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Besparingsskogarna står på tre ben brukar vi säga, skogen, kraften 
och kapitalet. Nu är det bra för oss! Vi har ju skogen som under 
året gått som planerat och inkomsterna från våra kapitalplaceringar 
ha varit mycket bra. På det hela taget ser det trots allt bra ut!

SOM NI SÄKERT VET har Besparingsskogarna funnits sedan 
1800-talet. Särna-Idre bildades 1879 och Älvdalen 1888. Många 
människor har kommit och gått under den här tiden. En av dem 
får vi träffa i detta nummer i ”Från Arkivet”. Vi inleder den arti-
keln med en känd barnvisa. Många känner igen de första raderna 
till Mors lilla Olle. Vad hände med den pojken sedan? Han fanns 
faktiskt på riktigt och han träffade verkligen en björnfamilj. Han 
föddes som Jon Eriksson i Hägnåsen 20 år innan Särna-Idre Bespa-
ringsskog bildades. Den dagen Ers Kungliga Höghet skrev under 
kungabrevet som fastställde reglementet så fanns Jon redan i Ame-
rika sedan några år. Vi får ta del av hans levnadsöde.
Trevlig läsning!

Ulf Andersson
Förvaltare och ansvarig utgivare
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DETTA NUMMER AV TIDNINGEN innehåller allt från fakta 
om markberedning, intressant information om tillvaratagandet av 
älgkött, recept på Suodwattn och sedan har vi lagt ned mycket ar-
bete med en bidragsbilaga till tidningen. Här presenterar vi de tre 
jordägarnämndernas bidrag för 2016. Vi hoppas att den skall göra 
bidragen översiktliga och enklare att ta del av. Vi har ett återkom-
mande inslag i tidningen och det är ”Vi ringer upp”. I det här num-
ret passar vi på att slå en signal till Ränningsvallen och Jan Larsson 
som är ny ordförande för Idre Jordägarnämnd. 

PÅ KONTOREN I BÅDE Älvdalen och Särna pågår arbetet för 
fullt med att sammanställa Besparingsskogarnas resultat för 2015. 
Innan allt är klart kan vi konstatera att de inkomster vi haft från 
kraftförsäljning inte kommer upp till de nivåer vi förväntat oss. 
Årsmedelpriset i kronor per kWh på spotmarknaden är det lägsta 
på mycket länge. Det låga priset på energi påverkar naturligtvis 
alla producenter negativt. I skrivande stund kan man höra att Vat-
tenfall gör en brakförlust. De har tidigare dragit in miljarder till 
statskassan. Även vårt grannland Norges ekonomi darrar och det 
på grund av lågt oljepris.  
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Skogsägarskolan
LÄR DIG MER OM MARKBEREDNING

Foto: EHF arkiv, Tobbe Nilsson
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Markberedning definieras i skogsordlistan som ”bearbetning 
av skogsmark i avsikt att åstadkomma en gynnsam grobädd 
för frön eller växtplats för plantor”.
Historik
Att jobba i skogen i början av 1900-talet var en slitsam historia. 
Utan moderna maskiner skedde allt manuellt och dagarna var 
långa och tröttsamma. Man markberedde för hand med hjälp 
av en lång hacka. Det var män, kvinnor och barn som jobbade 
i arbetslag. Den maskinella markberedningen kom igång efter 
krigsslutet 1945. Det började komma traktorer i skogen på driv-
ningssidan och de kunde även arbeta som dragare till markbered- 
ningsaggregaten. 

1965 plöjdes det första hygget i Sverige med hyggesplog. 
Försöket gick mycket bra och gav god plantöverlevnad. Metoden 
fick kritik av samer och miljörörelsen, och under 1970-talet inför-
des samrådsplikt för hyggesplöjning och med den nya skogsvårds-
lagen så förbjöds metoden.

Under 1970-talet ökar markberedningen med andra metoder 
och ca 90-95 procent av den årliga hyggesarealen markbereds idag.

Varför markberedning?
Alla skogsägare är enligt skogsvårdslagen skyldiga att se till att det 
växer upp ny skog efter en föryngringsavverkning. Metoder för 
återbeskogning är plantering, sådd eller självföryngring. Oavsett 
vilken metod som används för återbeskogning är markberedning 
viktig för att skapa bra förutsättningar för lyckade skogsföryng-
ringar och högt framtida virkesvärde.

Det är mycket som kan göra att plantan dör. Om till exempel 
gräs växer snabbt på hygget så får plantan för stor konkurrens. 
Blir det en period av torka kan plantan dö och blir det regnväder 
så kan plantan dränkas. Blir det vårfrost kan plantan skadas och 
då är planteringspunkten viktig eftersom det är kallast nere vid 
markytan. Snytbaggen är också en fara för plantan.  Det är stor 
konkurrens om de näringsämnen som finns på hygget och den 
planta som snabbt etablerar sig får en bra start. Rätt utförd mark-
beredning och ett bra val av planteringspunkter är därför viktigt 
för den lilla plantan.
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Markberedningsmetoder
Markberedning bör utföras på alla ståndorter där det är biologiskt 
lämpligt, förutsatt att det går att genomföra rent praktiskt och till 
en rimlig kostnad. Genom att bedöma svårighetsgraden på hygget 
kommer man fram till vilken markberedningsmetod som bör an-
vändas. Med svårighetsgrad menas stenar, rötter, hyggesavfall, lut-
ning, blockighet och andra tekniska hinder. Metoden som väljs ska 
ge en bra föryngring samtidigt som miljöpåverkan bör vara så liten 
som möjligt. Harvning, fläckmarkberedning eller högläggning är 
de olika metoderna som används idag.

• Fläckmarkberedning – innebär att mineraljordytor, som är 
cirka 0,5 m breda och 0,5–1,5 m långa friläggs genom att humus-
lagret flås av. Detta är en lämplig metod för sluttande mark, torr 
och svag mark. Om marktäcket är tjockt är detta ingen bra metod 
eftersom ingen mineraljord blottläggs. Genom att en relativt liten 
yta bearbetas passar metoden bra i känsliga områden.

• Harvning – är den vanligaste markberedningsformen i norra 
Sverige. På steniga marker är markberedning med harv en bra me-
tod. Harvning innebär att mineraljord friläggs i 0,3–0,8 m breda 
parallella stråk. Djupet på harvspåret varierar. Ofta försöker man 
eftersträva att mineraljord hamnar på den omvända torvan. 

• Högläggning – liknar fläckmarkberedning, men aggregatet går 
ned djupare och skapar en jordhög på en omvänd torva. Detta är 
en markberedningsmetod som lämpar sig väl för hyggen som ska 
planteras. Det är lätt för plantören att hitta en bra planterings-
punkt. Högen ger även ett bra skydd mot frost. Metoden lämpar 
sig bra på blöta och fuktiga marker. Även friska marker med en 
normal svårighetsklass kan vara lämpliga att höglägga. Man kan 
även utföra detta med en grävmaskin.

Markberedare, fyrradig harv.
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Varför?

• ÄB och SIB sköter även markberedning 
för våra delägare, hur går det till? 
Svar: Det är Jan Norell på Besparings-
skogen som tar emot Din beställning 
av markberedning. Då vill han även ha 
underlag för den kommande plantering-
en året därpå. Du skall anmäla detta på 
en särskild blankett. Blanketten finns 
på www.besparingsskogen.se eller på 
kontoret i Älvdalen och Särna. Jan Norell 
0251-59 74 73.

• Hur mycket markbereds per år på Bespa-
ringsskogarna och för delägare? 
Svar: Det är ca 750 ha på ÄB och SIB och 
ungefär lika mycket på delägarnas marker.

• Läs om bidrag för markberedning i Bi-
dragsguiden 2016, bilagan som följer med 
denna tidning.

Så markbereder Älvdalens 
och Särna-Idre Besparingsskogar
Besparingsskogen strävar alltid efter att utnyttja de olika markbe-
redningsmetoder som finns, just för att få ett så bra föryngringsre-
sultat som möjligt och en så lite markpåverkan som möjligt. Det 
finns en rad olika inställningar på harven som gör att man kan 
anpassa rätt metod efter typ av mark. Från och med 2016 kommer 
vi även att använda oss av en högläggare.  

Hänsynen till natur- och kulturlämningar är också väldigt vik-
tig vid markberedning. Vi har ett stort ansvar att förhindra skador 
på kulturlämningar som kolbottnar, gamla husgrunder eller sti-
gar. För att säkerställa att vi inte skadar kulturlämningar så har 
Besparingsskogen kontinuerliga uppföljningar på hur markbe-
redningen blivit kring dessa. Det är därför viktigt att alla kultur-
lämningar är utmarkerade med till exempel kulturstubbar i fält. 
Kulturstubbarna är en signal till föraren. Det finns även en digital 
karta i maskinen som påvisar kulturlämningar.

I uppföljningarna följer vi även upp naturhänsynen vid markbe-
redning. Detta är att vi t.ex. lämnar kantzoner mot vatten, avvikan-
de biotoper eller naturvärdesträd. Hänsynen kring död ved är ock-
så viktig och då speciellt till gamla lågor. (låga=dött träd som ligger)

Maskinföraren tar varje dag flera provytor för att säkerställa att 
vi får rätt antal planteringspunkter.

Från och med januari 2009 utför Besparingsskogen markbered-
ning för privata markägare i Älvdalen, Särna och Idre. Tjänsten att 
markbereda våra marker köps in och det är Fa Anders Persson från 
Älvdalen som utför arbetet. I nästa nummer av tidningen får vi 
följa Anders i markberedaren och han kommer att dela med sig av 
sitt bästa markberedningsminne.

Källor:
Skogforsk, Jonas Svensson, Håkan Lissman  Älvdalens och 
Särna-Idre Besparingsskogar, www.besparingsskogen.se 
Häftet Från historia till framtid, Älvdalens Besparingsskog

Rapport från Skogforsk  
Enligt en rapport från Skogforsk är halten nitrat-
kväve i markvattnet lägre på markberedda ytor 
än på obehandlade. Det aningen oväntade resul-
tatet från en studie i Härjedalen kan ändra synen 
på markberedningens miljöeffekter på vatten. Stu-
dien visar att kväveläckaget till och med är signifi-
kativt lägre från markberedda ytor.

Skogforsks tolkning av resultatet är att mark-
beredningen påverkat tallföryngringen så att mer 
kväve har tagits upp i markberedda ytor än i ostörd 
mark. Femton år efter markberedningen var stam-
volymen nämligen betydligt högre på markbered-
da ytor än på orörda
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När Jan Norell fått Din beställning av markberedning vill han även ha underlag för 
den kommande planteringen året därpå. Jan Norell förmedlar din plantbeställning till 
Tallheds Plantskola så de har ditt underlag. Det är du som skogsägare som sedan 
själv ringer till Tallhed för att bekräfta och beställa fram plantorna.

Gör Din anmälan/beställning

senast 28 februari 2017!

BESTÄLL MARKBEREDNING FÖR 2017

SKA DU MARKBEREDA OCH PLANTERA?
Beställning av markberedning och plantor skickas till:

Jan Norell
Älvdalens Besparingsskog
Box 65 796 22 Älvdalen

Tfn: 0251-59 74 73
E-post: jan.norell@besparingsskogen.se

UTLÄMNING AV PLANTOR OCH UTRUSTNING SKER
MAJ-JUNI TISDAGAR OCH  TORSDAGAR KL 14.00-17.00

Älvdalens Besparingsskogs garage i norra delen av kyrkbyn.
Kontaktperson Urban Mattsson Tfn: 0251-59 74 81

Särna-Idre Besparingsskogs kallförråd
Tfn: 0253-100 07

KOM IHÅG ATT BEKRÄFTA DIN PLANTBESTÄLLNING! 

Meddela Tallheds Plantskola, senast två veckor innan, 
vilket datum du önskar hämta ut dina beställda plantor. 
Du ringer och talar om vem du är, vilken fastighet, beställd 
plantsort, när du vill ha plantorna. Ditt underlag finns hos 
plantskolan.

Tfn: 0250-55 26 11

BEHÖVER DU LÅNA UTRUSTNING?
Planteringsrör och plantkorg bokas I god tid.

ÄB: Tfn: 0251-59 74 81
SIB: Tfn: 0253-100 07

Viktigt!

Viktigt!

Var ute i god tid!
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E-post:

Namn:

Ort:

Mobil:

Tall:                st

Gran:                st

Contorta:               st

Lärk:                st

Frö:                kg

Fastighetsbeteckning:

Avverkningsår:

Höjdläge (hyggets höjd över havet i meter):

Belägenhet:

Övriga anteckningar som tex. fornlämningar, stigar 
med mera som är viktigt att känna till:

Telefon:

ANMÄLAN MARKBEREDNING
OCH FÖRBESTÄLLNING AV SKOGSPLANTOR
SKICKAS TILL: Jan Norell, Älvdalens Besparingsskog, Box 65 796 22 Älvdalen
Bifoga papperskopia över avverkningstrakt vid anmälan av markberedning!
Gör din anmälan/beställning senast 28 februari 2017.

Namnteckning:

Behöver du hjälp att fylla i blanketten?Kontakta Tallheds Plantskola
Bror Nilsson

Tfn: 0250-55 26 11E-post: bror.nilsson@orsaskog.se

Areal:

Önskas hyggesrensning?

Önskat planteringsår:

Adress:

Postnr:

Datum:

vår höst
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 Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

DELÄGARINFORMATION
I ett jobb som ständigt förändras i och med den snabba utveck-
lingen inom teknik, data och service är den ena arbetsdagen inte 
den andra lik. Det vet Anna Dahlgren, som här delar med sig av sin 
vardag som ansvarig för information, utbildning och rådgivning på 
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar.

INBLICK I VERKSAMHETEN
ÄB
SIB

Jag heter Anna Dahlgren och arbetar på 
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar. 
Här har jag varit anställd sedan 2008. Jag 
jobbar med tidningen Skogen & Kraften 
som du nu har i din hand och som är ett 
av mina ansvarsområden. Många delägare 
har träffat mig på delägardagarna som jag 
organiserar och genomför tillsammans med 
mina kollegor. Till mina arbetsuppgifter 
hör också att anordna och organisera ut-

bildningar, hemsida, projekt och all övrig 
delägarinformation.

Ständig utveckling
I mitt arbete är den ena arbetsdagen inte den 
andra lik. Det är en av anledningarna till 
att jag trivs! Det är ett jobb som förändras 
i och med den snabba utvecklingen inom 
teknik, data och service. Tidningen idag är 
inte samma produkt som när jag började år 

2008. Det är ett pågående förändrings- och 
förbättringsjobb. På samma sätt är arbetet 
med hemsidan. Det sista jag uppdaterade 
på hemsidan var att du som läsare kan ta 
del av tidningen som e-tidning. Vi kommer 
även att maila ut nyhetsbrev och är tack-
samma för att få in e-postadresser från er för 
att kunna maila dem till er.

Skogen & Kraften
Tidningen är något jag brinner för! Vilken 
framsida skall vi ha i detta nummer, vilket 
foto säger mest? Vad vill delägarna och öv-
riga invånare i kommunen läsa? I och med 
att vår tidning går ut till både delägare och 
övriga hushåll i kommunen så måste den 
göras läsvärd för så många som möjligt.
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Jag har bra hjälp med tidningsproduktio-
nen av Helena Grund som gör layout och 
formgivning, en tidningsgrupp som kom-
mer med idéer och hjälper mig med korrek-
turläsning och en del textmaterial. Det är 
även guld värt att ha bra foton i tidningen. 
Det är något jag värdesätter! Tobbe Nilsson 
är den fotograf jag anlitar mest. Han förstår 
när jag beskriver hur jag vill att fotot skall se 
ut och vad det skall förmedla.

Rådgivning för delägare
De senaste åren har jag även hjälpt delägare 
med rådgivning. Man kan komma in till 
mig och jag kan lotsa vidare i EU-bidragens 
värld, främst när det gäller bidrag för na-
tur- och kulturvärden. Det kan vara frågor 
som att bevara gamla ängslador, renovera 
gärdesgårdar eller röja runt ett gammalt 
mejeri på fäboden. Eftersom jag själv är 

något av en månskensbonde och har job-
bat med EU-projekt innan jag började på 
Besparingsskogarna anser jag att jag har fått 
god erfarenhet av och bra översikt i bidra-
gens värld. Att söka bidrag kan ibland för 
många kännas både rörigt och byråkratiskt, 
med många regler. Genom åren har ansök-
ningarna bidragit till att många fått stöd. 
Det känns bra att hjälpa till med det jag 
kan.

Kontraster
I skarp kontrast till mitt arbete där jag mås-
te hålla mig uppdaterad inom bland annat 
media och teknik så lever jag privat ett liv 
där skogen och jorden är min bas. Jag har 
just nu en ny arbetshäst som jag ser fram 
emot att arbeta tillsammans med. Jag har 
även 15 tackor och varje vår är det fullt upp 
med lamning. En härlig och samtidigt ar-

betssam tid. I flera år har jag sagt till barnen 
att vi skulle kunna ta en paus och inte be-
täcka tackorna på hösten så att de inte får 
lamm på våren. Det blir ramaskri från alla 
tre eftersom de älskar den tiden på våren. 
När jag skriver detta ligger jag och hästen i 
träning inför den årliga resan med häst och 
släde till Röros. I år startar vi i Sälen. En 
resa på ca 35 mil och det skall ta nästan två 
veckor om isarna bär och gudarna vill! 

Välkomen att fråga
Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt 
med mig när det gäller delägarinforma-
tion, rådgivning eller andra frågor om 
Besparingsskogarna! 

Jag ser fram emot att träffa dig!
Anna Dahlgren 0251-5974 85
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Foto: Tobbe Nilsson

8 sidor tema bidrag

Jordägarnämndens uppgift är att fördela avkastningen i form av 
bidrag som ska främja delägarnas jord- och skogsbruk med bi-
näringar inom socknen, anläggning och förbättring av vägar eller 
annat ändamål som kommer delägarna eller hela socknens be-
folkning till nytta.

Tre jordägarnämnder

TRE ORDFÖRANDEN 
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Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar 
är samma organisation med en gemensam 
förvaltare. Det är två Besparingsskogar 
med två olika organisationsnummer. 
Besparingsskogarna har tre jordägarnämn-
der och tre olika budgetar för detta. Det 
gäller Älvdalens, Särna och Idre jordägar-
nämnder. Båda Besparingsskogarna bild-
ades i slutet av 1800-talet. Så visst är det 
en ganska komplex organisation.

Här presenterar vi de tre ordföran-
dena. Jan Larsson är ordförande i Idre 
Jordägarnämnd, Stefan Matsson är ord-
förande i Särna jordägarnämnd och 
Roland Back är ordförande i Älvdalens 
Jordägarnämnd. 

Vad skall jordägarnämnderna 
göra enligt reglementet? 

6 §
Jordägarnämnden för respektive socken 
skall bestå av ordförande och minst fyra 
och högst tio andra ledamöter, varav en 
vice ordförande samt minst tre och högst 
fem suppleanter som alla skall vara del-
ägare eller företrädare för delägare inom 
socknen.

7 §
Jordägarnämnden för respektive socken 
skall verkställa jordägarstämmans beslut 
om bidrag enligt § 15 punkt 3 och bereda 
sådana frågor för jordägarstämmans beslut 
genom att bland annat före oktober månads 
utgång ta fram förslag i denna del till näst-
följande års budget för Besparingsskogen. 
Enligt vad som anges i § 15 punkt 3 skall 
dessa bidrag vara fördelade i storlek i förhål-
lande till respektive sockens totala delaktig-
hetstal i besparingsskogen enligt § 1.

Jordägarnämnden skall alltså verkställa 
jordägarstämmans beslut om bidrag enligt  
§ 15 punkt 3. Som lyder enligt följande:

15 §
3. För främjande av jord- och skogsbru-
ket med binäringar inom Särna och Idre 
socknar, anläggning och förbättring av 
vägar eller för annat ändamål, som är till 
gagn för delägarna eller hela befolkningen i 
socknarna. Beslut om bidrag för respektive 
socken skall vara fördelat i storlek i förhål-
lande till respektive sockens totala delak-
tighetstal enligt § 1.

Ekonomi &
Administration

STABER
Fastigheter, Jakt, Närings-

bidrag, Delägarinformation

Kapitalförvaltning
ÄB, SIB

Skogsbruk
ÄB, SIB, (NVB)

Vägar
ÄB, SIB, (NVB)

Kraftproduktion
ÄB, SIB

Allmänningsstyrelse Jordägarnämnd Jordägarstämma

Förvaltare

ORGANISATION 2016

MER OM REGLEMENTEN
Är du nyfiken på Besparingsskogarnas
reglementen hittar du dem på: besparingsskogen.se
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Några ord från Jordägarnämnderna

Idre Jordägarnämnd
Jan Larsson är ny ordförande i Idre 
Jordägarnämnd sedan årsskiftet. Han bor 
i Ränningsvallen, är 47 år ung och jobbar 
med bland annat fiske och den egna verk-
samheten, djurhållning. 

Ett av de nya bidragen han är an-
svarig för är bidraget på 1500 kr för 
Motorsågskörkortet.

– Bidraget är till för att minska risken 
för olycksfall och att förbättra arbetsmil-
jön i skogen. De som kan söka bidraget 
ska vara delägare i Idre. Bidraget kan även 
betalas ut till maka/make, sambo, barn, 
barnbarn eller arvinge, säger Jan.

Ny ledarmot i Idre Jordägarnämnd är även 
Stefan Korssjön som till vardags jobbar på 
Grövelsjöns Fjällstation. Sedan årsskiftet 
ser vi även en ny suppleant i nämnden. 
Det är Torbjörn Nilsson som härstammar 
från Lillfjäten.  

Särna Jordägarnämnd
Stefan Mattsson är nu inne på sitt andra 
år som ordförande i Särna Jordägarnämnd. 
Till vardags jobbar han som avverknings-
planerare på Särna-Idre Besparingsskog. 
Han kan skogen i Särna utan och innan 
och tillbringar mycket av sin fritid med att 
bland annat jaga.

– I arbetet som ordförande för jordägar-
nämnden är det viktigt att ha § 15 punkt 
3 som grund för vårt arbete, säger Stefan.

Särna Jordägarnämnd har även i år de-
lat ut bidrag till ett antal föreningar 
som sökt föreningsbidrag. En av dem är 
Intresseföreningen Bevôrë Särnmålë, vars 
ändamål är att dokumentera, bevara och 
sprida särnmålë. I nästa nummer av tid-
ningen kommer vi att ringa upp Back Sara 
Ericsson som är en av dem jobbar med 
detta. Ett litet smakprov på några ord på 
särnadialekt kan ni få ta del av här:
Løss / lôss ihtt vôrr nôô! = Låtsas som ing-
enting, rotstälpë = vindfälle, riâll = ombyt-
lig i humöret

Älvdalens Jordägarnämnd
Roland Back är ordförande i Älvdalens 
Jordägarnämnd. Han har varit det i åtta 
år nu och är snart något av en veteran i 
sammanhanget.

– Jordägarnämnden ger framför allt 
bidrag till skogsvård, vägar och jordbruk. 
Ett förändrat bidrag i år är det för hygges-
rensning före eller efter slutavverkning och 
före gallrin. Här vill jag påpeka att det är 
viktigt att ta del av den information som 
finns om detta och även fylla i den blan-
kett som heter Hyggesrensning. Den finns 
på Besparingsskogens hemsida och på 
kontoret, säger Roland.

MER OM BIDRAG
Information om de tre Jord-
ägarnämndernas bidrag 
2016 hittar du i bilagan till 
detta nummer samt på: 
besparingsskogen.se
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Två Allmänningsstyrelser
Älvdalens och Särna-Idre Besparings-
skogar har inte bara tre jordägarnämnder 
som vi skrivit om på föregående sida utan 
även två allmänningsstyrelser. En styrel-
se för Älvdalen och en för Särna-Idre. Så 
här står det i reglementet för Särna- Idre 
Besparingsskog. (Det enda som skiljer 
från Älvdalens Besparingsskogs regle-
mente är det sista ordet jordägarnämn-
derna. I Älvdalen finns bara en jordägar-
nämnd.)

5 § Allmänningsstyrelsen skall på ett 
ekonomiskt tillfredsställande sätt för-
valta besparingsskogen, skogsmark och 
övriga tillgångar, och besluta i alla frågor 
som inte enligt lag eller detta reglemente 
skall beslutas vid jordägarstämma eller av 
någon av jordägarnämnderna.

Nytt i styrelsen för 
Särna-Idre Besparingsskog
Det är dessa rader i 5 § som har varit den 
nyss avgående ordföranden i styrelsen 
ledord genom åren. Efter närmare 30 år 
som ordförande i Allmänningsstyrelsen 
för Särna-Idre Besparingsskog har Arne 
Schedvin, Särna lämnat sin post vid års-
skiftet.

– De här 30 åren som ordförande har 
gått fort. Det är många beslut som klub-
bats, säger Arne.

Den som nu efterträtt honom är 
Benny Nilsson. Benny är 46 år och är 
uppvuxen i Flötningen. Han har tidi-
gare varit ledamot i styrelsen. Ny i all-
männingsstyrelsen är även Ola Jönsson 
från Särna. Det är många uppgifter som 
väntar bland annat Benny och Ola de 
närmaste åren.

Nytt i styrelsen för 
Älvdalens Besparingsskog
Även i Allmänningsstyrelsen i Älvdalen 
har det hänt en del vid årsskiftet.  
Styrelsen har en ny vice ordförande vid 
namn Mikael Perérs. Han är 53 år, bosatt 
i Falun och jobbar på Bergvik Skog som 
fastighetschef. Mikael tillför styrelsen 
sin kompetens inom bland annat fastig-
hetsfrågor. Fastigheter var även Mikaels 
företrädare Sture Björks spjutspets. Sture 
Björk föll för åldersstrecket, 70 år vid 
årsskiftet. Sture har varit en uppskattad 
och omtyckt ledamot under många år i 
styrelsen.

Allmänningsstyrelsens 
uppgifter är bland annat 
följande:

• att med uppmärksamhet bevaka 
frågor av intresse för delägarna

• att besluta om anställnings-, 
arbets- och avlöningsvillkor för 
skogsförvaltare och övrig personal 
som kan vara behövlig för verk-
samheten

• att besluta om försäljning av 
produkter 

• att granska skogsförvaltarens för-
slag till arbeten som skall utföras 
på skogen

• att övervaka att skogsförvaltare 
och övrig personal fullgör sina 
skyldigheter

• att besluta om jakt och fiske sam 
upplåtelse av jakt och fiske samt 
övriga nyttjanderätter 

• att svara för redovisning

• att före oktober månads utgång 
upprätta förslag till nästa års bud-
get för besparingsskogen

• att företräda delägarna i frågor 
rörande besparingsskogen

• att bereda ärenden till jordägar-
stämma, i den mån detta enligt 
detta reglemente inte skall hand-
läggas av jordägarnämnden

• att verkställa jordägarstämmans 
beslut, i den mån verkställighet-
en enligt detta reglemente inte 
tillkommer jordägarnämnden

• Allmänningsstyrelsen äger besluta 
om inköp av fast egendom i den 
omfattning som jordägarstämman 
beslutar

Benny Nilsson, efterträdare till Arne Schedvin som ordförande i Allmänningsstyrelsen för Särna-Idre Besparingsskog. 
Foto: Besparingsskogen.
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EN FRAMGÅNGSSAGA?

Studie - Besparingsskogar i Sverige

I Fakta Skog - rön från Sveriges Lantbruksuniveritet publicerades 2010 en studie som gjorts om 
de svenska allmänningsskogarna. I studien ingick Älvdalens Besparingsskog tillsammans med 
Tärna-Stensele Allmänningsskog i Västerbotten och Jokkmokks Allmänningsskog i Norrbotten. 
Med syftet att undersöka hur framgångsrikt inrättandet av denna speciella ägar- och förvaltnings-
form varit genomfördes fem studier där olika aspekter undersökts. Genom jämförelser med andra 
ägarkategorier samt regionvis uttalar sig SLU här om i vilken utsträckning de svenska allmän-
ningsskogarna varit och är ett framgångsrikt koncept.

DE SVENSKA ALLMÄNNINGSSKOGARNA -

Foto: Tobbe Nilsson
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I samband med storskiftet och avvittringen
etablerades 33 allmänningsskogar i det inre 
av nuvarande Dalarnas (tidigare Kopp-
arbergs), Gävleborgs, Västerbottens och 
Norrbottens län åren 1861–1918. De 
största omfattar mer än 50 000 ha (Orsa 
och Jokkmokk) medan den minsta består 
av endast drygt 500 ha. Sammantaget upp-
tar dessa allmänningsskogar – eller bespa-
ringsskogar som de kallas i Dalarna – cirka  
540 000  hektar produktiv skogmark. 

Marken tillhör de enskilda fastigheter 
som de en gång avsattes ifrån, men den står 
under en för delägarna gemensam förvalt-
ning. Med den konstruktionen ville staten 
uppnå flera saker:

• Bättre skogsskötsel och uthållig skogs-
produktion.

• En långsiktig och hållbar ekonomisk-
bas för traktens bondebefolkning.

• Förhindra skogsbolagens uppköp av 
bondeskogen.

• Stödja den lokala ekonomin och väl-
färden.

Sedan bildandet har antalet delägare ökat 
avsevärt och uppgår numera till cirka  
25 000 personer. Närmare hälften av dessa 
bor numera utanför den socken eller kom-
mun där allmänningen är belägen. Även 
juridiska personer, till exempel skogsbolag,
ingår i ägarskaran, och deras sammanlagda
ägarandel uppgår till 22 %.

Alla allmänningsskogar lyder under den 
generella skogsvårdslagstiftningen men reg-
leras dessutom organisatoriskt av lagen om 
Allmänningsskogar i Norrland och Dalarna 
(SFS 1952:167) samt ett för varje allmän-
ning specifikt reglemente. Beslut om för-
valtning och skötsel tas gemensamt av en 

av delägarna vald styrelse men utförs av 
en skogligt utbildad förvaltningspersonal. 
Antalet röster är i princip proportionellt 
mot ägarandelen. Med delägarskapet i all-
männingen följer även rätten till jakt och 
fiske. Försäljning av skogsråvara (timmer, 
massaved och skogsbränsle) utgör den vik-
tigaste inkomstkällan, men det finns ock-
så allmänningsskogar som äger vattenkraft 
och bedriver träförädling. Visst kapital 
finns även fonderat (enligt lag) och en del 
allmänningar har investerat kapital i lokala 
industrier och på aktiemarknaden.

För att undersöka hur framgångsrikt in-
rättandet av denna speciella ägar- och för-
valtningsform varit har vi genomfört fem 
studier, varav tre är generella och två är fall-
studier, där olika aspekter undersökts.

1. Produktionsbetingelser, skogstillstånd 
och skötsel ur ett virkesproduktions-
perspektiv (samtliga)

2. Skogstillståndet ur ett biodiversitets-
perspektiv (samtliga)

3. Allmänningsskogens funktion som 
”förebild” för delägarna (fallstudie i 
Tärna Stensele Allmänningsskog, TSA)

4. Avkastningens storlek och användning 
samt hur nöjda de lokala delägarna är 
(fallstudier i Jokkmokk, TSA, samt 
Älvdalen)

5. Skillnader i regelverk och styrning 
(samtliga).

Genom jämförelser med andra ägarkatego-
rier samt regionvis menar vi att vi kan utta-
la oss om i vilken utsträckning de svenska 
allmänningsskogarna varit och är ett fram-
gångsrikt koncept.
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3. EN FÖREBILD?
(fallstudie i Tärna Stensele Allmänningsskog, TSA)

En tanke med inrättandet av allmänningsskogarna var att 
deras skogsbruk skulle fungera som förebild för skogsbru-
ket på den skogsmark som delägarna sköter på egen hand, 
och att den förväntade aktivitetshöjningen och förbätt-
rade lönsamheten också skulle stimulera lokalsamhällets 
ekonomi. För att undersöka om så är fallet valde vi att 
med hjälp av deklarationsdata från SCB jämföra skogs-
inkomster (omsättning), kostnader, investeringar, dispo-
nibel inkomst och inbetald skatt till kommunen för all-
männingsdelägare respektive icke-allmänningsdelägare i 
en kommun.

Storuman blev vår fallstudiekommun eftersom här 
finns både en stor allmänningsskog som till nästan hundra 
procent ägs av enskilda privata skogsägare, men också en 
stor grupp skogsägare som inte har del i allmänningssko-
gen. Dessa är ägare till fastigheter som fick hela skogsinne-
havet utskiftat som enskild brukningsenhet. Virkesförråd 
och bonitet är i medeltal jämförbara ägarkategorierna 
emellan. Totalt omfattade analysen deklarationsuppgifter 
under inkomståret 2000 för 1583 individer varav 871 var 
bosatta i Storumans kommun medan 712 var boende ut-
anför kommunen. Avverkningsvolymerna för respektive 
ägargrupp uppskattades med hjälp av Skogsvårdsstyrelsens 
uppgifter om anmäld slutavverkning samt antaganden om 
aktuellt virkesförråd och gallringsandel (relativt slutav-
verkning). På så vis uppskattades avverkningsvolymerna 
i den skog som ägs av icke allmänningsdelägare vara tre 
gånger högre än från den skogsmark som ägdes av deläg-
are i allmänningsskogen, som i sin tur låg på samma nivå 
som avverkningarna på allmänningen (TSA).

Den högre avverkningsaktiviteten bland icke delägarna 
återspeglas också i mer än dubbelt så stora inkomster från 
virkesförsäljningen i inkomstdeklarationen, 484 kr/ ha 
jämfört med 191 kr/ha exklusive utdelning från TSA till 
delägarna. Samtidigt deklarerade icke-delägarna avsevärt 
högre kostnader (308 kr/ha jämfört med 220 kr/ ha) men 
något lägre investeringar (83 kr/ ha jämfört med 105 kr/
ha). Slutsatsen i detta fall blev således att etableringen av 
en allmänningsskog inte haft avsedd effekt på ökad virkes-
produktion och bättre skogsskötsel.

1. SKOGSTILLSTÅND OCH SKÖTSEL
Med hjälp av data från Riksskogstaxeringen 1998–2002 analyse-
rades och jämfördes produktionsbetingelserna, skogstillstånd och 
skogsskötsel på samtliga allmänningar och jämfördes med den 
enskilt ägda och enskilt brukade skogen, bolagsskogen samt den 
statligt ägda skogen inom samma kommuner/regioner.

Resultaten visar att allmänningsskogarna i Västerbotten har rela-
tivt likartade produktionsbetingelser (bonitet med mera) som övri-
ga ägarkategorier men samtidigt har de en mycket hög andel gam-
mal skog (Figur 1 och 2). Dessutom är virkesförrådet i respektive 
åldersklass lägre än för övriga ägarkategorier. Avverkningsnivåerna 
beräknas ligga på 40 % av beräknad tillväxt. I kontrast till det-
ta har allmänningsskogarna (besparingsskogarna) i Dalarna och 
Gävleborg en lägre bonitet än övriga kategorier men håller ändå 
ett förhållandevis högt virkesförråd i varje åldersklass och en hög 
avverkningsnivå. Allmänningsskogarna i Norrbotten kan sägas 
inta en mellanställning (Figur 1).

Norrbotten Västerbotten Dalarna &
Gävleborg
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FIGUR 2. Andel slutavverk-
ningsmogen skog på produk-
tiv skogsmark ägd av olika 
kategorier skogsägare inom 
de kommuner där det finns 
allmänningsskogar.

FIGUR 1. Bonitet
(SI m3sk/ha och år) på 
produktiv skogsmark ägd av 
olika kategorier skogsägare 
inom de kommuner där det 
finns allmänningsskogar.
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2. BIODIVERSITET
Med tanke på den höga andelen gammal skog på allmänningarna 
i Västerbotten, skulle man kunna anta att biodiversiteten i dessa 
skogar är högre. Det finns också forskare som menar att beva-
rande av miljövärden lättare kan tillgodoses med ägar- och för-
valtningsformer liknande allmänningsskogarna (se t.ex. Folke et 
al 1998 och Berge 2003). Vi ville därför jämföra mängden död 
ved, andel skog äldre än 140 år, andel skog med hög lövandel, 
samt andel gammal skog med hög lövandel i allmänningsskogarna 
och skogar hos andra ägarkategorier. Våra primärdata utgjordes av 
Riksskogstaxeringens fältdata 2003–2006 kopplat till miljömålet 
levande skogar.

Bortsett från det som redan tidigare var känt – att allmänning-
arna i Västerbotten har en klart högre andel gammal skog – visade 
analysen inte på några entydiga skillnader mellan allmännings-
skogarna och övriga ägares skogar.
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5. STYRNING OCH INSTITUTIONELLA
FÖRHÅLLANDEN
Hur skall vi då förstå de stora skillnaderna mellan allmän-
ningsskogarna? Genom att undersöka hur styrningen och 
regleringen av allmänningsskogarna har sett ut över tid, 
menar vi att vi hittat en del av förklaringen.

Vårt undersökningsmaterial består av vetenskapligt 
publicerad litteratur, statliga utredningar och lagtexter 
samt årsböcker, förvaltningsberättelser och liknande med 
relevans för allmänningsskogar. Undersökningen visar 
att från tiden för deras införande och fram till idag har 
allmänningsskogarna generellt sett varit tämligen hårt 
bundna av statens olika styrinstrument och politik. Det 
finns ändå vissa regionala skillnader som åtminstone del-
vis skulle kunna förklaras av de historiska förhållandena 
i respektive region. Den större måluppfyllelsen och nöjd-
heten i Älvdalen (Dalarna) torde åtminstone delvis hänga 
samman med att här etablerades en gemensam förvaltning 
i ett område med likartad kultur och normer och där man 
sedan lång tid tillbaka hade erfarenhet av att samverka. 
Här var också äganderättsförhållanden mellan stat och en-
skilda mer klarlagda och den statliga styrningen mindre än 
i övriga regioner. I Tärna-Stensele (Västerbotten) däremot 
etablerades allmänningsskogarna under protest från bön-
derna och äganderättsförhållandena var bristfälligt utred-
da. Delägarna i TSA fick dessutom sin allmänningsskog 
utlagd i en annan socken än där de själva var bosatta. Att 
man i Västerbotten tillämpar kontantutdelning medan 
man i Dalarna delar ut överskottet som bidrag till delä-
garnas egna förvaltningsaktiviteter och till gemensamma 
ändamål har sannolikt också betydelse.

Vad gäller betydelsen av dessa olika lokala förhållanden, 
överensstämmer våra resultat med annan forskning om 
vad som kännetecknar framgångsrika allmänningar i andra 
delar av världen (se t.ex. Elinor Ostroms klassiska arbete 
”Governing the Commons” från 1990 liksom den vida-
reutveckling av principerna som genomförts av McKean 
(2000) samt Ostrom et al (2002). Här behövs dock mer 
empirisk forskning för att klarlägga orsakssambanden. 
Ansatsen att jämföra mer och mindre framgångsrika all-
männingar bör då vara synnerligen lämplig.

Källa: www.slu.se  Länk: http://www.slu.se/PageFiles/33707/2010/FaktaSkog_01_2010.pdf

Tabell 1
Utdelning från allmänningsskogen 1958-2007, milj kr omräknad i 2006 års penningvärde.

Älvdalen Jokkmokk TSA
Gemensam nytta 352 - -
Jordbruk 73 38 -
Skogsbruk 190 85 -
Kontantutdelning - 76 118
Övrigt - 29 -
Totalt 615 228 118

Tabell 2
Delägarnas uppfattning om vad allmänningsskogen bidrar med - andel svarande som instämmer helt.

Instämmer i följande påståenden Älvdalen Jokkmokk TSA

– Jag anser att allmännings-/besparingsskogen medför ett 
bättre nyttjande av naturresursen än individuellt ägande

60 % 45 % 25 %

– Min ”allmänning” bidrar till en positiv utveckling i 
kommunen

82 % 44 % 25 %

– Jag anser att allmännings-/besparingsskogen bidragit 
till min trivsel i bygden

70 % 45 % 18 %

– Jag är mycket nöjd med att vara delägare i en
allmännings-/besparingsskog

85 % 85 % 49 %

4. LOKAL UTVECKLING OCH NÖJDHET 
(fallstudier i Jokkmokk, TSA, samt Älvdalen)
På vilket sätt har då allmänningsskogarna bidragit till lo-
kal utveckling och hur nöjda är delägarna med att ha delar 
av sitt skogsinnehav i en allmänning?

För att besvara den frågan genomförde vi en brevun-
dersökning till ett urval (870 fysiska personer, 50 % svars-
frekvens) av allmänningsdelägare i Jokkmokk, Storuman/ 
TSA och Älvdalen. Utdelningen från dessa allmänningar 
för perioden 1958–2007 utsöktes med hjälp av förvalt-
ningsberättelser, årsrapporter och liknande material.

Resultaten visar på tre olika utfall såväl i fråga om ut-
delning som nöjdhet. Älvdalens besparingsskog har ge-
nom åren lämnat de största bidragen till sina delägare 
(Tabell 1) och lokalsamhället och har också den största 
andelen nöjda delägare (Tabell 2). Som kontrast finner vi 
den lägsta utdelningen och minsta andelen nöjda deläg-
are i Storuman/TSA. Jokkmokk befinner sig där emellan. 
Med andra ord förefaller det som om utdelningens stor-
lek, och eventuellt även hur den fördelas, samvarierar med 
andelen nöjda delägare.

I Älvdalen fördelas utdelningen så att den i huvudsak 
stannar lokalt, antingen som olika typer av bidrag till 
delägarnas eget skogsbruk eller jordbruk eller till gemen-
samma nyttigheter som vägar, lokaler och föreningar. I 
Storuman/TSA däremot sker utdelningen enbart i form 
av kontantbidrag och då i relation till vars och ens andel 
i TSA. Till bilden hör även att det ekonomiska utfallet 
inom Älvdalens besparingsskog baseras på verksamheter 
inom både skog, vattenkraft och kapital (värdepapper).
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Foto: Tobbe Nilsson

MOTORSÅGSKÖRKORT
Delägare i Idre kan under 2016 söka bidrag för

Bidrag om 1500 kr ges till delägare vid dokumenterad och erhål-
let bevis för genomförd kurs i motorsågsutbildning. Bidraget kan 
även betalas ut till maka/make, sambo, barn, barnbarn, arvinge.

Vid bedömning av bidragets begränsning per fastighet/ägare 
och år betraktas aktiebolag, oskiftat dödsbo och annan samägan-
deform som en skogsägare. Bidraget begränsas till max en ägare 
per delägd fastighet och max en fastighet oavsett antalet fastig-
heter registrerade på samma ägare. Blankett för ansökan finns på 

Besparingsskogens kontor i Särna eller som pdf att hämta och skri-
va ut från hemsidan. Bifoga kopia på fakturan, motorsågskörkortet 
samt betalningskvittens till din ansökan.

Du hittar ansökningsblanketten på
besparingsskogen.se
eller direkt på:
http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre/pdf/

Är du delägare i Särna-Idre Besparingsskogar och har din fastighet i Idre kan 
du under 2016 ansöka om bidrag när du tagit motorsågskörkort. Bidraget är till 
för att ge delägare i Idre möjlighet att ta motorsågskörkort och därmed minska 
risken för olycksfall och att förbättra arbetsmiljön i skogen.
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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 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 faktu-
ran 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 kon-
taktar du DSK Skog, Hans Dung på 070-577 03 48. Två timmar 
ersätts av Besparingsskogen. Du betalar fakturan för ajourhållning 
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.

MED HJÄLP AV PCSKOG
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.

pcSKOG håller nu mera till i Rättvik. Vill man komma i 
kontakt med pcSKOG ringer man telefonnummer nedan.

Ajourhållning av skogsbruksplanen sköts av Hans 
Dung, se kontaktinformation nedan

Viktig information till delägare!

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

Uppdatera skogsbruksplanen
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Så tar du hand om älgen
EFTER SKOTTET

Text: Anna Dahlgren  Foto: Tobbe Nilsson
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Allt börjar i skogen
Har man skjutit ett bra skott som hamnat i hjärtat behöver man 
inte ha så bråttom att ta rätt på älgen. Är det däremot ett sämre 
skott så har man ungefär en timme på sig att passa djuret. Mag- och 
tarmpaketet ska alltid tas ut, men på bra skjutna djur kan man läm-
na de röda organen – hjärta, lever, lunga och njure – kvar i djuret.
Passningen görs med plasthandskar eller en ren kniv och rena hän-
der. God hygien är viktig! En del jaktlag kanske har utvalda jakt-
kamrater som hämtar de skjutna älgarna, men har man inte det 
kan djuret ligga kvar ett tag. Älgen ska då ligga så att det blir bra 
luftcirkulation i kroppshålan och köttet kan kylas ned. 

Kroppen får inte kylas ned för mycket – något att tänka på om 
det är minusgrader. Då sker en kylsammandragning av köttet; det 
tappar vatten, drar ihop sig och blir segt och torrt. När man trans-
porterar älgen till slaktladan är det bra om älgkroppen ligger luftigt.
I slaktladan tar man ut de inre röda organen om de lämnats kvar 
i kroppen, flår och grovstyckar älgen. De första dygnen ska älgen 
hänga i ett utrymme där det är tio till tolv grader. Sedan flyttar man 
djuret till ett kylutrymme eller sänker temperaturen i det utrymme 
där älgen redan hänger till fyra, fem grader.  Där kan den hänga 
i tio dagar. Hängningen görs både för att mörningsprocessen ska 
bryta ned en del av bindvävnaden och för att köttet ska mogna och 
få en bättre smak. 

Middagsförberedelserna börjar redan i skogen. 
För att inte förstöra de bästa köttbitarna ställer det 
krav på att jägaren skjuter ett perfekt skott. För 
när du väl har skjutit viltet, så är det ett livsmedel 
och den fortsatta hanteringen av viltet är helt av-
görande för middagens utgång.
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Mörning
Kött blir just kött först när muskelns fibrer drar ihop sig på grund 
av brist på syre. Detta tar olika lång tid beroende på djurkroppens 
storlek samt i vilken temperatur den hänger. I regel tar det mellan 
24 - 48 timmar.

Viktigt är att inte chock-kyla djurkroppen. Flår man av skinnet 
i minusgrader och hänger sedan kroppen i minusgrader drar kött-
fibrerna ihop sig för fort med ett segt kött som resultat. Det spelar 
sedan ingen roll hur länge köttet får möra. Låt djurkroppen sakta 
kylas ned och låt den aldrig (under hela mörningsprocessen) hänga 
kallare än 4 plusgrader.

Dygnsgrader
Kött som ska möras så som till exempel älg, nöt, hjort och vild-
svin bör hängmöras tills köttet uppnått minst 40 dygnsgrader. 
Dygnsgrader är medeltemperaturen gånger antal dygn. Hänger 
köttet i en medeltemperatur på fem grader bör det alltså hänga 
i minst åtta dygn för att uppnå en lämplig mörning. 40 dygns-
grader är ett minimum och köttet blir bättre av en längre häng-
ning. Lämplig temperatur vid all hängning är 4-8 plusgrader. Ju 
längre hängning desto lägre temperatur. Köttet kan gärna hänga 

till 60 dygnsgrader. De som jobbar mycket med slakt och har det 
som yrke kan ibland låta nötkött hänga till 80 dygnsgrader. Det är 
ganska extremt men det gör köttet mycket mört och fint. Det är 
kostsamt då det vid denna långa hängning sker en viktminskning i 
form av avdunstad vätska. 

Om slakten skett på ett hygieniskt sätt och om utrymmet där 
djuret hänger är rent så kan slaktkroppen hänga längre. Har bakte-
rier angripit köttet är det inte säkert att det kan hänga till 40 dygns-
grader innan förruttnelseprocessen påbörjas. Då blir det bråttom 
med styckningen.

Styckning - delning
Innan styckningen börjar kan djurkroppen delas i två på längden. 
Det görs lättast när djuret hänger med en köttkrok i vardera hälse-
na. Man sågar sedan (till exempel med en tigersåg med fintandat 
blad) genom ryggraden från bakdel till hals. Sedan ska djurkroppen 
delas i fram- respektive bakdel. 

Större djur som nöt och älg (även kronhjort) delas mellan tionde 
och elfte revbenet framifrån räknat. Viktigt är att alltid skära i kött 
och att enbart såga i själva benet.
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1.
2.

3.

4. 5. 6. 7.
8.

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15. 16.

1. HALS

2. HÖGREV

3. BOG

4. ENTRECÔTE

5. ENKELBIFF

6. DUBBELBIFF

7. ROSTBIFF

8. LILLA FRANSYSKAN

9. STORA FRANSYSKAN

10. RULLE

11. YTTERLÅR

12. INNANLÅR

13. FRAMLÄGG

14. BAKLÄGG

15. BRINGA

16. KÅLLAPP

STYCKNINGSSCHEMA
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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

Så tar du hand om älgen efter skottet - middagen

Nästa steg är finstyckningen
Många gånger kan det vara bättre och mer hygieniskt att finstycka 
älgdelarna hängande i slaktgalgen eller i en krok. Man kan sortera 
de olika bitarna i siffer- eller namnmärkta plastbackar. De bästa 
bitarna – ryggbiff, filé, rostbiff och innanlår – kan man laga biffar 
eller göra helstek av. Ytterlår, bogstek och fransyska används till 
stekar och bringa, lägg och halskött blir kokkött, grytbitar eller 
färs. Ben med köttrester och märgben kokas till buljong. Köttet 
närmast skotthålet kan man koka till hundmat.

Frys in snabbt - tina långsamt
När man fryser in kött ska man frysa det snabbt, så att köttet inte 
tappar vatten. Om man fyller frysen med varmt kött finns det risk 
att köttet tappar vatten och blir torrt. När du tinar köttet ska det 
tina långsamt, återigen för att det inte ska tappa vatten. Det är bäst 
att tina kött i kylen och det kan ta närmare två dygn.

Att vakuumförpacka kött är ett bra alternativ eftersom det ökar 
hållbarheten. Älgkött som är vakuumförpackat kan man ha i fry-
sen i flera år. Det är inte farligt att äta gammalt kött, däremot kan 
det smaka sämre.

Ett alternativ om man inte har en vakuumförpackare kan vara 
att linda in köttet med frysfolie, lägga det i en fryspåse som man 
suger ur så mycket luft som möjligt. Förpacka köttet lufttätt så 
torkar det inte ut.

Tips! Är man tveksam om köttet är bra eller inte kan man skära 
ut några bitar och koka det i vatten. Luktar det då gott så smakar 
det bra och tvärtom!

Metoder att bevara kött efter slakt:
• Frysning
• Inkokning
• Rökning
• Saltning
• Torkning 
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Suodwattn
Älvdalens nationalrätt, Suodwattn, köttsoppa, har tillagats 
i Älvdalen sedan gammalt. Det är Älvdalens egen ”natio-
nalrätt”, en vanlig söndagsmiddag. Råvarorna till soppan 
fanns ofta på gården. Det är ett enkelt storkok som mät-
tar många. Ingredienserna är kött, grönsaker, potatis och 
klimp. Det finns många recept och olika tillagningssätt. Till 
dagens Suodwattn används vanligtvis älgkött och då pas-
sar soppkött med ben bäst. Soppan är tacksam att värma.

Suodwattn för 6 personer
Cirka 2 liter vatten
1,3-1,5 kilo älgkött med ben
1 matsked salt
10 kryddpepparkorn
10 vit- och svartpepparkorn
100 gram gul lök i bitar
1 kålrot cirka 500 g
6-8 morötter
200 gram palsternacka
15 potatisar

Skölj köttet och lägg det i en stor gryta. Häll på vatten, låt 
det koka upp och skumma sedan väl. Tillsätt salt, kryddor 
och lök. Ansa sedan grönsakerna, skär dem i bitar och 
lägg dem i grytan efter cirka 1 timme. Koka köttet tills det 
är mört, vilket tar cirka 1,5-2 timmar. Anpassa koktiden till 
det kött som används. När köttet kokat färdigt tas det upp 
och skärs i lagom stora bitar. Lägg köttet i soppan eller 
servera det separat.

Foto: Anna Dahlgren
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Suodwattn

Klimp
1 kryddmått salt

vetemjöl
eventuellt 1 ägg

vatten

Blanda mjöl och salt med vatten så att det blir en tjock 
klimpdeg. Forma små bullar med hjälp av två matskedar 
och lägg bullarna i kokande saltat vatten i 5 minuter. När 
klimpen flyter upp är den klar. Klimpen tillagas medan 
köttet kokar. Klimpen läggs i soppan innan servering.

Potatisen kokas för sig och serveras i separat serve-
ringsskål. Servera gärna soppan med nybakat tunnbröd 
eller kavelgris. En mustig öl, kallt källvatten eller mjölk kan 
med fördel drickas till.
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Mors lilla Olle blev
    gräddkusk i Amerika 

Mors lilla Olle i skogen gick,
rosor på kind och solsken i blick.
Läpparna små utav bär äro blå. ”Bara jag 
slapp att så ensam här gå!”
Brummelibrum, vem lufsar där? Buskarna 
knakar. En hund visst det är...
Lurvig är pälsen. Men Olle blir glad: Å, en 
kamrat, det var bra, se goddag!”
Klappar så björnen med händer små, räcker 
fram korgen: ”Se där, smaka på!”
Nalle han slukar mest allt vad där är: 
”Hör du, jag tror, att du tycker om bär!” 
Mor fick nu se dem, gav till ett skri. Björnen 
sprang bort, nu är leken förbi. 
”Å, varför skrämde du undan min vän?” 
Mor lilla, bed honom komma igen.

Folkkär visa
Många känner igen visan om Mors Lilla 
Olle. Den har sjungits i svenska hem i år-
tionden och är en av våra mest folkkära 
barnvisor. Vad många inte vet är att visans 
text är inspirerad av en verklig händelse 
som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Lilla 
Olle från visan hette egentligen Jon och 

hans möte med björnfamiljen som världen 
senare fick ta del av ägde rum en septem-
berdag 1850 i fäboden Morbäckssätern 
utanför Särna. Jons liv efter björnmötet 
innehåller allt en spännande historia skall 
innehålla; somrar på fäboden, logdan-
ser, hårt arbete, en Amerikaresa utan re-
turbiljett, en kärlekshistoria och livet på 
prärien i Minnesota. Genom en gammal 
tidningsartikel från 1851, och genom för-
fattaren Björn Fontander som skrev boken 
”Gräddkusken som var Mors lilla Olle” 
samt från berättelser av Jons efterlevande 
kan vi följa Mors lilla Olles liv. 

Alice Tegnér
Vi vet att mötet med björnen verkligen 
ägde rum, det ser man i tidningsartikeln 
från den 16 januari 1851. Där kan vi läsa 
om den lille Jons möte med björnfamiljen. 
Skalden Wilhelm von Braun läste reporta-
get och skrev en dikt om händelsen. Dikten 
inleds med raden; Liten pilt i fjällskog gick, 
rosig kind och änglablick…, och innehåller 
en 12 strofer lång historia om Jon.

44 år senare inspirerades Alice Tegnér av 
dikten och skrev barnvisan ”Mors lilla 
Olle”. Jon Ersson, ”Mors lilla Olle” kunde 
nog aldrig föreställa sig att hans möte med 
björnfamiljen många år senare skulle finns 
på miljoner barns läppar i form av den be-
römda barnvisan.

Björnmötet
Jon, hans två äldre systrar Kristina och 
Margareta och brodern Erik var till-
sammans med modern och en faster på 
Morbäckssäterns fäbodar, där familjen från 
Hägnåsen vistades sommartid. De vuxna 
kvinnorna bad flickorna att hålla ett öga 
på Jon medan de gick för att leta efter en 
fårtacka som inte kommit hem för kvällen 
med de andra djuren.

Jon tultade runt i skogen invid fäboden. 
Plötsligt kom det en björnhona med unge. 
Jon började på barns vis att kasta kottar och 
kvistar mot djuren. Han plockade några 
lingon som han försökte mata dem med. 
Jon hade förstås ingen aning om att björnar 
kunde vara farliga. Jon lockades av björn-

Många känner igen visan om Mors Lilla Olle, en av våra mest folkkära 
barnvisor. Vad många inte vet är att visans text är inspirerad av en verklig 
händelse som sträcker sig långt tillbaka i tiden, i Särna.
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ungen och pälsen var ju så mjuk att klappa 
på. Jon och björnungen lade sig för att vila 
vid björnhonan. Den äldsta systern blev 
orolig och började ropa på mamman som 
kom springande. När hon fick se Jon med 
björnarna skrek hon sitt numera världsbe-
römda skri. Detta oväsen blev för mycket 
för björnfamiljen som snällt lufsade iväg 
från Jons bärkalas, till hans stora sorg. 

Drömmen om Amerika
Vardagslivet i Hägnåsen var slitsamt och 
fattigt för Jon och hans familj. När sedan 
nödåren kom på 1860-talet började många 
särnabor att prata om Amerika där orörda 
jordbruksmarker, religiös tolerans och po-
litisk frihet lockade. Och kanske äventy-
ret. Sammanlagt emigrerade 1,5 miljoner 
svenskar till Amerika. Jon som nu är 18 år 
lyssnade och drömde.  I mars 1868 står Jon 
utanför pastorsbostaden i Särna och väntar 
på att få sitt flyttningsbetyg. Senare sam-
ma år står han på kajen i Oslo, som på den 
tiden hette Christiania tillsammans med 
andra från Hägnåsen och de tar båten till 
Amerika. I Amerika håller gruppen ihop 
och det är inte många engelska ord emig-
ranterna behöver lära sig för det är svensk 
och norskbygder de flyttar till.

Gräddkusken
Ett år efter Jons ankomst till Amerika står 
han på kajen igen och väntar på flodbåten. 
Han spanar efter bekanta ansikten från 
Sverige som tar sina första steg i det gyllene 
landet. Där kommer den han söker efter, 
Elia Simonsson från Särna. ” Året har varit 

långt, men nu är jag här”, säger Elia med 
tindrande ögon. Kanske har de bestämt att 
hon skulle komma, kanske var hon redan 
Jons hjärtevän. Elia och Jon blir i alla fall ett 
par och gifter sig senare samma år. I sam-
band med det amerikaniserar Jon sitt namn 
och kallar sig nu John H. Ericksson (H 
som i Hägnås). Jon och Elias liv som jord-
brukare på Minnesotas prärie börjar. De 
köper jordbruksmark, skogar och familjen 
är omtyckt av grannar och vänner. De får 
nio barn tillsammans och tar även till sig en 
fosterson. Jon har flera förtroendeuppdrag, 
bland annat så hämtar han grädde från 
bönderna i området till det kollektivt ägda 
mejeriet och kallas därför ”Gräddkusken” av 
sina grannar.

Alla historier har inte att lyckligt slut; 
Den 14 december 1887 avlider Mors lilla 
Olle, endast 38 år gammal. Dödsorsaken är 
hjärtsäcksinflammation. Den minsta dot-
tern är bara några månander. Nu står Elia 
ensam med ett jordbruk, skogsaffärer och 9 
barn. Vi kan bara ana hennes förtvivlan och 
ensamhet. Nu hjälper grannar och vänner 
till. Gemenskapen mellan emigranterna är 
stark.  Fostersonen som redan har ett stort 
ansvar över gården tar även över arbetet 
som gräddkusk. 

Besök i hembygden
14 år senare kommer en slädskjuts in i 
Sörsjön. Ur stiger en nätt liten kvinna på 
54 år. Det är Jons hustrun Elia som besöker 
hembygden vintern 1900-1901. Hon är på 
ett efterlängtat besök. Detta vet vi eftersom 
hennes dagbok hittades hos barnbarnet 

Stella när författaren Björn Fontander var 
på besök i samband med efterforskning-
ar till det som blev en dokumentärfilm 
och senare den halvdokumentära boken 
”Gräddkusken som var Mors lilla Olle”. 
Barnbarnet, Stella hade inte en aning om 
att morfadern var upphovet till en känd 
barnvisa. Fontander gav Stella och familjen 
sånghäftet och berättelsen om Mors lilla 
Olle. 

Elia stannar några månader i Särna och 
reser sedan tillbaka till sina barn i Amerika. 
I Gaylords tidning kan man läsa om hennes 
besök i hemlandet. Det går några veckor 
och i samma lokaltidning kan man  läsa  att 
Elia tyvärr drabbades av en allvarlig förkyl-
ning under vistelsen i Sverige och efter åter-
komsten till Amerika försämrades hennes 
tillstånd och hon avled i april 1901 endast 
54 år gammal. 

All is well
Elia och Jon är begravda i Amerika bred-
vid varandra och på gravstenen står ”All is 
well”. Allt är bra. 

De hade många bra år i Amerika till-
sammans. De upplevde äventyret och de 
orörda jordbruksmarkerna. Barnvisan Mors 
lilla Olle fortsätter vi att sjunga och antag-
ligen så sjungs den numera även i Amerika 
av Jons alla ättlingar som är utspridda över 
hela landet.

Källor: ”Gräddkusken som var Mors lilla 
Olle.” Muntligen: Björn Fontander, författare 
och Gunder Eriksson, vars farfar var bror till 
Mors lilla Olle.

1: Familjen John H Erickson med hustrun Elia, foster-
sonen Per (Grädd-Pete) närmast John och tre av de 
egna barnen. Det skulle bli sex ytterligare. Bilden är 
tagen av Sarmblad, St Peter, troligen 1878-79. 

2: John köpte denna gård 1887, samma år som han 
dog. Familjen på gårdsplanen är samlad runt ett 
porträtt av honom.

3: Familjen Erickson utom en av pojkarna, möjligen 
han som höll i kameran.  Bilden är troligen tagen 
utanför boningshuset, sommaren 1900 inför Elias 
Sverigeresa.

Tips! På Lomkällan strax väster om Särna, ett skogs- 
och försvarsmuseum, presenteras bakgrunden till 
den välkända barnvisan. Bok: Björn Fontander blev 
intresserad av den här historien och gjorde en do-
kumentärfilm för TV om ”Mors lilla Olle”. Fontander 
lyckades också spåra ”Olles” vidare öden, vilket så 
småningom ledde fram till den halvdokumentära ro-
manen ”Gräddkusken som var Mors lilla Olle”

1.

Stora bilden sid 32: En skulptur-
grupp med Olle och björnen står 
på torget i Särna (foto: Anders 
Barke) och även i Sörsjön några 
mil söderut.

Lilla bilden sid 32:  Denna bild 
skickade Jon från Amerika hem 
till familjen i Hägnåsen. Han var 
då strax över 20 år.

2. 3.
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SÅ HÄR VÄXER ETT TRÄD

Lilla Skogsskolan är till för kommande generations 
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 generations skogsägare

Träden växer på höjden, på bredden och neråt 
under marken genom rötterna.

Tillväxt på höjden sker genom knoppar. Varje vår växer det ut nya 
skott. Toppknoppen är särskilt viktig för ur den växer det upp ett toppskott 
rakt upp i luften. Ju längre toppskottet är desto bättre växer trädet. Ur de 
andra knopparna växer det ut nya grenar. De bildar ett grenvarv. När ett 
träd är litet kan man ofta räkna ut hur gammalt ett träd är genom att 
räkna grenvarv. 

Tillväxt på bredden sker under barken. Där finns en tunn tillväxt-
zon som kallas för kambium. I kambiumet bildas ny ved och ny bark. 
Barkens uppgift är att skydda trädet mot torka och angrepp av insekter 
och andra djur. Under barken finns ett lager som kallas innerbark. I 
innerbarken transporteras kolhydrater som bildats i trädens löv eller 
barr ut till trädets olika delar.

Mitt inne i trädet finns märgen. Det är den äldsta delen av trädet. 
Den inre delen av stammen består av kärnved. Det är ved som inte 
längre leder vatten och som hos vissa trädslag är lite mörk i färgen. 
Den nybildade veden heter splintved. I splintveden transporteras 
vatten och näringsämnen från marken upp till trädens löv eller 
barr.

Om man fäller ett träd så ser man runda ringar i veden. Det 
är årsringar. Årsringarna bildas eftersom trädet växer fortare på 
våren och långsammare på sommaren och hösten. De ljusa ring-
arna visar tillväxten på våren. De mörka ringarna visar tillväxten 
på sommaren och hösten. Genom att räkna antingen de ljusa 
eller de mörka ringarna får man reda på hur gammalt trädet 
var när det fälldes.

Tillväxt under marken. I marken finns trädens rötter 
som växer både neråt och åt sidorna. Rötterna suger upp 
vatten och näringsämnen som trädet behöver för att kunna 
växa. De har också till uppgift att hålla fast trädet vid mar-
ken. Rötterna gör dessutom att jorden binds så att den inte 
så lätt blåser bort eller spolas bort av regn. Ibland kan nya 
trädstammar växa upp ur rötterna. De kallas för rotskott.

Källa: Skogen i skolan, skogeniskolan.se

Märg

Kambium

Bark

Innerbark

Splintved
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På vilka tre sätt 
växer ett träd?

Tävla med
Lillaskogsskolan

Skicka in ditt svar senast 1:a juli!
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 svaren på de tre frågorna, 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

?
1.

2.
3.

Vad finns mitt
inne i ett träd?

Hur kan man veta 
hur gammalt ett 
träd är?

Foto: Tobbe Nilsson.

Nya toppskott varje år

1 år 2 år 3 år 4 år
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Tips - vi gillar!

JORDÄGARSTÄMMA VÅREN 2016

ÄB 26/5 - Älvdalens Biograf kl. 18.00
SIB 27/5 - 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!

Skogsstyrelsens e-tjänster
Mina sidor är en avgiftsfri e-tjänst öppen för alla

skogsägare och deras ombud.
Mina Sidor hittar du på: skogsstyrelsen.se

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

Bege dig ut i skogen med kunskap direkt!

Här kan du bland annat lära 
dig mer om markberedning, 
testa dina kunskaper och 
mycket, mycket mer!

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

och klicka på länken Nyhetsbrev på startsidan.

Nyhet!

ViewRanger GPS - Spår & Kartor
Upptäck tusentals inspirerande vandringsguider, ladda ner de-
taljerade kartor från Lantmäteriet och hitta alltid rätt på dina 
äventyr ute i naturen med ViewRangers integrerade navigerings-
system. Dela dina äventyr med andra och inspirera dem att upp-
täcka nya platser! Perfekt för att utforska bergstoppar eller bara 
en utflykt på landet.
LADDA NER TOPOGRAFISKA KARTOR
- Ladda ner Lantmäteriets kartor för att få de mest detaljerade 
kartorna.
UPPTÄCK INSPIRERANDE VANDRINGSGUIDER
- Skapa och följ dina egna rutter eller ladda ner rutter från vårt 
enorma bibliotek med vandrings- och cykelleder skapade av ex-
perter och andra användare.
PRECIS NAVIGERING
- Aktivt ruttnavigeringssystem som använder 
din telefons GPS

Dessutom:
• fungerar utan mobilsignal
• dela din position
• gå längre med energisparläge
• synkronisera dina enheter
• få åtkomst till viewranger på Mac & PC. Titta på 

dina kartor och planera rutter i förväg på PC eller Mac med 
hjälp av ruttplaneringsverktyget på my.viewranger.com och 
synkronisera sedan dessa rutter med din telefon.

För Android, iPhone och iPad
Gratis, erbjuder köp inuti app.

Semesterstängt
på Besparingsskogarnas

kontor i Älvdalen och Särna
v. 28-31

Vilka är personerna på omslaget?
Tidningens omslagsfoto kommer från Älvdalens Hem-
bygdsförenings arkiv. Mannen till vänster är Garbergs 
Oskar Persson från Evertsberg, han står även som foto-
graf. Men vilka är de andra? Ta del av hela bilden och alla 
personer på: www.besparingsskogen.se
<http://www.besparingsskogen.se>  Klicka på bilder
 
Har du svaret? Kontakta Anna Dahlgren:
Tfn: 0251-59 74 85
E-post: anna.dahlgren@besparingsskogen.se

Efterlysning!

GRATTIS!
Vilgot Andersson, 9 år, Uppsala

till vinsten i förra numrets Lilla Skogsskola.

De rätta svaren var
1: älg, 2: vildsvin, 3: järv
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Sista ansökningsdag för bidrag:
     ÄB  SIB
Djurbidrag   15 april  22 april
Drift av samfälligheter/bystugor 1 juni  -
Föreningsbidrag    1 sep  26 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.

?!
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

Drift av samfälligheter & bystugor
 - ansök senast 1 juni
Bidrag ges framförallt till drift av samfälligheter och bystugor. Bidragsni-
vån ska ligga i paritet med storlek och aktivitet i föreningen. Vid beslut 
angående bidrag ska resultat och balansräkning analyseras. Föreningar 
ska deklarera för det bidraget som ges för att anses avdragsgillt. En ar-
betsgrupp utsedd av Jordägarnämnden beslutar om fördelningen.
Ansökan lämnas senast 1/6 det år ansökan gäller till Älvdalens Bespa-
ringsskog. Ansökan skall kompletteras med budget för innevarande år 
samt årsredovisning från föregående år bestående av verksamhets- och 
revisionsberättelse, resultat- och balansrapport, protokoll från årsstäm-
ma samt kopia av deklarationen.

LÖSNING SKOGSKRYSSET OKTOBER-15

GRATTIS MARGARETA BOHLIN I 
ÄLVDALEN, VINNARE AV SKOGSKRYSSET I 

HÖSTNUMMRET
AV SKOGEN & KRAFTEN!
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OBS!
Nytt datum gällande

djurbidrag för ÄB
Ansökan om djurbidrag lämnas till Besparings-
skogens kontor senast 15 april. OBS! Djuren 
skall räknas på dagen den 1 april.

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.

Journummer för 
väghållning

ÄB: 0251-59 74 86
SIB:  0253-59 67 65
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EN NYBLIVEN ORDFÖRANDE 
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Vem är du?
Jag heter Jan Larsson, är 47 år och bor i Ränningsvallen. Rännings-
vallen ligger i Härjedalens kommun i Jämtlands län. Vi har 4 mil till 
Funäsdalen och 7 mil till Idre. Ligger centralt och bra!

Familj?
Min fru Lotta och tre barn. 

Vad jobbar du med?
Bor man som vi gör här i Ränningsvallen måste man vara lite av en 
mångsysslare. Jag jobbar en del med Tännäs fiskevårdsområde, en 
del med den egna gården och verksamheten där vi har higland cattle 
och säljer fiskekort. Sedan är jag 2/3 sjukpensionär efter en olycka 
tidigare i min ungdom där jag skadade en hand.

Anknytning till norra Dalarna?
Min far är från Lillfjäten och min mor från Ränningsvallen. Sommartid 
är vi i Lillfjäten med djuren. 

Sedan när är du ordförande i Idre Jordägarnämnd?
Jag tillträdde nu 2016. Jag har tidigare varit suppleant i Idre Jordägar-
nämnd.

Vad var det som gjorde att du tackade ja till det uppdraget? 
Jag ser det som en spännande utmaning! Visst är jag också lite 
spänd inför uppdraget men jag har bra folk med mig i nämnden.Vi 
skall tillsammans göra vårt allra bästa för att fullfölja uppdraget.

Vad är ditt förhållande till skog och natur?
Jag är en naturmänniska. Jag tillbringar i stort sett all min fritid i skog 
och mark. Jag jagar, fiskar och jobbar mycket i skogen i och med 
att jag har djur. De använder vi för att hålla markerna öppna och för 
köttets skull. Mer lokalproducerat kan det inte bli!
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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
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HÖST 2016
ÄB
SIB

NÄSTA NUMMER
HÖST 2016

DELÄGARDAGAR I ÄLVDALEN

SKOGSÄGARSKOLAN

DELÄGARE I FOKUS IDRE

SKOGENS SKAFFERI

JAKTINTRESSERAD - DEL 4
Utrustning & viltskador

ARNE SCHEDVIN
30 år i Allmänningsstyrelsen

Särna-Idre Besparingsskog



www.besparingsskogen.se

Delägare i Älvdalens

Besparingsskog!

Inbjudan till Skogsdagar i  

Älvdalen kommer under våren.

Håll utkik i brevlådan!


