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vi ser inga förändringar för den närmaste framtiden. Elpriset har 
varit något högre än vi räknat med och prognoser för 2017 pekar 
mot att priset kommer att ligga på en högre nivå än som varit fallet 
under 2015 och 2016. Dock har produktionen varit något lägre än 
vi räknat med på grund av väldigt låga nivåer i vattenmagasinen. 

FÖR ÖVRIGT I DETTA NUMMER kan du bland annat läsa om 
skogssortiment, ta del av invigningen av Lemmåns kraftstation  
eller känna hur det vattnas i munnen när du läser receptet på 
älgrullader. Bilderna talar sitt tydliga språk och bra recept är något 
som är aktuellt så här i älgjaktstider. 

Trevlig läsning!

Ulf Andersson
Förvaltare och ansvarig utgivare

I DET HÄR NUMRET AV SKOGEN OCH KRAFTEN tar vi 
upp frågan om omarrondering i Älvdalen. Alla delägare i Älvdalen 
kommer att få en informationsbroschyr i sin brevlåda som beskri-
ver den förstudie om omarrondering i Älvdalen som Länsstyrelsen 
i Dalarna har genomfört. Förstudien har beställts av Älvdalens Be-
sparingsskog efter att jordägarstämman i november 2013 beslutat 
att den skall genomföras. 

Hur ni skall ställa er till en omarrondering är förmodligen det 
viktigaste beslut rörande ert skogsägande ni kommer att ta under er 
livstid. Det berör ju förutsättningarna för brukandet under många 
generationer framåt. Av den anledningen vill jag uppmana er som 
är skogsägare i Älvdalen att noga sätta er in i vad en omarrondering 
innebär för just er familjs situation.

RESULTATET FÖR BESPARINGSSKOGARNA så här långt 
under 2016 ser bra ut. Intäkterna från skogen är ungefär som vi 
budgeterat. Det har inte skett några större förändringar i prisbilden 
under året. Priset för massaved har legat still under lång tid och 
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Att markbereda rätt och i rätt tid är en av de viktigaste åtgärderna när det gäller 
skogsskötsel. En som jobbat med det i många år och dessutom konstruerar 
sina egna maskiner är Anders Persson i Älvdalen. Kunskapen och erfarenhe-
ten som han och hans anställda skaffat sig genom åren är i dag hett efterfrå-
gad och hans företag har många järn i elden.

 På besök hos entreprenören och innovatören

ANDERS PERSSON

TEXT: Anna Dahlgren  FOTO: Tobbe Nilsson
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Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar 
jobbar med många bra och kunniga entre-
prenörer. Ett viktigt samarbete som avspeg-
lar sig på resultatet i skogen.

Anders Persson och hans företag skö-
ter markberedningen åt Besparingsskogarna. 
Anders började jobba med att köra mark-
beredare redan som tonåring och har idag 
en erfarenhet som gjort att hans företags 
kompetens är efterfrågad, inte bara av oss 
här i norra Dalarna, utan även internatio-

nellt. Anders Persson sitter i fikarummet 
när jag kommer för att göra mitt reportage 

en tidig måndagsmorgon innan han far 
iväg på veckans uppdrag. Det är inte lätt att 
nå honom. Där Anders oftast befinner sig 

finns ingen täckning för telefon. Det kan 
vara i en djup dal i Delsbo eller i en ravin i 
Härjedalen. Där är maskinerna just nu och 
det innebär även att Anders och maskin-
förarna befinner sig där åtminstone någon 
vecka till. Det är många trakter som skall 
markberedas innan snön kommer. Anders 
har fyra markberedare och de går alla för 
fullt just nu. Han har en fyrradig höglägga-
re, två treradiga harvar och en tvåradig harv.

– Markberedarna är anpassade för olika 
sorters mark, säger Anders. På delägarnas 

”– Den fyrradiga harven byggde 
jag för några år sedan. Den är min 
egen konstruktion i samarbete 
med bland annat Skogforsk.”
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skog passar den tvåradiga bäst eftersom 
det oftast är mindre skiften och lättare att 
komma åt med en mindre maskin. Den fyr-
radiga högläggaren är överlägsen på lättare 
mark där det inte är så mycket ris.

– Den fyrradiga harven byggde jag för 
några år sedan. Den har jag bekostat själv 
och den är min egen konstruktion i samar-
bete med bland annat Skogforsk. Skogforsk 
vill ju ha bra markberedningsresultat och 
bra planteringspunkter. Alla markägare vill 
naturligtvis ha ett bra resultat. Jag tror att 

med den här konstruktionen har vi nått 
långt. Det som gör denna harv så unik är 
att det sitter fyra nya tallrikar på harven. De 
är av en ny typ och de ska vara mer skon-
samma mot naturen.

De är sex anställda. Det är Anders, hans 
fru Annelie som sköter administrationen, 
markberedningsförarna Jonas Persson som 
är Anders och Annlies son, Magnus Åhs, 
Kjell Redin och Mats Halén som jobbar i 
verkstaden.

– I verkstaden finns det alltid något att 
göra, året om. Säsongen 2009 markbe-

redde vi mest av alla i hela Sverige, cirka  
6 500 ha och det är cirka 8 000 timmar. 
Jag förstår såhär i efterhand inte hur vi kla-
rade det. Det är väldigt mycket.

Vi jobbar åt Älvdalens och Särna-Idre 
Besparingsskogar, Holmen Skog, Stora 
Enso och Skogssällskapet, berättar Anders:

– Vi har även såddutrustning till harvar-
na och sår bland annat åt Holmen. De är 
en stor kund för oss. Vi sår 50 % av deras 
areal. Just nu sår vi contorta, säger Anders 
och fortsätter:

– Vi har även hand om panncentralerna 
för fjärrvärme i Älvdalen, Orsa och Mora. 

”– Jag tycker det är roligast att 
jobba med markberedning 
och framför allt att utveckla 
maskinerna.”
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Det är en bra kombination med markbe-
redningsjobbet som är säsongsbundet från 
maj till december. Från november skall vi 
även förse pannan i Älvdalen med bränsle-
ved. Vi har även lite jobb med service på 
Rindi och så skruvar vi lite externt. Det ex-
terna kan vara allt från himmel till jord.

Har maskiner alltid varit ditt intresse?
– Jag har alltid varit intresserad av att 

skruva. Det är ju det jag kan. Direkt efter 
årskurs nio så började jag jobba åt Birger 
Andersson i Väsa som hade markberedare. 
Sen tog jag över en av hans maskiner och 
från 1997 så driver jag eget företag. Jag har 
även kört skördare efter stormen Gudrun 
och jobbat några år i Tyskland. Jag tycker 
det är roligast att jobba med markbered-
ning och framför allt att utveckla maskiner-
na, säger Anders och fortsätter:

– De som sedan skall plantera där vi har 
markberett uppskattar mycket att de kan se 
på en karta var markberedaren kört. Man 
kan också beräkna antal plant, se att mark-
beredaren tagit hänsyn runt till exempel sti-
gar och kulturlämningar. Det är ett digitalt 
kommunikationssystem som heter Forest 
Link som gör det möjligt. Det är ett samar-
bete med bland annat Besparingsskogarna.

Anders tittar på klockan och det är dags 
för honom att sätta sig i bilen och åka upp 
till Funäsdalen där maskinerna väntar.

– Men nästa vecka är vi bredvid 
Nornäsvägen. Då har vi lite närmare hem 
och bättre täckning på telefonen, säger 
Anders och skrattar.

Bild sid 5 och 6 samt nedan: Anders fyrradiga 
harv. Överst samt nedan till vänster: Anders i sitt 
garage. Till höger: Anders son, Jonas Persson.
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Skogsägarskolan
LÄR DIG MER OM SORTIMENT
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Det är några exempel på vad virket i de svenska skogarna används 
till. Vid avverkning delas virket in i olika sortiment, som sedan kan 
delas in i olika kvalitéer med olika pris. När det är dags att avverka 
kan det därför löna sig att fråga din virkesköpare om det kan vara 
aktuellt med något specialsortiment i din skog.

Stolp, byggvirke,
möbler, panel,
golv, emballage...

Normalt när man avverkar delar man in virket 
i brännved, massaved, klentimmer och såg-
timmer. De olika sortimenten kan sedan delas 
in i olika kvalitéer som har olika pris i prislis-
tan. Ibland kan det löna sig att också syna ut 
specialsortiment. Det kan t ex vara stamblock, 
knivfura, olika sorters stolp och kubb. Fråga 
din virkesköpare om det kan vara aktuellt 
med något specialsortiment i din skog.

Några av de vanligaste sortimenten 
i norra Dalarna:
• Sågtimmer
• Massaved
• Stolptimmer
• Klentimmer
• Grot
• Flis

FOTO: Tobbe Nilsson
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Timmer
I Sverige är timmer jämte massaved huvudsortimenten. Timmer tas 
ut vid slutavverkningar, och i mindre utsträckning även vid gall-
ringar. Priset för timmer beror på dess kvalité, längd och grovlek. 
De stora timmervolymerna i det svenska skogsbruket kommer från 
tall och gran.

Timmer mäts in vid industrin av en opartisk virkesmätare från en 
virkesmätningsförening (VMF). I vårt område är det VMF Qbera 
som ansvarar för virkesmätningen. Klenare rundvirke handlas i 
bland som klentimmer ner till ca 10-12 cm i topp. Grantimmer 
bedöms i två kvalitetsklasser och talltimmer i fyra klasser. Vid för-
ädling av sågtimmer erhålls sågutbytet plank och bräder. Plank är 
centrumutbyte och bräder är sidoutbyte.

Exempel på användningsområden:
Högklassigt talltimmer: Snickerivirke, möbler och panel. 
Högklassigt grantimmer: Snickerivirke, paneler och golv. 
Lågklassigt timmer: Emballage och vissa typer av byggvirke.

Massaved
Massaved är det stora sortimentet vid gallringar, men det blir även 
alltid massaved i slutavverkningar. Av massaveden tillverkas bl a 
pappersmassa och kartong. Det är i Sverige främst ved från barrträd 
(gran och tall) samt björkved som används för detta ändamål. I 
andra länder förekommer plantageodling av mycket snabbväxande 
trädslag. 

Exempel på produkter: förpackningsmaterial, hygienartiklar och 
tidningspapper. Skilda krav ställs på produkterna – därför används 
olika typer av fiberråvaror för olika produkter. Råvarorna kan inde-
las i mekaniska och kemiska massor, som båda tillverkas av nyfiber 
och returfiber. 

Nedan till vänster: timmer, byggnadsvirke. Nedan till höger: barnstol, trapp, 
panel, golv, toalettpapper, foto: Anna Dahlgren, Tobbe Nilsson. Sid 11: kraft-
ledningsstolpar, telefon- och elledningsstolpe, kraftledningsstolpe, foto: Tob-
be nilsson.
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Stolptimmer
Huvuddelen av stolptimmer avverkas i Norrland och Mellansverige. 
Förbrukningen inom landet har kraftigt minskat under senare år och 
det mesta säljs utomlands (Europa, Nordafrika och Mellanöstern). 
Svenska stolpar indelas beroende på användning i kraftlednings- 
och telestolpar. I båda fallen används stolparna till att bära upp 
strömförande ledningar. Tyngden på ledningarna och effekten i 
dessa (spänning och strömstyrka) bestämmer kraven på stolparna. 
Kraftledningsstolparna är alltså betydligt längre och kraftigare än 
telefonstolparna som endast är avsedda för svagströmsledningar. 
Ledningsstolpar tillverkas nästan enbart av tall eftersom att gran 
inte går att impregnera.
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Grot
Grot (förkortning av grenar och (träd)toppar) är ett sortiment som 
ibland tas ut vid slutavverkningar. Enkelt uttryckt är grot det spill 
som uppstår efter en avverkning. Vid skörd av grot skall skördaren 
anpassa avverkningen på ett sådant sätt att groten hamnar i högar, 
så att nästa steg blir rationellt. Groten flisas eller krossas ner till flis 
för att producera fjärrvärme i värmeverk eller elektricitet och fjärr-
värme i kraftvärmeverk. 

Flis
Mindre värdefulla träddelar, grot, virke eller träddimensioner som 
inte duger till bl a sågtimmer används till flis. Flis används i massa- 
och pappersindustrin och som energiråvara i värmekraftverk.

Till höger: grot, bränsleved. Nedan: Håkan Lissman och Per-Olov Persson vid 
sågspånshögarna vid pelletsfabriken Rindi i Älvdalen.
Foto: Anna Dahlgren, Tobbe Nilsson.
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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 skogsbrukspla-
nen. Detta görs med fördel i en 
sittning tillsammans med mark- 
ägaren. Sittningar görs i Falun, 
Älvdalen och Sjöändan i Idre.

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 är det lite annorlunda. Om du även i fortsättningen vill 
ha avtalsservice (nya versioner och support) för din program-
licens behöver du själv aktivt beställa detta. Det gör du ge-
nom 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 åtgär-
der kontaktar du DSK Skog, Hans Dung på 070-577 03 48. 
Besparingsskogen bekostar de två första timmarna av ajour-
hållningen.

Uppdatering & ajourhållning
Under flera år har pcSKOG på uppdrag av 
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar job-
bat med ajourhållning, support, sittning och hjälpt 
många delägare med deras skogsbruksplaner.

Vill man komma i kontakt med pcSKOG ringer man tele-
fonnummer nedan. Ajourhållning av skogsbruksplanen 
sköts av Hans Dung, se kontaktinformation nedan.

pcSKOG håller numera till i Rättvik

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/skogsbruksplan/år. 

• Önskas övriga tjänster som t ex. programmet 
pcSKOG Gård, övriga program, handdatorer, 
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: 

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

SKOGSBRUKSPLANEN
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Information till skogsägare 

Passa på att läsa förstudiematerialet och 
anmäl dig till de kommande informations-
träffarna för att ta del av hur detta kommer 
att beröra dig! På nästa jordägarstämma den 
24/11 kommer omarrondering att vara en 
punkt på dagordningen.

Ordet omarrondering rymmer 
många aspekter 
Själva ordet innebär att föra samman små, 
spridda skiften till större enheter för att 

Länsstyrelsen presenterar förstudien
angående omarrondering i Älvdalen

göra marken mer lättbrukad och därmed 
öka lönsamheten. Men det handlar även 
om jakt och fiske, om kultur- och natur-
värden, om skogsskiften som gått i släkten 
i generationer.

Historik
Utanför Dalarnas länsgräns är ordet om-
arrondering ett i det närmaste okänt ord. 
Hos oss desto mer aktuellt. Vårt län är det 
i särklass mest ägosplittrade i Sverige. Det 

På jordägarstämman hösten 2013 beslutade delägarna att en för-
studie skulle genomföras angående omarrondering i Älvdalen. 
Besparingsskogen beställde den av Länsstyrelsen och förstudien 
har nu genomförts under hösten 2016. Härom veckan fick alla del-
ägare en sammanfattning av den i sina brevlådor. 

beror på att i Dalarna har gården inte, som 
på många andra håll, gått till äldste sonen 
utan delats mellan arvingarna, oavsett kön. 
Detta har med tiden lett till många skiften 
och ibland ett komplicerat samägande. 

VÄLKOMMEN PÅ INFOTRÄFFAR!
Du som är delägare är välkommen den dagen då ditt skifteslag/trakt är prioriterad.

Plats: Älvdalens Biografteater, Älvdalens Centrum
Tid: Välj mellan kl. 13.00 och kl. 18.00 ( gäller alla datum )

Brunnsberg 
Glysjön 
Holen 
Kittan 
Klitten 
Liden 
Loka 

Lövnäs 
Nornäs

Ringnäs 
Rot 

Rutnäs 
Rånäs 

Skognäs
Tyrinäs 
Åsen
Ärnäs

8 nov
Skifteslag/trakter som

ingår i område 1

Blyberg
Garberg

Grönsberg
Gåsvarv
Mjågen

Nybolet (Älvdalen)
Näset

Älvdalens kyrkby
Östermyckeläng

10 nov
Skifteslag/trakter som

ingår i område 3

Dysberg
Evertsberg
Karlsarvet

Kåtilla
Månsta

Västermyckeläng

9 nov
Skifteslag/trakter som

ingår i område 2
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Varför förstudien är beställd?
Svar: på Jordägarstämman hösten 2013 så beslutade delägar-
na att Älvdalens Besparingsskog skulle beställa en förstudie av 
Länsstyrelsen.

Vilka områden berörs?
Svar: Området i första etappen sträcker sig från sydspetsen av 
kommunen med älven som västlig gräns och Näsets skifteslag som 
nordlig gräns. Utskogen ingår i omarronderingen. Bykärnorna och 
fäbodrutorna ingår ej i omarronderingen. Åkermark ingår ej utan 
omarronderas på frivillig basis med Länsstyrelsen som samordnare.

Är det något speciellt som jag som fastighetsägare bör 
tänka på?
Svar: Du kan börja fundera på hur du vill ha det med ditt inne-
hav i framtiden. Vill du ens fortsätta äga skog? Vill du passa på att 
upplösa ett samägande? Vill du köpa till mer skog eller sälja ifrån 
delar? Var vill du ha ditt innehav, nära gården, på ett kärt ställe i 
vildmarken eller där du brukar jaga?

Vad händer med jakten?
Svar: Skifteslagen kommer att hållas ihop i omarronderingen. Det 
innebär att du blir kvar i det jaktlag där du äger skog.

Vad händer med vägarna?
Svar: Den hanteringen kommer inte att förändras.

Vad händer med mina jordtal?
Svar: Jordtalen medföljer marken.

Om jag inte vill vara med i omarrondering med min fast-
ighet, kan jag stå utanför då?
Svar: Opinionsprövningen sker etappvis med prövning inför start 
av varje ny etapp. Om opinionen stödjer en omarrondering har du 
inte möjlighet att stå utanför.

Hur lång tid kommer detta att ta? Och vad innebär det för 
mig som skogsägare?
Svar: Det beror på om det blir överklaganden men räkna med 4-6 
år. För dig som skogsägare innebär det en hel del, läs mer om det 
i förstudien.

Fördelar/nackdelar med en ommarrondering?
Svar: Fördelen är att du får en mer rationell fastighet. Det är lättare 
vid generationsskiften då många av dem som växer upp idag inte 
har samma närhet till skogen som tidigare generationer och de får 
då en bättre överblick på innehavet. Nackdelen är utan tvekan den 
känslomässiga aspekten, känslan av att lämna bort något som man 
vårdat i generationer. Dock får man något som kommande gene-
rationer kommer att betrakta som sitt, något som de vårdar för 
framtiden. Det kommer att finnas möjligheter att få vara delaktig i 
utformandet av den nya skiftesplanen, till viss del påverka var man 
vill att sin skog ska vara. 

Hur lång tid tar det innan hela Älvdalen är 
omarronderad? 
Svar: ca 10 år.

Samfällighetsföreningar med skogsinnehav, hur hante-
ra dem? Vad krävs för att de ska avslutas? 
Svar: Genom en dialog med samfällighetsföreningarna. Om de ej 
vill avveckla sig så fördelas marken ut som vilken markägare som 
helst. Om samfälligheten ska avvecklas läggs respektive delägares 
andel ut till varje delägares enskilda innehav. Föreningen kan sedan 
avslutas om inget förvaltningsobjekt kvarstår.

Om man har en jordbruksfastighet i bykärnan får man då 
möjlighet att köpa till mark i samband med omarronde-
ringen? 
Svar: Nej, om man har en fastighet i bykärnan undantas den fast-
igheten från förrättningen. En lösning kan vara att få köpa fastig-
heter från Länsstyrelsen som består av eventuell överskottsmark. 
Observera att det är inget löfte att det blir överskottsmark men 
erfarenheten har visat att så ofta är fallet.

Frågor och svar

Frågor och information kontakta: 
Länsstyrelsen: Kerstin Granath tfn: 010-22 50 259 
Lantmäteriet: Lena Linderheim tfn: 0247-368 01 
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JAKTINTRESSERAD DEL 4

JÄGAREN &
UTRUSTNINGEN
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Utrustningen idag skiljer sig väsentligt från grottmänniskans spjut 
och fångstgropar. Vår nutida utrustning har blivit så mycket bättre. 
Men vad behöver en jägare i dagens samhälle för att lyckas? Är 
utrustningen viktig? Den frågan kan få olika svar beroende på vem 
man frågar. Man kan lägga ut hur mycket pengar som helst på jakt-
kläder och utrustning. Grundläggande för alla jakter så är det bra 
om du håller dig torr, varm och har bra skor. Annars kan din dag i 
jaktskogen bli en tråkig historia. 

Kläderna varierar beroende på vilken typ av jakt du skall utföra.  
Ska du ut och jaga ripa på vintern tar du på dig vita kläder för 
att smälta in i den snötäckta miljön, smyger du på rådjur vill du 
naturligtvis synas så lite som möjligt och har därför kläder med 
kamouflage och som inte prasslar. Att synas är däremot bra när det 
är dags för älgjakt. Då är det bra om du sätter på dig något signal-
plagg eftersom det är viktigt att dina jaktkamrater ser dig. Därmed 
minskas risken för vådaskott. Säkerheten går före jakten! I många 
länder är det lag på säkerhetsväst, men i Sverige finns ännu bara en 
rekommendation om att man ska ha ett rött hattband.

När det gäller utrustning så kan listan bli lång. Jakt kan lätt bli en 
dyr hobby. Kanske det är en bra grundregel att köpa tillbehör och 
utrustning efter hand som man behöver den? Vad behöver jag som 
nybörjare tänka på? För att få svar på det frågar vi tre jägare.

 

Jakt är något som är grundläggande för många 
människor världen över. Historiskt har vi män-
niskor använt oss av en blandning av styrka, list, 
spänst och utrustning för att jaga, fälla eller fånga 
bytet. Idag kanske det handlar mer om utrust-
ningen än om jägaren är snabb, stark och smidig. 

FOTO: Tobbe Nilsson
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Vilka är dina bästa tips för kläder och packning vid jakt?
Mikael Back Ungdomsansvarig Jägareförbundet Dalarna.

– Min absoluta favoritjakt är jakt med stående fågelhund. Jag jagar 
i både skog och på fjäll, men jag går även med älghund på höstarna.
Mina tips om kläder och utrustning passar all rörlig jakt och grun-
dar sig på de erfarenheter jag samlat på mig under åren.
Att man ska ha ett vapen som man trivs med och som är anpassat 
för den jaktform man bedriver är en självklarhet. Detta med vapen 
är det mycket ”mode” i idag men det är absolut inte nödvändigt 
med det senaste och dyraste.

Jag använder underställ i ullmaterial eftersom jag tycker dom 
känns sköna och värmande även om dom blir blöta av regn eller 
svett. Som jaktkläder väljer jag kläder i material som torkar fort och 
kompletterar detta med ett regnställ av bra kvalitet för de dagar då 
det regnar. Jag undviker membrankläder av den enkla anledning-
en att jag inte tycker de ger några fördelar när man rör sig längre 
sträckor i skog och på fjäll. På fötterna väljer jag kängor utan mem-
bran och ser till att vårda dem ordentligt. 

Ett råd jag vill ge är att försöka köpa kängor samt underställ av 
god kvalitet. Så länge du har ett värmande ullunderställ närmast 
kroppen och torra fötter så kommer du att må bra där ute. I övrigt 
så välj byxor och jacka som känns sköna, tysta och som du känner 
dig bekväm i. När det gäller övrig utrustning så försöker jag ta med 
så lite som möjligt. En liten ryggsäck eller midjeväska med en vilt-
säck att bära eventuella fåglar i.

I denna har jag: tändstickor (att kolla vinden med), extra ammu-
nition, extra batterier, kompass, eller annan navigationsutrustning, 
lätt matsäck/chokladkaka, regnkläder, vattenflaska, första förband, 
skavsårsplåster, kniv, statligt jaktkort och vapenlicens.

– Ovanstående utrustning har jag med mig på turer över 3-4 
timmar, är jag ute kortare än så brukar jag bara ha några skott i 
fickan, en vattenflaska samt en liten godisbit om jag blir sugen.

Vad packar du i säcken?
Marie Graf, Älvdalen, jagar älg i Hållbovallen - Rånäs Jaktklubb.

– Det första jag tar fram kvällen innan jakten är min hörsnäcka 
till komradion. Det blir jätteskillnad mot att bara ha komradion. 
Den väsnas ju så och det ska vara tyst i skogen. Med snäckan  
missar jag inte heller vad som sägs. Snäckan är viktig för mig. Jag 
har alltid med kniv och torkat älgkött. Det är gott att ta fram 
på passet. Kompass är något annat som jag inte klarar mig utan. 
Den har jag för att till exempel kunna tala om i vilken riktning 
älgen sprang eller vart hunden tog vägen. När det gäller kläder så 
är jag en fryslort. Efter att jag slutat elda på mina pass så fryser 
jag mer. Men nu får jag också skjuta älg! Älgen blir inte rädd eller 
känner av röklukten men du rör dig mera om du har en eld. Då 
hörs du mer och det hör älgen. Jag satt och petade i glöden, la på 
ved, det hände mer på passet helt enkelt. Så nu när jag inte har 
eld tar jag på mig mer kläder. Jag bär med mig försvarets M90 
värmerock.  Den tar jag på mig när jag kommer fram på passet 
och fryser då inte heller.

Vad klarar du dig inte utan på älgjakten?
Tomas Dahlqvist, Särna.

– Jag har så lite som möjligt med mig i ryggsäcken eftersom 
jag går med hund när jag jagar älg. Det skall vara en termos med 
kaffe då. Lite torkat kött, det väger ju ingenting. Jag har alltid 
reservbatterier till hundpejlen med mig också. Kanske lite toa-
papper och en bra kniv för eventuell urtagning av älg. När det 
gäller kläder så är det väl inget speciellt. Men kängorna är bra att 
ha när man går mycket.

TRE JÄGARE TIPSAR

”–– Efter att jag slutat elda på 
mina pass så fryser jag mer. 
Men nu får jag också skjuta 
älg.” Marie Graf

Marie Graf, foto: Kjell Loman. Tomas Dahlqvist foto: Tobbe Nilsson. Mikael Back, foto: Jenny Karlsson.
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I  serien ”JAKTINTRESSERAD” tar vi upp: 

Del 1: Jägarexamen  vår 2015
 Regler för jakten   
Del 2: Skjutträning  höst 2015
 Småviltsjakt  
Del 3: Tillvaratagandet av bytet vår 2016
 Middagen  
Del 4: Jägaren och  höst 2016
 utrustningen
Del 5: Viltskador  vår 2017
Del 6: Viltvård   höst 2017

CHECKLISTA FÖR EN LYCKAD JAKTDAG

o underställ - gärna av ull

o stabila kängor/stövlar

o ytterplagg i material som inte prasslar

o vantar, mössa, regnkläder

o extra sockor i en plastpåse

o matsäck, varm dryck, vatten

o kniv, yxa

o pannlampa

o hörselkåpor

o första förband, våtservetter

o sittunderlag

o ved, tändstickor, tändved 

o jaktkort och vapenlicenser

o slutstycke, bössa och ammunition

o kompass, komunikationsradio, GPS, kikare

o snitsel /markeringsband

o plasthandskar för att inte föra smittoämnen  
         till bytet/köttet

o torra kläder och skor kan vara bra att ha med  
         i bilen för eventuellt ombyte
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Rullader, svensk husmanskost, som kan varieras i det oänd-
liga med olika fyllningar. Här har vi valt en blandning av klas-
siskt och nytt.

Ingredienser 4 pers:
650 gram älginnanlår eller ytterlår
100 g riven lagrad ost
60 g salami i strimlor
100g ättiksgurka i stavar
1 finhackad gul lök
Senap
Salt
Peppar
Smör
4 dl grädde
4 dl älg eller oxfond
Ca 2 msk Maizena
Trattkantareller eller 
annan svamp

Serveringsförslag: 
Potatis eller pasta, gröna bönor,
lingon till garnering

Fyllda älgrullader 
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Gör så här:
Skär köttet i 4 tjocka skivor som sedan delas till 
en s.k. fjäril, eller 8 tunnare skivor. Lägg in köttbi-
ten i en stor fryspåse. Banka ut den med hjälp av 
en köttbankare eller botten av en kastrull. Lägg 
ut alla 4 eller 8 utbankade rulladerna. Salta och 
peppra. Stryk på senap. Strö på osten, den fin-
hackade löken, salamin och ättiksgurkan.

Rulla ihop rulladerna hårt och fäst med en tand-
petare. Bryn rulladerna i smör i en stekgryta. 
Bryn även svampen. Fyll sedan upp med bul-
jongen och grädden och låt bräsera 45 - 60 mi-
nuter beroende på köttets kvalité.

Ta upp rulladerna och ställ dem varmt. Koka upp 
såsen, tillsätt Maizena, utrört i kallt vatten, och 
smaka av.

Klart att servera!

FOTO: Tobbe Nilsson
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Arne Schedvin är en man som under många år har sammankopplats med Särna- 
Idre Besparingsskog. Han har varit ordförande både för jordägarnämnden och 
allmänningsstyrelsen. Sedan något år tillbaka är han nu avtackad från både 
nämnd och styrelse, men engagemanget för bygden och Besparingsskogen 
finns kvar.  

Arne Schedvin sitter framför mig i konfe-
rensrummet på Särna-Idre Besparingsskogs 
kontor. På väggen bakom oss hänger ett 
porträtt av hans morfar, Näs John Olov 
Larsson som var ordförande under många år.

– Visst kan jag se nu att jag är lik min 
morfar, säger Arne. 

Och visst är det så. Arne är lik sin morfar 
på flera sätt. De har båda två varit aktiva 
länge inom både jordägarnämnd och all-
mäningsstyrelse. Båda ser allvarsamma ut 
på kort men man kan ana en skrattlysten 
glimt i ögat. Engagemanget för bygden är 
en annan sak som förbinder. Snart är Arnes 
porträtt klart att hängas upp bredvid mor-
far Johns svartvita porträtt i profil. Arne har 
nu fyllt 70 år och har avslutat sina uppdrag 
inom Besparingsskogen.

– Under de cirka 30 åren jag varit aktiv 
inom Besparingsskogen så har det runnit 
mycket vatten under broarna. Arbetet har 
hela tiden varit givande och intressant. Det 
har varit min drivkraft. Även när det har va-
rit jobbiga beslut. För visst är det sådana i 
en styrelse säger Arne med en allvarsam min.

Jag frågar Arne hur han kom i kontakt med 
Besparingsskogen?

– Egentligen, kanske som för många an-
dra så ledde det ena till det andra att jag 
blev styrelsemedlem, berättar Arne.

Vi backar bandet till 1968 när Arne och 
hans fru Astrid och deras två småpojkar 
flyttar till Brunflo på grund av bostadsbrist 
i Särna. 

– Vi hade jobb men på den tiden var det 
brist på bostäder i Särna. Svårt att tänka 
sig nu kanske, men det var så mycket folk 
i Särna då. Vi hade helt enkelt ingen bo-
stad. Vi flyttade norrut till Brunflo. Ett år 
senare fick vi äntligen tag på en lägenhet 
hemma och det var en vaktmästarbostad på 
Tingshuset. 

På den tiden så hölls alla Besparingskogens 
möten och stämmor på Tingshuset. 

– Då föll det sig så att de alltid knack-
ade på hos mig och jag fick komma ned 
och justera protokollen. Det blev en del 
namnteckningar. Det ena ledde till det 
andra och i mitten av 70-talet gick jag 
med som suppleant och blev senare ord-
förande i Särna-Idre Sockensamfällighet. 
Det hette så då. Senare införlivades det 
i den övriga verksamheten. Jag var även 
suppleant i jordägarnämnden från 1987 
och ordförandeklubban tog jag över 1998. 
2013 av tackades jag och Stefan Matsson 
tog över ordförandeklubban för jordägar-
nämnden, berättar Arne och fortsätter:

– Ture Svensson hette ordföranden 
i allmänningsstyrelsen under 80-talet.
Tyvärr dog han 1987 och då stod vi 
utan ordförande. Jag tillfrågades och 
tackade ja. Jag var redan ordförande i 
Sockensamfälligheten.  Förra året tackades 
jag av som ordförande även där. Då hade jag 
varit cirka 30 år inom Besparingsskogen, 
säger han och fortsätter:

30 ÅR MED 
SÄRNA-IDRE 
BESPARINGSSKOG

ARNE SCHEDVIN

”– Egentligen, kanske som för 
många andra så ledde det ena 
till det andra att jag blev styrel-
semedlem.”
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– Jag har alltid sett fram emot samarbetet 
med förvaltare, delägare, personal och sty-
relsemedlemmar under åren. Vi har alltid 
kompletterat varandra bra i styrelsearbetet 
och alla har haft olika färdigheter att bidra 
med. Allt från praktiskt skogsarbete till jäg-
mästare, virkesförsäljare, skogvaktare, bön-
der, rörmokare och byggnadsingenjör som 
jag är själv är utbildad till. 

Finns det någon affär eller händelse som 
du har minnen av?

– 2003 och 2004 vågade vi oss in i en 
bransch där ingen av oss egentligen hade 
någon erfarenhet. Men vi kunde ju läsa sif-
for och kalkyler och bedömde att det var en 
god affär. Vi gick in som delägare i Pernilla 
Wiberg Hotell och Askebyn. Stugbyn har 

varit en otroligt bra satsning! Där äger vi 
fortfarande 40 procent. Jag säger vi för nu 
är jag ju ”bara” vanlig delägare i Särna-Idre 
Besparingsskog. Och det är ju delägarna som 
äger Besparingsskogen. Vår 30 procentiga 
del av hotellet valde vi att sälja för några år 
sedan. Vi förlorade inga pengar på den affä-
ren, men den gav heller ingen utdelning.

Arne skrattar när jag frågar honom vad 
han fyller dagarna med nu?

– Både jag och Astrid förstår inte hur vi 
hunnit jobba över huvud taget! Dagarna är 
fulltecknade och det är hela tiden något på 
gång. Som i morse till exempel så hade ve-
randan inte torkat efter att vi lackat den, så 
jag balanserade ut på en bräda iklädd kost-
ym. Huset tar såklart mycket tid!

– När vi inte lackar golv eller är i sommar-
huset så passar vi nu på att åka till  Mora där 
våra söner Tobbe och Niklas och våra fyra 
barnbarn bor.

Arne har inte tappat någon fart. Han 
har nya planer och drömmar.

– Jag skulle gärna vilja åka helikopter 
upp till fjället och Bredåsjön någon gång. 
Det är väl en dröm jag har.

Vi önskar Arne lycka till i framtiden! Vi 
träffar honom säkert på nästa jordägar-
stämma, då som delägare. Engagemanget 
för Besparingsskogen och bygden sitter i 
ryggmärgen.

”–– Jag har alltid sett fram emot 
samarbetet med förvaltare, del-
ägare, personal och styrelse-
medlemmar under åren. Vi har 
alltid kompletterat varandra bra i 
styrelsearbetet och alla har haft 
olika färdigheter att bidra med.”

FOTO: Tobbe Nilsson
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Fyra nya naturreservat

Särna-Idre Besparingsskogs ordförande Benny Nilsson 
var en av de cirka 50 personer som deltog på den högtid-
liga invigningen den 7 juni vid Djuptjärn, på kanten till 
Veksjömyrarna. 

– Våra stadgar tillåter inte att vi skänker bort mark. Nu 
har vi istället fått intrångsersättning och för de pengarna har 
vi köpt annan mark, förklarar Benny Nilsson.

De fyra nya naturreservaten heter Veksjömyr, Tvärhugget, 
Trollvasslan och Grönsåsen. Reservaten ligger öster om 
Fulufjället. Benny fortsätter förklara bakgrunden till sam-
arbetet med Länsstyrelsen.

– Dessa fyra områden med vidsträckta våtmarker, rika 
flora med bland annat nio arter orkidéer, jättetallar på över 
300 år, mäktiga bergsmassiv är inte intressanta för oss ur 
produktionssynpunkt. Däremot är de värda att bevara och 
då valde vi att samarbeta med Länsstyrelsen och nu är de 
naturreservat.

Under landshövding Ylvas Thörns invigningstal dånade 
åskan över tjärnen och fjällvärden visade upp sig i sin prakt.

– Till storlek inte direkt imponerande, men de här nya 
reservaten har stora värden med vatten, skog och berg, för-
klarade Ylva, när hon invigde de fyra reservaten.

I början av sommaren invigdes nya naturreservat på Besparings-
skogens marker. Det är avslutningen på en affär mellan Länsstyrelsen 
Dalarna och Särna-Idre Besparingsskog.

Anders Ejdervik och landshövding Ylva Thörn.Foto: Anna Dahlgren
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VEKSJÖMYR

GRÖNSÅSEN
Fulufjällets
 nationalpark

Naturum Fulufjället

Djuptjärnen

Särna

TROLLVASSLAN

TVÄRHUGGET

© Länsstyrelsen Dalarna, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

FOTO: Tobbe Nilsson
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SKOGEN & VÄGEN
DELÄGARDAG ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG

Vartannat år har Älvdalens Besparingsskog en delägardag där delägarna får ta del av 
någon av Besparingsskogens verksamheter. För två år sedan var det vattenkraften 
och plantering som var målet för dagen. I år bjöd Besparingsskogen in delägarna till en 
dag där skogsskötselpolicy i praktiken stod på dagordningen. TEXT & FOTO: Anna Dahlgren
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Över 100 personer slöt upp tidigt på mor-
gonen den 26 augusti i Porfyrsalen på 
Hotell Älvdalen för att tillbringa dagen till-
sammans med Älvdalens Besparingsskogs 
personal, entreprenörer och andra deläg-
are. Besparingsskogen har återkommande 
delägardagar och nu var det Älvdalens tur. 
En dag som alltid är populär och oftast blir 
snabbt fulltecknad. Så även denna dag. Inne 
i Porfyrsalen fick delägarna ta del av förval-
tare Ulf Anderssons presentation som bland 
annat innehöll dagens program samt mål 
och policy för Älvdalens Besparingsskogs 
skogsskötsel. Trots att regnet öste ned och 
både paraplyer, stövlar och regnkappor syn-

tes i församlingen så var humöret på topp 
när alla steg ombord på de väntande bus-
sarna. När bussarna hade kommit fram till 
sina respektive slutdestinationer, Märråtjän 
och Lill-Ugsi klarnade vädret upp och del-
ägarna fick utan att bli alltför blöta träffa 
Besparingsskogens personal och entrepre-
nörer.

Markberedning, plantering och 
ungskogsröjning
Vid Märråtjärn där det senare även bjöds på 
skogslunch tog Jonas Svensson, skogsvårds-
ansvarig emot delägarna. Markberedning, 
plantering och ungskogsröjning var temat 

runt Märråtjärn. Ett annat bekant ansikte 
för många var Bror Nilsson från Tallheds 
plantskola. Många delägare har pratat med 
Bror i telefon eftersom det är till honom 
man ringer och beställer fram sina plantor. 
Det var också det som var en del av Brors 
budskap; från beställning tills plantorna 
är i marken. Hans station passade bra ef-
ter det att vi hade fått se Anders Perssons 
högläggare och harv i full verksamhet. 
Anders Persson AB är den entreprenör 
som Besparingsskogen anlitar vid markbe-
redning. Om Anders och hans företag kan 
ni läsa mer om i reportaget på sid 4-7.
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Slutavverkning och väg
Några andra företag som Daniel Herrdin, 
vägansvarig ringer till när det är dags att 
bryta ny väg, renovera väg som tex kan inne-
bära att vägen hyvlas, dikas och nya trum-
mor läggs är Älvdalsfrakt, Willys Gräv och  
T. Dofs Gräv och Schakt. Välbekanta profi-
ler och maskiner eftersom de ofta gör arbe-
ten på by- och skogsvägar.

Besparingsskogens egen vägpersonal 
presenterades också för delägarna. De 
jobbar ju som bekant med drift och un-
derhåll av 160 mil väg. Dem fick vi träffa 
vid stationen vid Lill-Ugsi. Här var slutav-
verkning och väg huvudtemat. Nu fick vi 
se maskinerna på nära håll och utan stress 
ställa frågor och diskutera. Vägarnas be-
tydelse, för både Besparingsskogens som 
delägarnas egen skog är utan tvekan stor. 

När det gäller slutavverkning och gallring anli-
tar Besparingsskogen I. Pell Skogsentreprenad 
AB och Westlings Skogsentreprenad AB. De 
var representerade vid stationen i Lill-Ugsi 
och visade några av maskinerna som de 
dagligen jobbar med.

En maskingrupp hanterar virke för ett värde 
av cirka 30 miljoner kronor under ett år. Goda 
kunskaper i aptering är därför viktigt för att 
få ut högsta virkesvärdet. Rätt sortiment, rätt 
volym och i rätt tid är ledord för Älvdalens 
Besparingsskog när det gäller avverkning.

Gallring
Bussarna stannade även vid en punkt där 
Håkan Lissman stod redo för att berät-
ta om gallring. Här fick delägarna först ta 
del av några tumregler som visar att det är 
dags att gallra. Det gick ut på att titta på 
trädkronornas utbredning, hur stor del av 
trädkronan som är grön och att undersöka 
årsringarna. Det är ett enkelt sätt att själv 
kunna se när det börjar bli dags att gallra på 
sin egen fastighet. 

Vidare så berättade Håkan att det årli-
gen gallras cirka 15 000 m3fub just nu på 
Besparingsskogen. I framtiden kommer den 
siffran att bli högre. Avverkningsberäkningen 
från 2010 visar nämligen att omkring år 
2040, när vi kommer att gallra som mest, 
kommer gallringsvolymen att ligga på cirka 
70 000 m3fub! 

””Rätt sortiment, rätt volym och 
i rätt tid är ledord för Älvdalens 
Besparingsskog.” Håkan Lissman

Ovan: Anders Persson, Magnus Åhs, Jonas Persson, Jonas Svensson. Till vänster: Bror Nilsson, Tallheds Plantskola.
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Lagom till eftermiddagskaffet kom en re-
jäl skur igen men nu stod vi under tak 
för att avnjuta det björnstarka kaffet som 
bland annat Tomas Andersson och Jörgen 
Westerling kokat. I vanliga fall ser en ar-
betsdag lite annorlunda ut för dem.

Kaffe kanske de kokar men det är sällan så 
många personer som besöker deras arbets-
plats som oftast är en ungskogsröjning.
Sammanfattningsvis var detta en givande 
dag för delägarna att ta del av Älvdalens 
Besparingsskogs skogsskötselpolicy i prakti-
ken, träffa personal och entreprenörer. 

””Årligen gallras det just nu cirka 
15 000 m3fub på Besparings-
skogen.” Håkan Lissman

Vill du läsa mer om Besparingsskogarnas 
skogsskötselpolicy kan du ta del av den på:

www.besparingsskogen.se/verksamheten/
skogsverksamheten

TIPS!
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Det har varit bråda dagar vid Lemmåns kraftstation beläget en 
mil utanför Särna. Den nya generatorn har nu kommit på plats 
och det var den sista pusselbiten i en omfattande renovering. 
Kraftverksbolaget ÄSI Produktion har renoverat kraftstationen och 
sedan den 6 juli är den i drift igen. I augusti klipptes banden i en 
högtidlig invigning av den ”nygamla” anläggningen.

– Vi köpte kraftstationen 2013 och redan då hade vi bestämt att 
vi skulle göra åtgärder vid utskovet. Tidigare har det endast varit 
manuellt reglerbart och vi såg genast att vi behövde förbättra detta 
med en automatisk lösning, säger Knut Eriksson som jobbar på 
Särna-Idre Besparingsskog och är den som är ansvarig för den dag-
liga driften av kraftstationen och fortsätter:

– Nu är generatorn är på plats och vi har fått det eftertraktade 
elcertifikatet. Det innebär att vi får ca 15 öre mer per kwh under 15 
års tid. Investeringen som vi gjort kommer att betala sig på några år. 

Ulf Andersson, förvaltare på Besparingsskogarna är mycket nöjd 
med renoveringen. 

– Driftskostnaderna för anläggningen kommer att minska fram-
över tack vare den nya kontrollutrustningen där anläggningen kan 
övervakas mera på distans genom data och telefon. Besöken blir 
färre på Lemmån och personalkostnaderna minskar. Det vi också 

kommer att göra besparingar på är vår jourgrupp. Tidigare hade vi 
två jourgrupper, en i Älvdalen och en i Särna, men tack vare det nya 
helautomatiska utskovet räcker det med en jourgrupp stationerad i 
Älvdalen. Detta innebär att vi gör en stor besparing på driftskost-
naderna framöver, säger Ulf och fortsätter:

– Att det behövs mindre personalresurser för Lemmån innebär 
absolut ingen försämring av skötseln. Tvärtom innebär den nya 
kontrollutrustningen att vi har mer koll på helheten under dygnets 
alla timmar. Den dagliga driften kommer som tidigare att skötas av 
personal från Särna-Idre Besparingsskog. 

För att kunna gå i land med ett sånt här stort projekt så har det 
krävts många olika spetskunskaper och kvalifikationer. Projektet 
har letts av Peter Hed, Vattenkraftbolaget Teknik. Företaget Turab 
som har sitt säte i Nässjö har gjort den mekaniska renovering-
en av kraftstationen med hjälp av Sören Matsson, Älvdalen som 
hyrdes in för montaget. Det var även Turab som levererade den 
första anläggningen när Lemmån byggdes 1989. Från Småland 
kommer även företaget BEVI, som har levererat och monterat den 
automatiska styr- och kontrollutrustningen. Det lokala företaget  
RV Electro har utfört det elektriska montaget på plats. 

När ÄSI Produktion, ägd av Älvdalens och Särna- Idre Besparingsskogar 
köpte Lemmåns kraftstation 2013 var det med förvissning om att det 
skulle behövas renoveras. Den renoveringen har skett stegvis och i 
somras kom den sista pusselbiten på plats i form av en helt ny genera-
tor. Det firades med en ceremoniell invigning under en av de varmaste 
sommardagarna.

SISTA PUSSELBITEN
ÄR NU PÅ PLATS

LEMMÅNS KRAFTSTATION
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Fakta Lemmåns kraftstation

Ägare: ÄSI Kraft AB 
Produktion: 25 000 kwh är en normal årsförbrukning 
för en eluppvärmd villa. Lemmåns medelårspro-
duktion är 3 miljoner kwh efter renoveringen, vilket 
motsvarar 120 eluppvärmda villor under ett år. 
Fallhöjd: 30 m. Vattnet leds i en 440 m lång ståltub 
från intagsdammen ned till kraftstationen.
Generatoreffekt: 630 kw

Ovan: Magnus Andersson, BEVI, ordförande Karl Erik Hagström, ÄSI Kraft AB, Ingvar Andersson, TURAB. Nedan: Sören Matsson, Älvdalen ser över generatorn innan 
den sätts igång. Digital teknik gör det möjligt att övervaka anläggningen på distans. Foto: Anna Dahlgren.
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Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar har i dagsläget cirka 2 900 delägar-
fastigheter. Hur det kom sig att man blev delägare och vilken relation man har till 
sin skog finns det lika många historier som delägare om. I detta nummer träffar vi  
Joles Jonas Karl Jonasson, en av Särna-Idre Besparingsskogs delägare. Vi träffar 
honom i Lillfjäten där han håller till sommartid.

 Joles Jonas Karl Jonasson

JAGAR & FISKAR
I LILLFJÄTEN

Namn: Joles Jonas Karl Jonasson
Bor: I Särna vintertid och
sommartid på gården i Lillfjäten.
Kommer från: Uppvuxen i Särna men har
alltid varit sommartid i Lillfjäten där min far är
född. Jag ser mig som en ”fjeting”.
Familj: Ensamstående.
Intressen: Jakt och fiske.
Skogen finns i: Lillfjäten.
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Lillfjätdalen fick fast befolkning först 
under slutet av 1700-talet. Men det var 
ingen dans på rosor att bosätta sig där. Med 
mycket möda bröt de mark och byggde går-
dar. Nybyggarna fick det svårt och många 
tvingades söka sin försörjning på annat 
håll. Många gav upp. Så småningom var 
det en man med sin familj som blev äga-
re till nästan hela Lillfjäten.  Det var Joles 
Jonas Jönsson född 1828 och död 1885, 
född på Jolesgården i Idre och ingift i den 
rika Svensläkten. Han var en framgångsrik 
affärsman när det gällde skog och jord och 
köpte upp nästan hela dalen under andra 
hälften av 1800-talet. Han var en förmögen 
man och det sägs att efter att ha vistats några 
år i Hälsingland så lärde han sig att inte säl-
ja jorden och skogen till skogsbolagen som 
under den här tiden knackade dörr i bland 
annat Lillfjäten. Han fick fem barn varav 
de fyra äldsta barnen ärvde en fjärdedel 
varav innehavet i Lillfjätdalen. Den yngsta 
var omyndig när fadern dog, endast 57 år 
gammal, och ärvde mark på Särnaheden. 
Släkten är idag stor och ättlingarna många. 
Vår delägare i fokus är Joles Jonas Jönssons 
barnbarnsbarn. Joles Jonas Karl Jonasson.

Yrke/sysselsättning
– Tidigare jobbade jag på Statens vägverk 

med maskinutveckling och innan pensio-
neringen utvecklade jag handikappfordon 
i Hedemora. Jag tog förtida pension när 
jag var 61 år och jobbade då som pistvakt i 
Fjätervålen när det var säsong. Det mådde 
jag bra av.

Hur och när blev Du skogsägare?
– Min far är uppvuxen här. Detta är hans 

hemgård. Nu äger jag skogen och gården 
tillsammans med min syster Göta Persson. 

Fastighetens historia och bakgrund?
– Gården är från slutet av 1800-talet. 

Det var min farfars far som byggde fyra 
identiska gårdar som hans barn fick ärva.

Kuriosa:
– Min far var kusin med Joles Pelle som 

var ägare till en dragspelsfabrik i Särna och 
Falun, drev en rävfarm, ångsåg och ett hotell. 

Han ägde även ett eget flygplan med mera. 
Som mest tror jag han hade 300 personer på 
sin lönelista. Han har nog fått mycket fram-
åtanda av vår gemensamma förfader. 

Vad betyder skogen för dig?
– Jag har inte använt skogen ur produk-

tionssynpunkt förrän de sista åren egent-
ligen. Sista åren har jag avverkat lite mer. 
När jag arbetade räckte inte tiden till. Nu 
har jag mer tid att ta hand om skogen, till-
bringa mer tid där, planera och genomföra 
olika åtgärder. Nu har jag bland annat frö-
sått ca 10-15 ha. På en annan drivning har 
jag en fröträdställning. 

Hur har du skaffat dig kunskaper och 
erfarenheter om skogen och skogs-
bruket?

– Genom erfarenhet mest. Men kan inte 
så mycket som jag skulle vilja. Jag har varit 
en ganska passiv skogsägare. Det är bättre 
nu när jag har mer tid.

Skulle du vilja lära dig mer?
– Jag tar hjälp när jag behöver. 

Vad har du för tankar på framtiden?
– Det jag i alla fall tänkt är att vi inte skall 

avverka mer just nu. Jag vill koncentrera 
mig på jakten inom den närmaste framti-
den. Den är viktig för mig! Jag har precis 
jagat i veckan och till helgen skall jag åka 
ned med kött till min kusin i Västergötland. 
När det gäller gården och skogens framtid 
så tänker jag inte så mycket på det nu. Jag 
har ingen egen familj men min syster Göta 
har ett barn som har byggt en stuga på går-
den. 

Hur är ditt förhållande till naturen och 
skogen?

– Jag utnyttjar mest naturen och skogen 
till det som ligger mig närmast. Ha en bra 
fritid som innehåller mycket jakt och fiske. 

”– Jag vill koncentrera mig på jak-
ten inom den närmaste framti-
den. Den är viktig för mig.” 

FOTO: Tobbe Nilsson
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Orm 
Ormarna håller sig långt nere i marken, på sådant djup att de 
inte riskerar att frysa ihjäl. En orm klarar bara ca en halvtim-
me i minusgrader innan den dör. Bra övervintringsmarker är 
en sydsluttning med inte alltför mycket vegetation så att mar-
ken snabbt värms upp på våren. Själva hålet kan vara en sork-
håla eller en utvidgning bland rötterna till något träd. Ormarna 
övervintrar oftast tillsammans. De kan komma ut när som helst 

då det blir tillräckligt varmt. Då ligger de uppe i solskenet någon 
timme innan de drar sig ner igen. Det finns tre arter av ormar i 
Sverige: huggormen, snoken och hasselsnoken. Huggormar äter 
främst sorkar och grodor. Snokar lever av fiskar och grodor, men 
kan även ta paddor vilket huggormar aldrig gör. Hasselsnokar äter 
sorkar, insekter, ödlor och andra ormar, även huggormar.

Lilla Skogsskolan är till för kommande generationers 
skogsägare, våra barn. Här skriver vi om skog, natur och 
djurens liv. Det blir även en tävling i varje nummer och 
barnen får gärna ta en vuxen person till hjälp.

Lillaskogsskolan
för kommande generationers skogsägare

Hur lever räv, älg och orm på vintern?

Källor: Skogssverige, Jägarförbundet, grundskoleboken.se

Rödräv
Det är inte kylan som är det stora problemet för räven under vintern. Under 
hösten blir rödrävens päls längre, den får så kallad vinterpäls, och håller 
djuret varmt under den kallare årstiden. Räven fryser därför inte ihjäl un-
der kalla vinterdagar, men den kan svälta ihjäl för att den inte hittar till-
räckligt med mat. Den är vanligtvis aktiv under gryningen och natten. 
Födan är huvudsakligen gnagare men den äter även växter och as. Räven 
jagar möss, harar, höns och fiskar och tar även ägg från olika fåglar. På 
vintern kan det vara svårt att gräva sig ned i den hårda eller djupa snön. 
Vintertid lägger de flesta arter om diet. Det gör även räven. Den får 
hålla till godo med det vinternaturen har att erbjuda: Räven äter bland 
annat bär på vintern.

Rävar vistas i så kallade gryt, håligheter i marken bestående av till 
exempel klippblock eller grävda gångar i sand eller lera. En rödräv har 
upp till 28 olika läten.

Älg 
Växtätare som älgen äter upp sig och bygger på sitt fettlager inför 
vintern, vilket gör den mindre känsliga för kyla. Sommarfödan be-
står mest av blad från lövträd samt några örter. På vår och sommar 
äter den även en del gräs och vattenväxter. En vuxen älg äter 6-10 
kg föda per dygn under vintern och på sommaren är mängden 
föda 2-3 gånger större. På vintern äter älgen kvistar av barr- och 
lövträd. Om snötäcket är tunt kan också ljung och bärris vara 
alternativ.

De utvinner nödvändiga näringsämnen och fyller på fettde-
påerna genom att låta maten passera genom magens fyra kam-
rar. Den hårda kylan och ibland den mycket djupa snön sätter 
älgens uthållighet på prov. Under den här perioden föredrar 
den att ta det lugnt och röra på sig så lite som möjligt för att 
behålla värmen under den tjocka vinterpälsen. 

Älgen älskar de koncentrerade näringsämnena i det väg-
salt man ofta sprider på våra nordliga vintervägar. Eftersom 
den har mörk päls och gärna korsar vägarna i gryning och 
skymning kan det vara svårt att upptäcka den i tid, det 
kan vara bra att tänka på för att undvika olyckor. Älgen 
kan bli ca 25år gammal. 
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Tävla med
Lillaskogsskolan

Skicka in ditt svar på senast 1:a januari!
Per post: Anna Dahlgren, Älvdalens Besparingsskog, Box 65, 796 22 Älvdalen

Maila gärna: anna.dahlgren@besparingsskogen.se
Hemsidan: www.besparingsskogen.se <http://www.besparingsskogen.se> .

Klicka på Lilla Skogsskolan Skriv svaret på rebusen, ditt namn, ålder och telefonnummer. 
PS: ta gärna hjälp av någon vuxen..Ds

Vinn en barnryggsäck med innehåll som är toppen på utflykten!

Ryggsäck inkl. innehåll värde 800 kr

+  i

R E B U S

FOTO: Tobbe Nilsson

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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Tips - vi gillar!

JORDÄGARSTÄMMA HÖSTEN 2016

ÄB 24/11 - Älvdalens Sporthall kl. 18.00
SIB 25/11 - Kyrkbacksgården Särna kl. 18.00
Med reservation för eventuella ändringar.

Anmälan görs till Besparingsskogarnas kontor
senast kl 16.00 dagen  innan.
ÄB: 0251-106 95
SIB: 0253-100 07

Missa inte!

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!
Gå in på www.besparingsskogen.se 
<http://www.besparingsskogen.se> 

och klicka på länken Nyhetsbrev på startsidan.

Tips!

GRATTIS!
Elin Schröder, 12 år Älvdalen, som svarade rätt i 

förra numrets Lilla Skogsskola.

De rätta svaren var:
1.Träden växer på höjden, på bredden och neråt 

under marken genom rötter.

2. Mitt inne i ett träd finns märg.

3. Om man fäller ett träd ser man runda ringar. Om 
man räknar antingen de ljusa eller de mörka ringar-

na så vet man hur gammalt trädet är.

UTBILDNING
Yh Skogsvårdsentreprenör

Älvdalens Utbildningscentrum

Detta är en yrkeshögskoleutbildning som börjar i 
januari 2017. Kursen är på en termin.

Information om denna utbildning och hela skolans 
utbud hittar du på: www.alvdalen.com

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

Bege dig ut i skogen med
kunskap direkt!
Här kan du bland annat hitta information om virkespriser 
för sågtimmer och massav och mycket annat!

Skogsstyrelsens e-tjänster
Mina sidor är en avgiftsfri e-tjänst öppen för alla skogs-
ägare och deras ombud. Mina Sidor hittar du på:
skogsstyrelsen.se

Ta Mina sidor ut i skogen med 
hjälp av webbappen
Med Skogsstyrelsens webbapp får du tillgång till skogs-
fakta direkt i din surfplatta eller smarta telefon. När du 
loggat in har du tillgång till information om din fastighet 
oavsett var du befinner dig. Du kan exempelvis kontroll-
era åtgärder och dina planeringar ute i fält.

Du som inte är skogsägare, och därför inte kan logga in, 
kan ändå använda Skogsstyrelsens webbapp. Där finns 
registrerade hänsynskrävande skogsområden och kul-
turlämningar i svenska skogar. Dessutom kan du via gps 
se din egen position i kartan på telefonen eller plattan.

För följande operativsystem behövs någon av dessa 
versioner i telefonen/surfplattan:

• iOS (Apple): version 5 eller högre

• Android: version 4 eller högre

• Windows phone: version 8 eller högre

Tips!
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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

Har du koll på de nya reglerna
för veterinärsbidrag?

Vid ersättning för receptbelagd medicin skall även receptet från veteri-
nären lämnas. Receptfria mediciner ersätts endast då skriftlig ordination 
från lokal veterinär finns. Underlag för veterinärsbidrag lämnas in senast 
31/1 året efter.

JAKTREGLER
Älvdalens Besparingsskog
http://www.besparingsskogen.se/alvdalen/verksamhet/jakt-fiske/

Särna-Idre Besparingsskog 
http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre/verksamhet/jakt-fiske/

Journummer för 
väghållning

ÄB: 0251-59 74 86
SIB:  0253-59 67 65

Från Skogsstyrelsen - 
 Stöd för skogens miljövärden

Vem kan söka stödet?

Stödet riktar sig till dig som vill utveckla natur- och kulturvärden i skogen. 
Du som äger skogsmark eller har markägarens tillstånd kan söka det här 
stödet.

Vad kan jag få stöd för?

Stödet betalas ut i form av fasta ersättningar för följande åtgärder som 
förbättrar skogsekosystemens återhämtningsförmåga och miljövärde:
• Naturvårdsbränning. 28 000 kronor per bränning och 9 000 kr/ha
• Gallra fram ädellöv eller lövrik skog. 9 000 kr/ha
• Rensa kulturmiljöer. 1300 kr/st
• Skapa våtmark i skog. 15 000 kr/ha
• Sköta natur- och kulturmiljöer  9 000 kr/ha
• Röja och rensa stenmur. 850 kr/100 m

Mer information: 

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Stod-och- 

bidrag/Skogens-miljovarden/

Kontakta ditt lokala Skogsstyrelsekontor för rådgivning.

Tips!

1

Nu undersöker vi intresset för  
omarrondering i Älvdalen 

Information till skogsägare 

Frågor och information kontakta:

Länsstyrelsen 
Kerstin Granath tfn: 010-22 50 259

Lantmäteriet
Lena Linderheim tfn: 0247-368 01 

På jordägarstämman hösten 2013 besluta-
de delägarna att en förstudie skulle genom-
föras angående omarrondering i Älvdalen. 
Besparingsskogen beställde den av Läns-
styrelsen och förstudien har nu genomförts 
under hösten 2016. Härom veckan fick alla 
delägare en sammanfattning av den i sina 
brevlådor.

Länsstyrelsen presenterar
förstudien angående
omarrondering i Älvdalen

Se datum för informationsträffar på sida 14!

Viktigt!
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Maria Nilsson, Skogsstyrelsen och ansvarig 
för Skogen i Skolan Dalarna och Gävleborgs 
län som i höst har arrangerat tjejkollo i 
Älvdalen.

Vi ringer upp...

Vad är Skogen i skolan? 
Skogen i skolan är ett samarbete mellan skolan och Sveriges 
skogliga intressenter. För att öka kunskaperna om skogen an-
vänds utomhuspedagogik som redskap. Skogen i Skolan för-
söker alltid att koppla ihop teori och praktik. Syftet är också 
att öka förståelsen om en av Sveriges viktigaste näringar.

Vad är Din roll?
Jag har samordningsansvar för Skogen i Skolan i regionen 
Dalarna-Gävleborg, där olika skogliga intressenter ingår. 

Vad händer i Skogen i Skolan 2016/2017?
I skrivande stund är det inte helt fastställt ännu, men det jag 
vet är att vi ska genomföra Skogens Mästare för årskurs 7 på 
Älvdalens Utbildningscentrum i maj 2017, vi ska hålla ett 
antal inspirationskurser för lärare, ordna utbildningsdag för 
studievägledare. Det är viktigt att studievägledarna kan för-
medla att det finns möjlighet att läsa vidare inom skogsområ-
det. Skogen i skolan för årskurs fyra i Älvdalens kommun blir 
det förstås. Då får eleverna en inblick i skogsbrukets historia 
och nutid. Det har vi genomfört i många år och både elev-
er och lärare uppskattar det. Vi hjälper till vid skapandet av 
skolskogar. 

Hur kom ni på iden med tjejkollot i Älvdalen?
Den idén kom upp i styrgruppen när de diskuterade var och 
hur tjejkollot skulle genomföras i år. Tidigare har vi haft tjejkol-
lo i Järvsö. Nu bestämdes det att det var Dalarnas tur. Det var 
ett önskemål från Sveaskog att vi skulle hålla ett tjejkollo med 
blandade nationaliteter för att främja jämställdhet och integra-
tion. Kollot i Älvdalen blev lyckat ur båda synvinklarna. 

Vad gjorde ni under de två dagarna?
Tjejerna som är i elvaårsåldern har brevväxlat tidigare och träf-
fats två gånger, så de kände varandra lite innan kollot. Vi be-
sökte bland annat Dåråbergsgrottan, pratade om skogsskötsel, 
de plockade bär och trivdes i skogen. Sista dagen prövade de 
att köra skördarsimulator på Älvdalens Utbildningscentrum.

Hur gick det? 
Det gick mycket bra tack vare glada barn och duktiga ledare. 
Som med mycket annat så lyckades vi bra med hjälp av enga-
gerade personer från skolan och från olika företag. 

Blev det som du tänkt?
Ja bättre! De ville inte åka hem så det var ett bra betyg att de 
trivts! 

Hur tänker ni framåt? Blir det fler träffar? 
Ja, det blir ett till tjejkollo nu i höst för resterande tjejer i års-
kurs fem i Rot och Trängslet. Konceptet att skolan börjar med 
brevväxling och att de får träffas innan är lyckat. Vi genomför 
gärna fler kollon!
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ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR

Garaget ÄB
E-post: garaget@besparingsskogen.se

Journummer  väghållning
ÄB: 0251-59 74 86
SIB: 0253-59 67 65

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

NÄSTA NUMMER
VÅR 2017

TEMA
Utbildning

JAKTINTRESSERAD - DEL 5
Viltskador

SKOGSÄGARSKOLAN

FRÅN ARKIVET
Idre

MAT MED TRADITION
Kavelgris

Bilaga med
alla bidrag

2017

Extra!
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Skicka in ditt svar senast 1:a januari till:
Anna Dahlgren
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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