kronorna går ihop 
är det dags att gallra.

3. Titta på den gröna delen av kronan. På 
tall och lövträd ska grönkronan i första 
gallring utgöra minst hälften av trädets 
höjd, och på gran minst två tredjedelar. 
Tumregeln om grönkronan är dock grov 
och bör inte användas vid senare gallring-
ar.

4. Titta i gallringsmall eller *INGVAR. Det 
bästa sättet att avgöra gallringsutrymmet 
är att använda sig av verktyget INGVAR 
eller de enklare gallringsmallarna. Med 
hjälp av dessa kan du bedöma när och 
hur mycket du bör glesa ut beståndet för 
att det ska utvecklas väl.

5. Överkurs - undersök årsringarna. Gall-
ra innan diametertillväxten har avtagit 
för mycket hos de stammar du väljer att 
lämna. Med en tillväxtborr kan du ta ut 
en borrkärna ur stammen och titta på 
årsringarna. Om årsringarnas bredd har 
minskat påtagligt de senaste åren är det 
hög tid att gallra.

Tänk på att!
Behovet kan komma snabbt. Träden på goda 
marker växer fort i unga år och behovet av 
gallring kan uppstå snabbt. I bestånd på sva-
gare marker tar det vanligen lite längre tid.

* INGVAR är en INteraktiv GallringsVARiator. 
Du du hittar den på www.kunskapdirekt.se

FÖRDELAR MED GALLRING:
• Reglerar trädslagsblandningen så att trädslagen passar 

ståndorten och produktionsinriktningen.
• Koncentrerar tillväxten på färre och kvalitetsmässigt bätt-

re träd.
• Gör de kvarvarande träden grövre, värdefullare och billi-

gare att avverka per kubikmeter.
• Minskar självgallringen (när träd dör av trängsel).
• Ger skogsägaren en omedelbar nettointäkt.
• Gallringen koncentrerar tillväxten till de stammar du 

väljer att spara. Efter gallring ökar framför allt mängden 
värdefullt sågtimmer. Förutom en skog av högre kvalitet 
medför gallringen en rad andra fördelar.

GENOM EN VÄL UTFÖRD GALLRING FÅR DU:
• Ökad produktion av sågtimmer 
• Bättre ståndortsanpassning. De trädslag som är bäst läm-

pade för ståndorten gynnas genom gallring.
• Friskare bestånd. I gallringen tas klena och skadade träd 

bort. Det framtida beståndet klarar påfrestningar som 
snö, storm, och insektsangrepp bättre.

• Mindre självgallring. Vid gallringen kan du ta tillvara de 
svaga och skadade stammarna som annars skulle gå för-
lorade genom självgallring.

• Mindre konkurrens mellan träden. De kvarva-
rande stammarna får mer ljus, vatten och nä-
ring. Toppar, kvistar, barr och rötter från de utgall-
rade träden gödslar marken. Det bidrar till ökad 
tillväxt (s.k. gallringsreaktion) för de kvarvarande träden. 
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Gallring är en viktig del i skötseln av ett bestånd. Det 
är viktigt att komma in i och göra gallringen i rätt 
tid. För att veta om gallringsbeståndet är aktuellt 
att gallra använder vi Skogsstyrelsens gallringsmal-
lar. Skogsstyrelsens gallringsmallar ligger också till 
grund för Priotalet för gallring som finns i pcSKOG.
Besparingsskogen gallrar när de finns behov för 
gallring hur virkespriserna ser ut är av underordnad 
betydelse. Det viktigaste är att gallra i rätt tid och 
sköta skogen.

Normalt gallrar Besparingsskogen två gånger i ett 
bestånd. 2014 så gallrade: 
Älvdalens Besparingsskog ca 350 ha. Virkesuttaget 
blev ca 40-45 m3fub/ha. Totalt blev det ca  15 000 
m3fub.
Särna-Idre Besparingsskog ca 190 ha. Virkesuttaget 
blev ca 35 m3fub/ha. Totalt blev det ca  6 800 m3fub. 

Då det är mest förstagallringar som utförs just nu så 
blir det nästan bara massaved men även lite klen-
timmer ur gallringarna.

Håkan Lissman, samordnings, system- och råvaru-
ansvarig, om Besparingsskogarna och gallring:

SÄLJA GALLRING, NÅGRA RÅD
Att sälja en gallring behöver inte vara svårt. Har du kontakt med 
en bra virkesköpare gör den personen gärna mycket av plane-
ringen, men du tjänar alltid på att vara påläst. Det är lättare 
att ställa krav på virkesköpare, avverkningsentreprenörer och 
transportörer och du vet också vilka krav de kan ställa på dig!
Kom ihåg att det kontraktsförslag som virkesköparen kommer 
med är just bara ett förslag, och att det i första hand är skrivet 
för att skydda köparen. Du som säljare har alla möjligheter att 
föreslå andra villkor, men de krav och villkor som skrivs in i 
kontraktet kan också komma att påverka det pris du kan få för 
ditt virke. Se också till att allt ni kommer överens om skrivs in i 
kontraktet eller åtminstone dokumenteras ordentligt så att du 
i efterhand slipper en konflikt där ord står mot ord.
Hur detaljerat du följer gallringsarbetet beror på hur gott om 
tid du har och vilket förtroende du har för köparen.

FOTO: Tobbe Nilsson.

LEVERANSFORMER:
Det finns ingen ”lag” på hur man gör upp om betalning vid vir-
kesaffärer, varje affär är unik, och vad man slutligen kommer 
överens om är alltid en förhandlingsfråga. Man brukar ändå 
prata om fyra grundformer för leverans och betalning.

• Leveransrotköp med fasta nettopriser per kubikmeter.
• Avverkningsuppdrag med betalning enligt en fastställd 

prislista, med avdrag för avverkningskostnader.
• Rotpost, där man i förväg mätt varje träd i beståndet och 

utifrån en stamlista, kommer överens om en klumpsum-
ma, oftast genom ett anbudsförfarande. Rotposter är 
ovanliga i gallring.

• Leveransvirke kallas det om skogsägaren gallrar själv, eller 
på egen hand anlitat någon som utfört avverkningen.

ÄB
SIB
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JAKTINTRESSERAD DEL 1
- Hur gör jag, var börjar jag, hur kommer jag igång?
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UPPSIKTSJAKT
 Om du vill börja jaga så krävs idag jägarexamen. Jägarexamen ger 
dig en bred kunskap om viltarter, skytte, lagstiftning och olika jakt-
former. En godkänd komplett jägarexamen ger behörighet att söka 
vapenlicens och använda hagel- och kulgevär som är godkända för 
jaktändamål. Innan du nått det målet kan du följa med någon som 
jagar på så kallad uppsiktsjakt. Uppsiktsjakt innebär precis som det 
låter att du kan följa med någon på jakt och du får låna ett gevär, 
då under uppsikt. 

För att få Jägarexamen krävs en hel del arbete, timmar av studier 
och skjutträning. När du nått målet finns det få saker som slår till-
fredsställelsen med att själv hämta sin middag från naturens skaffe-
ri, fri från antibiotika och E-nummer. 

Jakten är också i allra högsta grad en naturupplevelse. Ibland kan 
det enda "jaktbytet" vara en soluppgång, en ändlös myr i skym-
ningen, ett spännande spår eller en jaktkamrats goda skratt.

JÄGAREXAMEN
Över hela landet finns det studieförbund som regelbundet har kur-
ser i jägarexamen.  Det finns även distanskurser via nätet. I övrigt 
arrangeras en rad olika distans- och intensivkurser runt om i landet.
Vi frågar Mikael Back på Jägarförbundets Ungdomsverksamhet.

Finns det någon åldersgräns för att ta jägarexamen?
– Även om det inte finns någon laglig nedre gräns för detta så krävs 
det ändå att man kan hantera ett vapen. När man kan göra det är ju 
ganska individuellt dessutom men någonstans runt 14-15 år tycker 
jag personligen man ska vara för att kunna ta till sig kursen

Jag har en farbror som ska ta med mig på jakt i helgen. 
Måste jag ha jägarexamen då?
– Nej, Jägarexamen behövs nämligen inte vid uppsiktsjakt, men 
däremot statligt jaktkort. Undantaget är om du är under 18 år 
vid jaktårets början. Enligt vapenlagen får ett vapen lånas ut till 
den som fyllt 15 år. Den som lånar vapnet får ha det och använ-

da det under långivarens direkta uppsikt. Det betyder i princip 
att låntagaren befinner sig inom ”armlängds avstånd” från ut-
lånaren. Den som lånar ut sitt vapen får också bära med vapen 
(eget eller lånat). Detta för att snabbare kunna ingripa vid behov. 

Hur får man egen vapenlicens?
– Den som har godkänd jägarexamen och har fyllt 18 år kan
ansöka om licens och köpa egna jaktvapen. 

Är det svårt att få tillgång till jakt?
– När det gäller småviltsjakt är det oftast inget problem. Är du del-
ägare i en Besparingsskog eller folkbokförd i Älvdalen, Särna och 
Idre socken kan du lösa jaktkort för småvilt via Besparingsskogen. 
När det gäller älgjakt ser reglerna annorlunda ut och där finns bra 
information på Besparingsskogarnas hemsida.

JAKTKORT
Jägare i Sverige måste ha ett statligt jaktkort med sig under jak-
ten men även ett lokalt jaktkort. Jaktkortet visar att du har betalat 
viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige. 
• Jaktkortet gäller från 1 juli till 30 juni och måste förnyas varje år. 

• Jaktkortet ska kunna visas upp på uppmaning för till exempel 
polisen.

• Du måste ha betalat viltvårdsavgift för att få jaga, oavsett om 
det gäller fällfångst eller jakt med skjutvapen. Du som är un-
der 18 år och inte självständigt handhar skjutvapen behöver ej 
lösa jaktkort. Befrielsen gäller även den som inte hunnit fylla 
18 år vid jaktårets början. 

• Kravet på att betala viltvårdsavgift gäller även personer som 
deltar aktivt i jakten utan att bära skjutvapen men har del i 
bytet. Det handlar till exempel om hundförare och drevkarlar.

• Du hehöver även ett Småviltskort på Besparingsskogarna. 
 
Ta gärna del av regler och bestämmelser på:
www.besparingsskogen.se

Människan har sina rötter i jakten. Under den längsta delen av den 
tid vi människor vandrat på jorden har vi varit jägare. Att jaga är ett 
naturligt sätt att leva för många, även idag. Den svenska jakten är 
reglerad i lag sedan medeltiden. Men hur gör jag om jag är intresse-
rad av jakt men inte har någon i min familj eller bekantskapskrets 
som kan introducera mig? Foto: Jenny Karlsson
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Jägarförbundet Dalarna besöker Älv-
dalens kommuns mellanstadieskolor.

När vi som är vuxna tänker tillbaka på våra för-
sta friluftsäventyr fanns där oftast en anhörig 
eller bekant som tog oss med ut och gav oss 
upplevelser utöver det vanliga. Det kunde vara 
vandringen, skidturen, matsäcken, elden, spän-
ningen av att se ett orrspel med mera.  Denna 
dag är till för att ge ungdomar som inte redan 
har en sådan person i sin närhet möjligheten att 
uppleva en del av detta och komma ut i naturen.

Dagens ungdomar är framtidens beslutsfattare 
och Jägarförbundet tror på att en god kontakt 
med natur, jakt och viltvård skapar goda förut-
sättningar för ett äkta intresse för ekologi och 
hållbar förvaltning av våra naturresurser.  

Två jägare - tjejer eller killar besöker skolorna. 
Eleverna får tillfälle att prova till exempel hund-
pejl, lockpipa, komradio, titta på skinn från djur, 
olika spår i naturen. En viktig del är att samta-
la med nyfikna elever och svara på frågor kring 
djur, vilt, jakt och friluftsliv.

Mer information:
Mikael Back, Ungdomsansvarig Jägarförbundet
Tfn: 070-307 11 19
E-post: ung.dalarna@jagareforbundet.se

I ett samarbete med Jägarförbundet Dalarna 
och Älvdalens Utbildningscentrum ges ungdo-
mar möjlighet till två dagars sommarläger. 

Frågor och intresseanmälan:
Mikael Back, Ungdomsansvarig Jägarförbundet
Tfn: 070-307 11 19 
E-post: ung.dalarna@jagareforbundet.se

Över hela landet finns det studieförbund som regelbun-
det har kurser i jägarexamen. Det finns även distanskur-
ser via nätet. I övrigt arrangeras en rad olika distans och 
intensivkurser runt om i landet.

Allmänt: Utbildningen ger deltagarna en bred kunskap 
om viltarter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande och om 
olika jaktformer. Jägarexamen är obligatorisk för dem 
som vill skaffa sig jaktvapen, jägarskolan har hela tiden 
varit grundutbildningen för dem som avser att avlägga 
jägarexamen. Det finns ingen nedre åldersgräns för att 
få ta en jägarexamen. Man måste dock ha de fysiska för-
utsättningarna för att kunna hantera vapen på ett säkert 
sätt för att få göra de praktiska delproven.

Innehåll: En komplett jägarexamen består av ett teore-
tiskt prov och tre praktiska delprov (hagelgevärsprov, 
grundprov kulgevär samt högviltprov för kulgevär).

Längd: I studiecirkelform cirka 60-80 timmar. En kurs-
dag/vecka cirka tre timmar/gång.

Kursavgift: Kursavgiften varierar beroende på kursupp-
lägg. Kontakta Jägareförbundet eller studieorganisation 
på orten.

Syfte: Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en 
bred kunskap om jakten samt om de viltarter som före-
kommer i Sverige.

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha så 
god kunskap om: jaktformer, jaktlagstiftning, vapen och 
skytte, jakthundar, svenska viltarter, svensk jakttradition 
och jaktetik, att de med godkänt klarar att avlägga det 
teoretiska jägarexamensprovet. Därefter avläggs de tre 
praktiska delproven (hagelgevärsprov, grundprov kulge-
vär samt högviltprov för kulgevär).
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Tips för barn och ungdomar!

JAKTENS DAG
16 april 

SOMMARLÄGER 
i Älvdalen 26-28/6

Ekologi, jakt och friluftsliv årskurs 4-9Kort om - jägarexamen

En godkänd jägarexamen krävs för att kunna bli beviljad 
licens för jaktvapen. Man ska ha fyllt 18 år. Licensan-
sökan görs hos polisen. Har man blivit beviljad licens 
för jaktvapen så har man också möjlighet att jaga med 
sådant vapen.

En komplett examen ger behörighet för samtliga för jakt 
i Sverige godkända vapentyper. Man kan välja att göra 
det teoretiska provet och exempelvis hagelgevärsprovet. 
Med dessa båda prov godkända så är man behörig att 
söka licens för och jaga med hagelvapen. 

Vill man inte skaffa egna vapen men vill ha möjlighet att 
jaga med ett vapen som du lånar av en kamrat så måste 
man ansöka om, och få beviljat ett så kallat lånetillstånd 
hos polisen.

Den som har fyllt 15 år får låna vapen under förutsättning 
att utlånaren själv är med när vapnet används, så kallad 
uppsiktsutlåning. Utlånaren ska hela tiden övervaka lån-
tagarens användning av vapnet. Detta innebär i princip 
att låntagaren befinner sig inom ”armlängds avstånd” 
från utlånaren. Krav på godkänd jägarexamen föreligger 
inte men det är givetvis bra om låntagaren har erforderli-
ga kunskaper om jakt och skytte.

Låntagare som är under 18 år behöver inte betala vil-
tvårdsavgift (statligt jaktkort).

I  serien ”JAKTINTRESSERAD” tar vi upp: 

Del 1: Jägarexamen  vår 2015
 Regler för jakten  vår 2015 
Del 2: Skjutträning  höst 2015
 Småviltsjakt  höst 2015
Del 3: Tillvaratagandet av bytet vår 2016
 Middagen  vår 2016
Del 4: Utrustning  höst 2016
 Viltskador  höst 2016

Kort om - vapenlicens

Källa: jagareforbundet.se
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Älvdalen
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Vasaloppsspåret

LÅNGÖN

Älvdalen

tast att utgå från Svartbergs fäbodar. Ca 2 km 
stig väntar. Följ röd-gul markering. 

Stops vattenfall
Vid Stops fäbod, norr om Brunnsberg, ligger 
detta sagolika vattenfall som hämtat ur en 
målning av John Bauer.

Dåråbergsgrottan - *Guonnuol
Dåråbergsgrottan ligger vid foten av en bergs-
brant på väg upp till Dåråberg. Enligt sägen 
bodde Guonna (skogsrå på Älvdalska) i grot-
tan tillsammans med sin hund och två getter. 
Vågar du hälsa på?

Storsnäll - *Stursnell
Storsnäll ligger i Gåsvarv, 560 meter över ha-
vet. Följ Skinnarbodsvägen från Gåsvarv och 
ta av vid skylten Ungienween-Stursnell. Ca 2 
km att gå men väl värt besväret. En fin dag ser 
du ända till Siljan och Sälenfjällen. På vägen 
upp finns en fornlämning, en av de bäst beva-
rade tjärdalarna i Dalarna.

Sugnet
För den som vill göra en trevlig utflykt med 
historiska vingslag är detta ett storslaget be-
söksmål. Läs mer på sidorna 30-33.

Långön - Långö Liebruk
Här fanns en gång ett samhälle, ett bruk, där 
smederna svettades floder över ässjans glöd 
och sliparna skärpte stålen på liarna som 
gjorde Långöns namn känt över hela världen. 
1897 bodde som mest 297 personer här, med 
egen affär, skola och samlingslokal. Idag syns 
inte mycket av det liv som levdes här. Bara 
grundstenarna och högarna efter murstockar-
na finns kvar. Men ser man sig noga omkring 
kan man hitta många spår efter verksamheten. 
Läs även sidorna 30-33.

Älvdalen, Särna & Idre

Märråbergstornet - *Märräbjärrstorned
På enstaka bergstoppar i norra Dalarna kan 
man stöta på brandtorn, ett stycke kulturhis-
toria. Många av tornen är nyrenoverade och 
erbjuder en hänförande utsikt över skogar, 
berg och dalar. Ingen annanstans finns det så 
många välbevarade brandtorn som i Norra 
Dalarna. Bevakning från brandtorn var en 
av de viktigaste åtgärderna mot skogsbränder 
förr i tiden. I och med att skogen började få 
ett ekonomiskt värde i slutet av 1800-talet så 
var det nödvändigt att bygga brandtorn för 
att man snabbt skulle kunna slå larm och få 
fram släckningsredskap till rätt plats. Innan 
man började bygga brandtorn så använde 
man sig av höga talltoppar.

Förra vintern utförde Älvdalens Besparings-
skog en sikthuggning runt ett av dessa brand-
torn, nämligen det som ligger på Märråberg. 
Nu är utsikten svindlande igen. Det var även 
Besparingsskogen som först satte upp en 
vaktstuga och sedan ett brandtorn på platsen 
för över 100 år sedan. Tornet är renoverat och 
är ett fint utflyktsmål sommar som vinter.

Hykieberg - *Åjtsbjärr
En annan bergstopp som det tidigare har 
funnits ett brandtorn på är Hykjeberg. 
Berget är en del av ett naturreservat och 
ett populärt utflyktsmål. Härifrån sägs det 
att man en klar dag kan se 5 kyrktorn. 

Berget är 594 meter över havet och har på 
sydsidan ett cirka 100 meter högt stup. Redan 
1722 uppmärksammades Hykjebergets växt-
lighet första gången och  Linné besökte plat-
sen 1734. Han beskrev floran nedanför bergs-
stupet. Här finns en blandning av sydliga  

Inom våra milsvida skogar finns möjligheter till upplevelser för stora och 
små. Det rika vägnätet ger oss frihet att ta oss ut till en mängd utflykts-
mål. Här följer ett axplock. Sagor, sägner eller verklighet? Vem vet.

UTFLYKTSGUIDE

värmeälskande arter och mer nordliga som söt-
vedel, underviol, blåsippa, tolta och fjällskära. 

Sägnen om Eike
En man vid namn Eike bodde på  
1300-talet i en jordkula vid Hykiebergs 
fäbod. Han hade kommit invandrande  
norrifrån på flykt undan farsoten. Han gick 
då och då upp på Hykieberg och spanade 
ut över bygden för att se om någon rök steg 
upp från stugorna. När han en dag inte såg 
någon rök förstod han att alla hade dött i 
pesten. Han övergav sin jordkula och gick 
ned till dalen. Vid Rotälvens inflöde mötte 
han en överlevande, en kvinna. De två blev 
nya stamfäder för folket i Älvdalen.

Balserjungfrun
Balserjungfrun  står vid sommarvägen vid 
vägskälet mellan vägen till Baltser och Nupps 
fäbodar vid Härjedalsgränsen.

Platsen har en tragisk bakgrund. Det var 
buföring som vanligt från byn Näset till det 
avlägsna Nupps fäbodar. Människor och djur 
gick i procession på fäbodstigen. Längst bak 
gick en ung kvinna. Efter ett tag saknade man 
henne.

När man vände tillbaka fann man henne 
liggande nedanför ett avbrutet träd. Hon hade 
troligtvis satt sig för att vila, ramlat baklänges 
och brutit nacken. Efter hennes begravning 
satte man hennes kläder på det avbrutna trä-
det och den första Balserjungfrun var född. 
Hon utrustades med en penningpung som 
en gång om året skall tömmas i offerstocken 
Lazarus vid Älvdalens kyrka. Sägnen säger att 
om man inte skänker Balserjungfrun en gåva 
så kommer man att drabbas av olyckor, så bi-
dra med en allmosa för säkerhets skull...
För att komma till Balserjungfrun är det lät-
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Foto: Tobbe Nilsson, Ann-Sofi Persson, Helena Grund.

*namnet på Älvdalska

FOTOTÄVLING!Skicka in din bästa utflyktsbild tagenunder våren/sommaren 2015 i Älvdalen,Särna eller Idre med omnejd.Maila din bild till:anna.dahlgren@besparingsskogen.seSenast 1 september!
Vinnande bidrag publiceras i nästa nummer avSkogen & Kraften och på besparingsskogen.se.Mer info finns på besparingsskogen.se

Vinn fina priser!
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1 1/2 dl socker
2 ägg
1 1/2 dl mjölk
4 1/2 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1. Rör ihop socker, ägg, mjölk, vete-

mjöl och bakpulver.

2. Lägg smeten i små klickar i stek-
pannan för gräddning.

3. Servera gärna med sylt och grädde!

Det är Besparingsskogens egen Ann-Sofi Persson och hennes familj. 
Dottern Jennifer 12 år, tycker mycket om att tävlingsfiska, liksom 
övriga medlemmar av familjen.  År 2014 kom Jennifer trea på SM, 
yngst i klassen och ensam tjej. I år ska hon delta i SM igen. Denna 
gång äger detta populära Svenska Mästerskap rum på sjön Övre 
Vättern i Skinnskatteberg. 

Var tycker du mest om att fiska i Särna?
– Särnasjön är favoriten. Jag tycker mycket om att tävlingsfiska på 
vår egen tävling, ”Särnanappet” som är på Annandag Påsk. Sedan är 
det cupen som är några dagar senare, Särna Fjällcup. 

Har du något knep du kan lära ut till oss?
– Jag tror att jag har fått en känsla för fiske. Fiskar man mycket 
som jag gör så kommer det nog så småningom. Det gäller att ha 
tålamod! Annars har jag inget speciellt knep direkt.

Vilket bete använder du?
– På vintern använder jag maggot, pinkers och blodmask. 
Sommartid är det mask. 

Tävlar du även sommartid?
– Jag tävlar varje tisdag med Särnaharrens Sportfiskeklubb. Då har 
vi klubbmästerskap.

Vilken är favoritfisken att fiska och äta? 
– Det är roligt när det nappar och då är det abborre och mört som 
gäller. Vi äter abborre om den är fin annars är röding riktigt gott. 
Ugnsbakad röding med fisksås och potatisgratäng är en favorit.

I frysboxen hos familjen Persson i Särna finns det mycket 
fisk. Det blir lätt så när man är en fisketokig familj som fis-
kar både sommar och vinter och till och med tävlar i fiske.

Jennifer tävlar i fiske

I Särna och Idre är det bara att välja och vraka. Särna Idre 
Fiskevårdsområde omfattar allt socken- och bysamfällt fiske. 
Sjöarealen är ungefär 6000 ha och de större strömvattnen är sam-
mantaget cirka 17 mil. Dessutom ingår genom arrende Sveaskogs 
vatten och genom samförvaltningsavtal de flesta reservatsvat-
ten med undantag för fjällvattnen i Hävlingensystemet och på 
Fulufjället. Där gäller bara Dala Fjällfiskes fiskekort.

Vill man fiska på sjö är isfiske en trevlig aktivitet. Isfisket efter 
röding har två toppar, vid premiären i februari och på sista isen. 
Sommarfisket på röding är bäst i maj-juni.

Särna och Idre är världsberömda för sina fina strömvatten. 
Strömfiske efter harr och öring kommer igång framåt midsommar. 
Under julis ljusa sommarnätter är nattfisket riktigt bra i vissa vatten 
och de största öringarna tas ofta just på natten. Är vädret det rätta 
är flugfisket efter harr på hösten en härlig upplevelse.

Öring, röding, harr, strömfiske, isfiske, sjöfiske...
Vill du veta mer om fiske i den norra delen av Dalarna ska du be-
söka Särna Idre Fiskevårdsområdes hemsida. Här finns det senaste  
inom strömfiske efter öring och harr, sjöfiske från båt, isfiske efter 
röding, öring, abborre, isförhållanden, fångst- och fiskerapporter. 
Det mesta du behöver veta för en lyckad fisketur hittar du på:
sarnaidrefvo.se

Fiskekort är ett måste, fiskekartan ett plus!
För att täcka in nästan hela området behöver du två fiskekort. Det 
ena kortet gäller för Dala Fjällfiskes vatten (Länsstyrelsen) och det 
andra för Särna-Idre Fiskevårds-OmrådesFörenings vattendrag. 
Mer info om fiskekort, fiskebestämmelser och kartor finns på:
fiskekort.se
lansstyrelsen.se/dalarna

Krabbelurer

Kolbotten

3 dl vetemjöl
3 dl kornmjöl
vatten
rimmat fläsk
messmör
1. Vispa mjöl och vatten till konsisensen av en tjock-

are pannkakssmet. Låt svälla och späd med vatten 
om det behövs.

2. Stek fläsket (svålen kan användas att smörja kol-
bottenpannan/muurikkan med vid gräddning).

3. Värm messmöret i en kastrull och blanda i det stek-
ta fläsket. 

4. Häll smeten i en flaska och messmörsröran i en 
burk och stoppa i ryggsäcken. Enkel, snabb och  
rejäl utflyktsmat. Dessutom gôrgôtt!

Kolbotten är en traditionell rätt från Särna-Idreområdet som 
tillagas över öppen eld. Som alltid med traditionell mat gör 
man lite olika inom olika familjer och i olika byar. Innehåll 
och serveringssätt kan därför variera.
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Särna

Idre

Idre Fjäll

Fjätervålen

Heden

Mörkret

Höstsätern

Vassbo

Floåsen

Stor�äten
Lill�äten

Syndre Lemmsjön

Grövlan

Österdalälven

Fjätan

Lill-Fjätan

Foskan

Lemman

Nordomsjön

Lomsjön

Svartsjön

Storrörsjön

Storån

Sörälven

Burusjön

Mellre Fulusjön

Veksjön

Fulan

Grundöjan

Klutsjön

Hällsjön

Storån

St. Harundsjön

St. Grundagen

Stor-Fjätan

Stor-Uckuvålen

Fonn�ället

Nip�ället

Lillvätteshågna

Storvätteshågna

Fulu�ället

Hemmeråsen

DALARNA
HÄRJEDALEN

NJUPESKÄR

RYBÄCKSKOJAN

TROLLVÄGEN
NIPGUBBEN

SLOG VID FOSKÅN

Foskros

Fosk
an

MINNESPLATS ÖVER 
MARITS FÖDELSE

FJÄTFALLET

LÅNGKÄLLKOJAN

STÄDJAN
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Minnesplats över Marits födelse
På Besparingsskogens mark inträffade för 
många år sedan en minnesvärd händelse.

Sommaren 1842 var Trå Per Jonsson från 
Heden, Särna och hans hustru Anna på 
myrslåtter norr om Siksjön. De var klara med 
slåttern och begav sig till fäboden Nysätervallen 
där Annas mor befann sig som var byns ”ljös-
mor”, den tidens barnmorska. Förlossningen 
kom dock igång tidigare än beräknat. Mannen 
som var sansad och kraftigt byggd lyfte ner 
hustrun från hästryggen och lade henne under 
en gran. Där födde hon en flicka som senare 
fick namnet Marit. Förlossningen gick bra och 
Per fick bära sitt nyfödda barn i famnen och 
Anna fick sitta på hästryggen längs den obana-
de skogsvägen, hela vägen till vallen. Trots de 
besvärliga omständigheterna överlevde mor och 
dotter och båda levde till hög ålder. Idag finns 
ett minnesmärke över platsen. Det är väl värt 
att stanna till där.

Isfiske
Isfiske är populärt och roligt. En mer spän-
nande och samtidigt rogivande aktivitet för 
hela familjen får man leta efter! Några tips för 
en lyckad dag på isen: klä dig varmt, packa en 
rejäl matsäck, kanske lite ved för en värmande 
brasa, en fäll att sitta på och solskydd med hög 
solfaktor, och så förstås det du behöver för att 
lura fisken på kroken. Fiskekort och fiskebe-
stämmelser hittar du på nätet. Gör ett besök på  
särnaidrefvo.se och fiskekort.se för mer infor-
mation.

Långkjällkojan
Besparingsskogen äger flera eldpallkojor 
som är öppna för allmänheten. En av dem 
heter Långkällkojan och denna är ett trev-
ligt utflyktsmål med utflyktsmat packad i 
ryggsäcken.

Slog vid Foskån
Särna-Idre Besparingsskog äger flera så kallade 
slogar bland annat inom Långfjällets naturre-

servat. En av dem ligger vid Foskån, vackert 
belägen mellan Lill- och Storvätteshogna. Du 
tar dig hit på skidor vintertid eller vandrar 
sommartid. En slog är en plats dit folket gick 
på sommaren och slog hö för att frakta hem 
till djuren vintertid i slädar. På den tiden var 
varje grässtrå värdefullt som mat till djuren.

”Trollvägen”  och Nipgubben
Trollvägen är den vägen som ligger  
mellan vinter- och sommarparkeringen vid 
Nipfjället. Här finns ett parti som kan ska-
pa lite funderingar. Här står en liten staty av 
Nipgubben och håller ett vakande öga över 
fjället.

Stanna bilen vid skylten, frikoppla och 
släpp sedan bromsen. Det är här något hän-
der som man inte alls förväntar sig. Bilen 
rullar, men inte åt det håll man tror…

Njupeskär
Njupeskär är Sveriges högsta vattenfall som 
är 93 meter högt varav 70 meter fritt fall. 
Vandringsleden är spångad och grusad hela 
vägen fram till fallet. Njupeskärs vattenfall är 
sevärt även under vintern, då isen bygger ett 
skimrande pansar kring fallet.

Städjan
Ett av Dalarnas mest lättillgängliga fjäll.
Städjan-Nipfjällets naturreservat består av 
ett fjällmassiv med bland annat topparna 
Molnet, Städjan och Fjätervålen.

Rybäckskojan
Rybäckskojan är en raststuga som ligger i 
den vackra dalgången mellan Fjätervålen och 
Städjan. Hit kan du gå på sommaren och åka 
skidor på vintern.

Fjätfallet
Det vackra Fjätfallet ligger vid Fjätervålen. 
Hit tar du dig med bil på sommaren och med 
skoter eller skidor på vintern.

Särna & Idre
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– Gubbarna satt och ljög för oss på fikaras-
ten. Vi trodde nog inte på allt de sa. Det 
var bra stämning i arbetslagen, de skämtade 
mycket med varandra. Det var en fin sam-
hörighet, samtidigt ett väldigt hårt och far-
ligt arbete. Det var intressant för oss små-
pojkar att se Älvdalen från en annan sida.
 
Det var mycket intressant att lyssna på ho-
nom som flottat timmer i våra älvar. De fles-
ta är ju sedan länge borta. Med hans ord kvar 
i mitt minne blev flottningen levande igen.

I Sugnet i Rotälven har det flottats  
mycket timmer genom åren och jag har valt 

att berätta om detta vackra ställe eftersom 
flottningsrännan där är renoverad.

Under 1800-talet inleddes en om-
välvande exploatering av Dalaskogarna 
vilket var en följd av det moderna in-
dustrisamhället som snabbt växte fram. 
Flottningen var en förutsättning för den 
svenska trä- och massaindustrins råva-
ruförsörjning och bidrog även till stora 
exportinkomster.  Stora sågverk och pap-
persbruk etablerades i Dalälvsområdets 
inland. När storskiftet i Älvdalen var av-
klarat 1888 gick även älvdalingarna in  
en ny tidsepok. När Rotälven öppnades 

som flottled blev det möjligt att föra ut 
timmer från avverkningar i norra delen 
av Älvdalen. 

När sågverksföretagen påbörjade sin 
flottningsverksamhet  längst  Rotälven 
hade flottning redan pågått en längre tid. 
Långö Liebruk hade rätt att hugga kolved 
längs med älven och flottade brukets be-
hov till Långön. Storskiftet och stora av-
verkningar gjorde att flottgodsmängden 
ökade ytterligare.

Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid 
Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid 
Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid 
Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid 
Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid 
Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid 
Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid 
Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid 
Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid 
Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid 
Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid 
Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid 
Timmerflottarens tid Timmerflottarens 
tid Timmerflottarens tid
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En äldre man och delägare kom in till mig 
på ”Besparingsskontoret”.  Det var Sven 
Tommos,  91 år, ursprungligen från Östäng i 
Älvdalen. Vi diskuterade hans ärende och se-
dan började vi prata om det jag precis satt och 
skrev om, flottningen i älven.  Det visade sig 
att han i sin ungdom hade hjälpt till med flott-
ning. Det var spännande att lyssna till hans er-
farenheter.  Den tjocka rapport om flottning  
jag hade framför mig gav inte så många be-
skrivningar  om flottarna själva. Plötsligt hade 
jag denne man framför mig! Han var en av 
de många män som sovit i flottningskojorna 
vid älvkanten, hoppat mellan timmerstockar, 
trasslat ut stora brötar, balanserat i strömbåtar, 

Timmerflottarens tid

ropat varningsrop till arbetskamrater genom 
älvens brus.  Jag ville veta mera om hur de lev-
de, hur vardagen såg ut i jobbet och vad de 
pratade om på fikarasten.

Hur gammal var du när du var med och 
flottade timmer?

– Jag kan ha varit en 13-14 år. Det var 
ingen anställning direkt. Jag tror inte vi fick 
någon ersättning. Utan det var så att min 
kompis Olle hade en far som hette Anders 
Wallinder. De var från Östäng och han var 
flottningsförman. Vi åkte strömbåt och 
hjälpte till med de sista stockarna - rum-
pan, sånt som var inkilat mellan stenar och 
stockar som gick i botten. 

– Det var andra stora starka karlar med 
som gjorde det tunga jobbet,  men vi var 
med på fulla dagar.

Under 1800-talet inleddes en omvälvande exploatering av 
Dalaskogarna till följd av det moderna industrisamhället som 
snabbt växte fram. När storskiftet i Älvdalen var avklarat 1888 kas-
tades även älvdalingarna in i den nya tiden. Rotälven öppnades 
som flottled och det blev möjligt att föra ut timmer från avverkning-
ar i norra delen av Älvdalens socken. Flottningsrännan vid Sugnet 
i Rotälven vittnar om denna svunna tid och väcker många frågor. 
Vilka var de som arbetade som flottare och hur var det? Vi har träf-
fat en som har svaren. Foto: EHF arkiv, Birger Larsson.
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Anna Dahlgren

ÄB

Vid Sugnet kastar sig Rotälven genom en 
trång klyfta och utför ett fall. Under en 
hundraårsperiod flottades timmer förbi fal-
let i en flottningsränna. Den första rännan 
som var 332 meter lång byggdes 1870 med 
tillåtelse av Jordägande Socknemännen, 
det som senare skulle bli Älvdalens 
Besparingsskog.

Efter krigsslutet 1945 fanns ett stort 
investeringsbehov i flottlederna, även i 
Rotälven. Efter första flottningssäsongen 
konstaterade Flottningsföreningen att den 
gamla Sugnetrännan inte höll måttet. Efter 
många diskussioner och möten bestämdes 
det att den gamla rännan fick vara som den 
var och att en ny ränna skulle byggas längre 
nedströms. En ny flottningsränna uppfördes 

därför 1947-1948 som blev 165 meter lång.  
En intensiv period av flottningsverksamhet 
började åter och den pågick ända till den  
4 juni 1970. Då flottades de sista stockarna 
förbi  Sugnet.

Det är Fortifikationsverket som nu äger 
rännorna. Isbrott, fallande stenar, löv, växan-
de träd - allt detta bidrog snabbt till rännor-
nas förfall och när dessa synades 2008 av 
Fortifikationsverket bestämdes en åtgärds-
plan för den kortare och nyare rännan. År 
2009 lät de renovera den kortare rännan för 
att kunna bevara den åt eftervärlden. 
Renoveringen av rännan utfördes av en lo-
kal byggfirma och arbetsledare var Birger 
Larsson, Älvdalen.  

– Vi höll på ett antal månader i ur och 
skur. Det var en regnperiod då. Vattnet 
steg så det var både spännande och svårjob-
bat. Ibland kom det vatten i rännan så vi 
nästan åkte med. Visst fick man en känsla 
av hur det var att arbeta med flottningen 
på den här platsen även fast det vi upp-
levde är långt ifrån verkligheten. Nu går 
det ju faktiskt att flotta igen, säger Birger. 

Idag när man står vid Sugnet och blick-
ar ut över Rotälven och spillrorna av den 
gamla rännan och ser den nyrenoverade är 
det svårt att förstå att här pågick full akti-
vitet under så många år. Rop från männen 
översteg säkert bruset från älven. Idag är det 
bara älven man hör och en och annan fågel.

Sugnet
Under en hundraårsperiod flottades timmer förbi Sugnet i flottningsrännor. 
Den första rännan som var 332 meter lång byggdes 1870 med tillåtelse av 
Jordägande Socknemännen, det som senare skulle bli Älvdalens Besparingsskog. 
Idag kan man beskåda en nyrenoverad flottningsränna här. Bild 5-8.

”Storbröten”
Omkring 250 000 timmerstockar fastnade i Trängslet 1920. Stockarna 
packade sig samman till flera våningars höjd och händelsen har sedan dess 
gått under namnet Storbröten. Där timret hopade sig i forsarna ligger idag 
den över 100 meter höga Trängsletdammen. Bild 1 och 3.

Långö Liebruk
Långöns namn är känt över världen och är förknippat med de liar som en 
gång tillverkades här. Detta var ett eget samhälle med affärer och skola. 
”Lokalen” som idag står i Älvdalen och ägs av Älvdalens Besparingsskog 
stod en gång i Långön och kallades just ”Lokalen” och fungerade som sam-
lingslokal. Bild 2 och 4.

Älvdalen

Brunnsberg

Evertsberg

Näset
Rot

Klitten
Åsen

Rämma

Stor-Uppdjusen

Lill-Uppdjusen

Rämmasjön

Åsdammen

Nässjön

Stora Knäsjön

Mossidammen

Långsjö

Österdalälven

Rotälven

Aspvasslan Rotälven

Blyberg

Gåsvarv

Trängsletdammen

Månsta

Österdalälven

Flottningen vid Rotensugnet

1.

7.

4. 6.5.2.

3.

8.
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LÖSNING SKOGSKRYSSET OKTOBER-14

GRATTIS ROLF MELÉN I ÄLVDALEN, 
VINNARE AV SKOGSKRYSSET I 

HÖSTNUMMRET
AV SKOGEN & KRAFTEN!
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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Tips!
Vi gillar!

Knappen är en trygghetsapp som Länsför-
säkringar har tagit fram för att ge trygghet 
till dig som är skogsägare och lantbrukare 
samt din familj och dina vänner dygnet runt. 
Knappen har funktioner både för vardagen 
och för krissituationer. Du lägger till vilka 
personer du vill ha i ditt trygghetsnätverk 
som vänner. Vänner är personer som snabbt 
får information från appen om du skulle 
hamna i fara eller råka ut för en olycka.

Att arbeta med skog- eller jordbruk är många 
gånger ett krävande jobb. Ensamarbete hör 
till vardagen och så även hanteringen av 
tunga maskiner och djur.

Med Knappen får du tillgång till flera funk-
tioner som kan öka tryggheten i din vardag:

• Skapa ditt personliga trygghetsnätverk 
med grannar, familj, kollegor och vänner.

• Dela platsinformation för att hitta varandra 
lättare vid arbete om något skulle hända.

• Genom att aktivera ”följ mig” gör du möjligt 
för en eller flera vänner att följa dig i realtid 
via GPS spårning.

• Med ”jag är här” kan du enkelt berätta för 
ditt trygghetsnätverk var du befinner dig 
just nu.

• Om en olycka är framme kan du aktivera 
larmknappen som larmar ditt trygghetsnät-
verk om att du är i behov av hjälp, var du är 
någonstans (GPS) och vad som inträffat (vi-
deo). Du kan även aktivera en larmsignal.

Knappen är framtagen i samarbete med  
bSafe. Varaktigt användande av GPS i bak-
grunden kan reducera batteritiden avsevärt.

Finns att ladda ner gratis på:

Appstore och Google Play

Appen Knappen

Välkommen ut i skogen med kunskap direkt!
Här kan du bland annat räkna på din röjning, 

testa dina kunskaper och mycket, mycket mer!

Gör ett besök du också på:
www.skogforsk.se/KunskapDirekt/

Nu kan du betala med kort på 
Besparingsskogarnas  kontor.

Välkommen!

Anmäl din mailadress!
Vi vill gärna att Du som får bidragsutbetal-
ningar från Älvdalens, och Särna-Idre Be-
sparingsskogar meddelar din mailadress till 
oss. Då mailar vi ut din "lönespecifikation" 
och kontrolluppgifter istället för att skicka 
via brev.

Meddela på:
terese.folkesson@besparingsskogen.se 

A
N

S
L

A
G

S
TA

V
L

A
N

AKTUELLT
ÄB
SIB

Journummer för 
väghållning

Tfn: 0251-59 74 86

Sista ansökningsdag för bidrag:
    ÄB  SIB
Djurbidrag  2 maj  24 april
Ansökan Projekt i byar  1 juni  -
Föreningsbidrag   1 sep  28 aug
Fäbodstöd  27 sep  -
Gödning, utsäde  året om  året om
Markkartering  året om  -
Kalk   året om  året om
Rågångsupptagning året om  året om
Veterinär  året om  året om
Underlag för veterinärsbidrag lämnas in senast 31/1 året efter.
 
Mjölkmaskiner,elverk för drift av mjölkmaskin
- kan sökas året om till Älvdalens Jordägarnämnd.
Nyanläggning/moderninsering av byggnad för djurhållning
- kan sökas året om till Älvdalens Jordägarnämnd.

Redovisning projekt i byar

• Redovisning av hur bidraget 
använts ska skriftligen redovisas 
till Jordägarnämnden omedelbart 
efter att projektet avslutats, dock 
senast 31/5 2015. Förlängning av 
projekt får endast göras med ett år.

• Tidigare beviljade förlängningar 
ska slutredovisas senast 31/5 2015. 
Annars kräver Jordägarnämnden  
tillbaka hela eller del av utbetalt 
bidrag.

Skogsstyrelsens e-tjänster

Mina sidor - 
en avgiftsfri e-tjänst  öppen för alla skogsägare och deras ombud.

Skogsstyrelsen har skapat Mina sidor för att ge dig bästa möjliga infor-
mation och bästa möjliga hjälp att sköta och förvalta skogen för fram-
tiden. 

På Mina sidor finner du samlad information om din skogsfastighet; det 
finns kartor, planeringsverktyg, checklistor och en komplett guide för 
att skapa och skicka avverkningsanmälningar. När du anmäler en av-
verkning får du en pdf-utskrift av kart- och hänsynsunderlag helt auto-
matiskt. Det dokumentet kan du sedan skriva ut direkt.

Med Skogsstyrelsens webbapp får du tillgång till Mina sidor och Sko-
gens pärlor direkt i din surfplatta eller smartphone. Du kan även ladda 
ner informationen i förväg, eftersom den mobila uppkopplingen inte 
alltid är den bästa ute i fält.

Mina Sidor hittar du på:

skogsstyrelsen.se

Vill man komma i kontakt med  
pcSKOG ringer man telefonnum-
mer nedan.

Ajourhållning av skogsbruks-
planen sköts av Hans Dung, se 
kontaktinformation nedan.

Skogsbruksplanen hämtas nume-
ra på Besparingsskogens kontor i 
Älvdalen eller Särna.

pcSKOG
har flyttat till Rättvik

AVTALSSERVICE: 

pcSKOG
Tfn: 046-159566
Växel: 046-159560
måndag-fredag 8.00-16.00
E-post: info@pcskog.se
www.pcskog.se

AJOURHÅLLNING: 

Hans Dung
Tfn: 070-577 03 48
E-post:h.dung@dskskog.se

Bra att veta!
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Ordförande: Arne Schedvin 2012-2015

V. ordförande: Mats Bysell 2014-2017

Ledamöter: Lars Balstadsveen 2014-2017

Benny Nilsson 2014-2017

Ingemar Hermansson 2012-2015

Suppleanter: Svante Olsson 2012-2015

Ingemar Enarsson 2013-2016

Kent Eriksson 2014-2017

Yngve Hedlund 2013-2016

Revisorer: Gudrun Hedin Bergkvist 2015

Margareta Häggberg 2015

Aukt revisor Michael Holback 2015

Suppleanter: Kent Westman 2015

Sigrid Larsson 2015

Aukt revisor Mats Niss-Jonsson 2015

ALLMÄNNINGSSTYRELSE  SÄRNA/IDRE

Sammankallande: Pierre Hedlund 2013-2016

Ledamöter: Bo Dahlström 2013-2016

Kjell Spånberg 2013-2016

Suppleanter: Åke Rustad 2015-2018

Göran Salmonsson 2015-2018

VALBEREDNING  SÄRNA/IDRE

JORDÄGARNÄMND  SÄRNA
Ordförande: Stefan Mattsson 2014-2017

V.ordförande: Lena Leonardson 2014-2017

Ledamöter: Ole Spånberg 2012-2015

Tomas Dahlqvist 2014-2015

Ingemar Hermansson 2014-2017

Sören Nygårds 2014-2017

Yngve Hedlund 2014-2017

Suppleanter: Ola Jönsson 2014-2015

Stefan Mokvist 2012-2015

Björn Hermansson 2014-2017

Ulla Back Olsson 2014-2017

JORDÄGARSTÄMMA  SÄRNA/IDRE
Ordförande: Svante Olsson 2014-2017

V.ordförande: Lars Balstadsveen 2014-2017

JORDÄGARNÄMND  IDRE
Ordförande: Lars Balstadsveen 2012-2015

V.ordförande: Benny Nilsson 2012-2015

Ledamöter: Sivert Jonsson 2014-2017

Per-Göran Nilsson 2012-2015

Sören Karlsson 2014-2017

Agne Olsson 2014-2017

Suppleanter: Kent Eriksson 2014-2017

Jan Larsson 2012-2015

Knut Eriksson 2014-2017

Ordförande: Roland Back 2012-2015

V.ordförande: Lennart Rytter 2014-2017

Ledamöter: Anna Beronius 2012-2015

Magnus Lewenhaupt 2012-2015

Anna Axelsson 2012-2015

Birger Larsson 2012-2015

Susann Persson 2012-2015

Kjell Halvarsson 2014-2017

Torbjörn Fält 2014-2017

Suppleanter: Erik Estenberg 2012-2015

Tommy Jågas 2014-2017

Karin Eriksson 2014-2017

Revisorer: Sören Bäfver 2015

Annica Westling 2015

Anders Westlund, aukt. reviso 2015

Suppleanter: Anders Bälter 2015

Åke Andersson 2015

Carl-Henric Kindlund, aukt. revisor 2015

 JORDÄGARNÄMND  ÄLVDALEN

Ordförande: Gunnar Barke 2014-2017

V.ordförande: Kjell Tenn 2014-2017

JORDÄGARSTÄMMA  ÄLVDALEN

Ordförande: Karl Erik Hagström 2014-2017

V.ordförande: Sture Björk 2012-2015

Ledamöter: Ulla Schütt 2014-2017

Anders Hedén 2014-2017

Uf Lars Larsson 2014-2017

Suppleanter: Jan Nerelius 2014-2017

Roland Back 2014-2017

Birger Larsson 2012-2015

Maria Nilsson 2012-2015

Revisorer: Sören Bäfver 2015

Annica Westling 2015

Anders Westlund, aukt.revisor 2015

Suppleanter: Anders Bälter 2015

Åke Andersson 2015

Carl-Henric Kindlund, aukt. revisor 2015

ALLMÄNNINGSSTYRELSE  ÄLVDALEN

VALBEREDNING  ÄLVDALEN
Sammankallande: Daniel Nyström 2015-2018

Ledamöter: Per-Arne Petterson 2015-2018

Tomas Kjellsson 2015-2018

Suppleanter: Kjell Persson 2015-2018

Tore Eriksson 2015-2018

Foto: Tobbe Nilsson
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EN TIDIGARE PLANTÖR
Vi ringer upp...
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Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?
Tipsa oss!

Ring eller maila Anna Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 85, E-post: anna.dahlgren@besparingsskogen.se

Vem är du?
Jag heter Ingrid Spånberg är 23 år gammal och kom-
mer från Särna. Just nu jobbar jag som färskvaruchef 
på Willys i Orsa. Jag bor i Våmhus på en gård med 
min sambo och sex hundar. 
 

När arbetade du på Besparingsskogen?
Det var sommaren 2013. Det var en fin sommar, gan-
ska myggfritt och väldigt skönt väder. Jag tyckte det 
gick bra! Det var ett bra jobb för mig som tycker om att 
vara ute och röra på mig. Jag fick en bra grundträning 
och jag lyssnade mycket på musik och ljudböcker 
samtidigt som plantorna åkte ned i backen.

Vad gjorde du efter din sommar som plantör?
Efter sommaren 2013 läste jag ytterligare ett år för att 
komplettera mina betyg. Jag var inne på att bli jäg-
mästare ett tag och då behövde jag läsa till en del 
ämnen, men nu har jag tänkt om. Det är för långt upp 
till Umeå där utbildningen finns. Vi hyr ju en gård och 
har sex hundar. Jag kände att det blir svårt att studera 
så långt bort från min sambo och gården. Jag skall 
läsa vidare på närmare håll nu till hösten har jag tänkt. 
Jag skall söka till både jurist- och psykologlinjen.

Bästa plantminne i skogen?
En morgon när vi satt och åt frukost kom en älgko 
med två kalvar förbi oss.  Det var en fin upplevelse, 
att se dem där i stillheten i skogen och solen hade 
precis gått upp.

Genom åren har Älvdalens och Sär-
na-Idre Besparingsskog haft tusen-
tals anställda på somrarna för att 
sätta plant i skogen. Många återkom-
mer sommar efter sommar. Att sätta 
plant är ett slitsamt arbete med tidiga 
morgnar och hemkomst sent på ef-
termiddagarna. Det skall planteras i ur 
och skur. Man får brottas med mygg, 
knott, ett och annat getingbo, ormar 
som ligger och solar, fuktiga stövlar 
och solsveda på ryggen. Samtidigt 
är det ett fantastiskt utejobb om man 
tycker om att vara i friska luften och 
få en god förtjänst. Det kan bli en fin 
gemenskap i plantbussen, på hygget, 
på rasten och matlådorna kan bjuda 
på överraskningar.  När man åker förbi 
ett gammalt hygge man arbetat på för 
några år sedan och man ser att plan-
torna växt upp någon meter kan man 
känna en stor tillfredsställelse.

Det är intressant att höra vad någon av 
våra plantörer gör idag. Vi börjar med 
att fråga Ingrid  Spånberg som satte 
plant för Särna-Idre Besparingsskog 
för några år sedan. 

ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR

Garaget ÄB
E-post:  garaget@besparingsskogen.se
Journummer  väghållning
0251-59 74 86

Särna-Idre Besparingsskog
Växel: 0253-100 07
E-post: info@besparingsskogen.se
Post- och besöksadress: Särnavägen 117 A
790 90 Särna
webb: www.besparingsskogen.se

Älvdalens Besparingsskog
Växel: 0251-106 95
E-post: info@besparingsskogen.se
Besöksadress: Dalgatan 99
Postadress: Box 65, 796 22 Älvdalen
webb: www.besparingsskogen.se

För att maila till Besparingsskogarna skriv: förnamn.efternamn@besparingsskogen.se

?!



www.besparingsskogen.se

Jag hittade bilden på följande sidor i tidningen ............................, ............................, ...............................,
Jag hittade bilden under följande rubriker på Älvdalens och
Särna-Idre Besparingsskogars hemsida:

Rubrik 1:....................................................................................................................................

Rubrik 2:..................................................................................................................................

Rubrik 3:..................................................................................................................................

Namn:...............................................................................................................................................................................................

Adress:.............................................................................................................................................................................................

Tfn:.......................................................................................................................................................................................................

Välkommen att titta in på
 www.besparingsskogen.se 

På Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogars nya 

hemsida hoppas vi att du lätt hittar det du söker och 

får mycket nytta av det som vi kontinuerligt lägger ut 

på sidan. Det kan vara stämmoprotokoll, blanketter, 

aktuell info om bidrag etc. Saknar du något så ring 

gärna till Anna Dahlgren, tfn: 0251-59 74 85

Var med i vår skattjakt och tävla om fina priser! Vi har  

gömt bilden du ser (på tävlingstalongen nedan) på 

hemsidan och i tidningen. Det finns sammanlagt 3 bil-

der på hemsidan. Utspridda under Älvdalen och Sär-

na-Idre. Samt tre bilder gömda i tidningen.

(Den nedan räknas inte.)
Leta reda på alla 6 bilderna, fyll i talongen nedan och 

skicka in ditt svar senast 1:a maj till:
Anna Dahlgren
Älvdalens Besparingsskog
Box 65, 796 22 Älvdalen

Äntligen är den här!

Skattjakt - vinn fina priser!

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


