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Uppdatering av skogsbruksplaner
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RÖMGRÖT & FISK

CERTIFIERING AV GRUS
Möter nya krav på
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DET HAR VÄL INTE UNDGÅTT någon att sommaren varit 
mycket varm och torr. Jag har snart arbetat 40 år i skogen och 
under denna tid varit med om ett stort antal bränder. Vi har även 
gjort hyggesbränningar och naturvårdsbränningar men aldrig upp-
levt denna extrema situation.

 I vårt närområde har stora skogbränder drabbat både privata 
och statligt ägda skogar. Under flera veckor levde många i oro för 
vad som skulle hända och vem som skulle drabbas härnäst. För 
Besparingsskogarnas del så har vi klarat oss mycket bra under dessa 
heta sommarmånader med ”bara” tre mindre bränder inom vårt 
verksamhetsområde. Alla tre orsakade av blixtnedslag. De upptäck-
tes tidigt och har därför orsakat minimal skada. Det största områ-
det var i Särna där ca 5 ha ungskog brann upp.

Torkan har dock fört med sig andra saker som påverkat vår verk-
samhet. Vi stoppade all avverkning under tre veckor.  När vi sedan 
kunde avverka vidtogs mycket stora försiktighetsåtgärder. Detta 
har drabbat våra kunder då vi kommit efter i våra virkesleveranser. 
Hela vår drivningsorganisation gör nu allt för att komma i kapp 
med den tappade produktionen.

Ännu hårdare har markberedningen blivit drabbad då maskiner-
na stått stilla eller kört nätter med brandbevakning. Begränsning-
arna pågick under cirka nio veckor. Detta drabbar alla som beställt 
markberedning denna sommar. Vi gör allt för att komma i kapp 
under hösten och ber om förståelse från er som drabbats om vi inte 
hinner med allt som är planerat.

Även planteringar har drabbats av torkan. Vi ser på våra egna plan-
teringar att avgångarna på nyplanterade hyggen är större än vanligt. 
Ni som vet med er att ni planterat under våren bör titta lite extra 
för att göra en bedömning hur föryngringen lyckats.

NOG MED TRÅKIGHETER. Verksamheten i övrigt för Bespa-
ringsskogarna går mycket bra. Jag ser fram emot att kunna redovisa 
ett resultat för 2018 som är mycket bättre än vi budgeterat för. Det 
är framför allt högre virkes -och elpriser som ger resultat.

Jag kan också meddela att laserskanningen av delägarnas marker 
i Älvdalen har gått bra. Det fina vädret i sommar har gjort att all 
flygning gått planenligt. Materialet bearbetas just nu och skall för-
hoppningsvis kunna levereras under 2019.

Under året har Sveriges Allmänningsskogars förbund bildats. 
Medlemmar är alla Besparingsskogar i Dalarna samt allmänningar 
i Norr och Västerbotten. Totalt representerar förbundet 800 000 
ha skogsmark i inlandet. Förbundet har anställt en näringspolitisk 
talesperson som skall företräda oss i den allmänna debatten och 
som remissinstans i olika frågor. I detta nummer kommer vi kort 
att presentera Karin Fällman som tillträdde tjänsten den 1 oktober.

Trevlig läsning av ännu ett
nummer av Skogen & Kraften.

Ulf Andersson
Förvaltare och ansvarig utgivare
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Jag följde med Daniel Herrdin, vägansvarig 
på Älvdalens Besparingsskog, till täkten för 
att ta reda på mer om certifieringen.

Varför har Älvdalens Besparings-
skog valt att CE-märka gruset i Väs-
termyckeläng?

– Trafikverket och kommuner ställer 
numera krav på att gruset som används 
ska vara certifierat. Vi säljer inte direkt till 
dem, men de entreprenörer som gör jobb 
åt dem köper av oss, därför behövs den här  
CE-märkningen.

Vad kan gruset användas till och vilka 
kan köpa?

– Det används till vägar, anläggnings-
arbeten, tomter och husbyggen. Alla kan 
köpa, både företag och privatpersoner. Vill 
man köpa grus inklusive transport är det 
bäst att vända sig till någon av de entrepre-
nörer som finns i Älvdalen. När man köper 
gruset bör man ta del av CE- och prestan-
dadeklarationerna som finns för varje mate-
rialsort, så man vet vad man köper.

Hur gick arbetet till i Västermyckeläng 
när gruset certifierades?

– Först anlitade vi en entreprenör för 
att borra och spränga loss berg. När berget 
var sprängt så anlitade vi en krossningsen-
treprenör som kom och krossade berget. 
Krossningsentreprenören hade med sig ett 
krossverk, en hjullastare och en grävmaskin. 
När krossningsentreprenören sätter igång 
och börjar krossa så ska de skicka in en rad 
olika prover till ett godkänt laboratorium 
för att analysera materialet. Bland annat tas 
ett prov på så kallat kulkvarnsvärde, vilket 
är ett prov för hårdheten. Ett annat prov är
Micro-Deval, vilket är motstånd mot nöt-
ning. Under pågående krossning ska ett 
prov per vecka eller ett prov för vart 2000:e 
ton krossat berg skickas in till ett labb för 
analys på det färdiga materialet som tas 
fram, för att få fram en sorteringskurva. 
Om man tar fram olika fraktioner på grus 
ska prov skickas för varje fraktion. Vi på 
Älvdalens Besparingsskog har certifierat alla 
sorter vi säljer.

Älvdalens Besparingsskog möter de ökade kraven
CERTIFIERAT GRUS

I krossverket krossas det sprängda berget till rätt storlek. Entreprenören som anlitades för krossningen hade 
med sig ett eget krossverk.

Ökade krav från bland annat Trafikverket och kommuner har lett 
till att Älvdalens Besparingsskog nu har CE-märkt materialet som 
säljs i täkten i Västermyckeläng. Arbetet pågick under våren 2018 
och blev klart i maj. TEXT & FOTO: Marit Norin
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Vad visar labbtestet och vad händer om 
provet inte är bra?

– Testet visar en sorteringskurva, det vill 
säga att det är rätt sammansättning av korn-
storleken i materialet. När man gör slitla-
gergrus ( 0 /16 ) och bärlagergrus ( 0 / 32 ) 
blandar man i morän tillsammans med berg 
för att få rätt sorteringskurva. 

Vad händer när gruset ni krossat nu tar 
slut?

– Då behöver vi spränga mer berg och 
ta hit ett krossverk på nytt. Det är samma 
process då med att skicka in hinkar med 
grus till ett labb för att testa det gruset man 
krossar då. Varje gång vi krossar nytt så är 
det nya prover. Vissa storlekar är redan slut, 
så vi räknar med att vi behöver göra det en 
gång till innan året är slut.

Det är inte bara gruset som ska testas när det 
gäller certifieringsprocessen. I arbetet med 
certifieringen tog Älvdalens Besparingsskog 
hjälp av Petra Nyström i Falun, som driver ett 

företag som jobbar med kvalitetsmanualer och  
CE-märkning.

Kan du berätta hur en certifieringspro-
cess går till?

– Man börjar med att titta på vilka krav-
manualer man skall arbeta efter för att kun-
na CE-märka materialet. Sedan tar man 
fram en kvalitetsmanual för företaget som 
beskriver hur företaget arbetar och lever upp 
till de krav som ställs i manualerna för CE-
märkning. Man ska även utföra provtagning 
på materialet för att kunna säkerställa att det 
klarar kraven för byggnation. Det finns olika 
typer att bergmaterial. En del egenskaper vill 
man inte ha när man bygger väg och då har 
riktlinjer kommit fram vad som är ”godkänt” 
vid vägbyggen. Manualen för CE-märkning 
kommer från Svenska Standardinstitutet. 
Det finns krav på material gällande byggan-
de i helhet, inte bara på grus. 

Vad innebär en CE-märkning?

– Det betyder att säljaren garante-

rar att produkten håller en viss kvalitet. 
CE är en europeisk standard i grun-
den som finns i en svensk översättning. 
Älvdalens Besparingsskog arbetar efter 
CE-märkningen Ballast för obundna och 
hydrauliskt bundna material till väg. Det 
finns två olika nivåer att arbeta efter, en 
som kräver revision av extern revisor samt 
den andra nivån där man endast arbetar 
med egenkontroll. Kraven är dock desam-
ma och man arbetar på samma sätt med 
kvalitetsmanual och provning av material-
et oavsett nivå. Storlek 0 / 32 till statlig och 
kommunal väg har högst krav, då utför en 
revisor en extern revision och går då ge-
nom kraven i manualen och kontrollerar 
att man lever upp till dem. 

Vad visar en deklaration?

– Deklarationen innehåller företagets 
uppgifter så som adress och kontaktuppgif-
ter samt vilken täkt materialet kommer från 
samt en sammanställning över de provsvar 
som krävs för respektive sortering.

Fakta CE-märkning

• Bokstäverna CE är en förkortning 
för Conformité Européenne vilket 
betyder ”i överensstämmelse med 
EG-direktiven”.

• När det finns ett CE-märke på en 
produkt betyder det att tillverkaren 
eller importören intygar att den 
uppfyller EU:s hälso -, miljö - och 
säkerhetskrav.

• Märkningen fungerar sedan som ett 
pass, det betyder att en CE-märkt 
produkt kan säljas fritt inom EU. 

Källa: Svenska Standardinstitutet

Vad betyder orden?

Fraktion = materialsort, tex 0 /8

Sorterkurva = fördelning, i procent, av 
storlekar på gruset inom ett bestämt 
intervall. Med en sorterkurva tar man 
fram hur fördelningen i bestämda steg 
och i procent ser ut för olika storlekar, 
t.ex. 0 /32 från 0 mm till 32 mm.

Vad betyder siffrorna?

Siffrorna anger storleksintervallet på gru-
set, tex 0 /8 betyder att gruset är mellan 
0 och 8 millimeter. 

Storlekar som ÄB har och exempel på 
användningsområden:

0 /16: slitlagergrus (överst på grusvägar)

0 /32: bärlagergrus (under slitlagergruset 
på en grusväg eller under beläggningen 
på en asfaltsväg)

0 /63: förstärkningsgrus 

0 /90: förstärkningsgrus

0 /8: Stenmjöl (kringfyllning runt vatten- 
och avloppsrör)

8 /16: Makadam (bra material att gjuta på 
när man bygger hus)

16 /32: Makadam (till dräneringar)

Mikael Johansson t.h. har många års erfarenhet av kross-
ning och skötte krossningen på plats i Västermyckeläng. 
Han ansvarade även för att prover togs och skickades till 
labb för analys. Sida 7: Daniel Herrdin, vägansvarig på 
Älvdalens Besparingsskog.

”Trafikverket och kommuner 
ställer numera krav på att 
gruset som används ska vara 
certifierat. Därför behövs den 
här CE-märkningen.”Daniel Herrdin
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Hösten 2017 beslutade jordägarstämman 
att bekosta en ny laserskanning av skif-
teslagsmarken i Älvdalens socken.  

Under våren 2018 har Besparingsskogen 
jobbat med offerter för laserskanning
av delägarnas fastigheter. I upphandlingen 
ingick även andra områden, bland annat för 
att hålla ned kostnaden. 

– Vi har ett gemensamt samarbetspro-
jekt med Orsa, Hamra, Norra Venjans och 
Landbobyns Besparingsskogar,  säger Håkan 
Lissman på Älvdalens Besparingsskog. Han 
fortsätter;

– Det var företaget Foran som fick 
uppdraget och själva flygningen gjorde 
Terrateck. Foran fick rådatan i augusti från 
Terrateck. Under hösten jobbar Foran med 
detta. Foran har inte varit sysslolösa nu i 
sommar när de väntat på rådatan från flyg-
ningen, utan de har satt ut hundratals prov-
ytor. Jag träffade själv en man som var ute 
i somras och satte ut provytor när jag och 
familjen plockade bär. Provytorna är viktiga 
eftersom Foran använder de vid kalibrering 

av laserdatauppdateringarna för att få rätt 
beräkningar. De första uppdateringarna 
kommer att kunna levereras under 2019. 
Mer om hur detta skall gå till kommer vi 
att presentera längre fram.

Så går en laserskanning till

Det är en teknik som från början utveck-
lades av försvaret på 80-talet. Lasern mäter 
det reflekterande ljuset, vilket ger en bra 
terrängmodell som visar markstrukturen 
ända ner till större stenar, även på skogs-
klädd mark. Det tas flera laserpunkter per 
kvadratmeter och tekniken gör det möjligt 
att kartlägga varje träd med information 
om höjd och diameter. Detta ger markäga-
ren värdefull information. Terrängmodellen 
gör det möjligt att se marken utan träd, ett 
bra sätt att kunna se höjdskillnader och 
upptäcka fornlämningar på sin mark. Det 
enskilda trädskiktet ger noggrann informa-
tion om varje enskilt träd och man kan ta 
fram lika säkra siffror som klavning, dock 
utan att behöva gå ut i skogen.

Företagen Terrateck och Foran avslutade laserskanningen under 
juli månad på delägarnas marker, sammanlagt cirka 109 000 hek-
tar. Det är ett av stegen i arbetet med att uppgradera delägarnas 
skogsbruksplaner med ny skogsdata. Att vädret har varit på laser-
skanningens sida i sommar är helt klart.

 Klart väder underlättade -

laserskanning av
delägarnas marker

TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson.



Mark

Vatten-
drag

TrädTräd

Skogens höjd och täthet

Forest Grid™  Laser Method 

Laserskanning genomförs i stråk från �ygplan. 
Lasern mäter avståndet mellan sensorn och 
terrängen. Med hjälp av GPS och tröghets-
navigering beräknas sedan mätpunkternas 
positioner i vegetation och på mark. 
 

Bättre beståndsgränser och noggrannare data än traditionell indelning.•
•

Tids- och kostnadsbesparande vid stora arealer.•

•

•

Markstruktur för kartläggning av diken, planering av vägbyggnad, stickvägar etc.

Heltäckande mätning visar variationen inom ett bestånd, tex behov för 
röjning eller gallring

Standard GIS-format för produkter (ex. Shape, GeoTi�), lätta att använda 
i alla planprogram.

• Beräknade beståndsdata importeras till de vanliga planprogrammen, t.ex. 
pcSKOG, S-PLAN, Landinfo, Besk, Landinfo Forest.

Laserscanning

Fördelar med laserinventering

Referensytor i fält
För att fånga sambandet mellan lasermätta egenskaper och 
skogliga data fördelas ett stort antal referensytor ut inom 
skogsinnehavet. Referensytorna fångar hela innehavets 
spridning avseende trädslagsfördelning och volym. Ytorna 
positioneras med mycket hög noggrannhet (<0.5 m)

Gra�k: MARTIN EK, www.eken.nu

Laserpulserna tränger igenom 
även tät skog och 
mäter markens 
struktur, 
lutning, 
höjder och 
sänkor. Även diken 
framträder med hög 
detaljeringsgrad.

Den höga positionsnoggrann-
heten hos mät-
punkternas 
gör det 
möjligt att 
också be-
stämma läget för 
varje gren, höjd eller sänka 
i skogen med hög noggrannhet 
(<0.5 m). Skogens höjd över marken kan sedan beräknas och kvoter 
mellan markträ�ar och vegetationsträ�ar ger mått på skogens täthet.

Provytornas fältmätta egen-
skaper kopplas mot 
ytornas laser-
mätta egen-
skaper. 
Beräknings-
funktioner för hela 
området baseras på de 
samband som konstateras. 

Genom heltäckande och objektiv 
mätning av skogen samt starka 
samband mellan lasermätta egen-
skaper och skattade skogliga 
variabler kan ett tillförlitligt skog-
ligt register etableras. Noggrann-
heten för beståndsdata är högre 
än vid traditionell manuell fältindelning. Egenskaper som t.ex. 
ålder och SI återanvänds från den gamla planen alternativt 
kompletteras via fältinventering. 

Laseregenskaper

Fältmätta egenskaper

Laserscanning

Markstruktur

Skogens höjd och täthet

Samband laser/fältdata

Skogsbruksplan
med bra data

15 X 15 meter

Avfattning via kronhöjder

1:a re�ektion
2:a re�ektion
3:e re�ektion

ID Areal Ålder SI Prodmål Volym Dgv Gyta

1 2.4 54 T22 PG 120 22 21

2 4.4 112 G24 NO 250 32 32

3 5.2 14 G20 PG 15 2 5

4 1.7 32 T20 PG 90 18 25
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Källa: Foran



fått mer frisk luft än de flesta andra av oss.
På långt håll hör jag planteringsrör. 

Det är ett speciellt ljud som väcker många 
sommarminnen.

Tjong, och där träffade ett av rören 
en sten. Ja, det ljudet minns jag också. 
Känslan i armen, omtaget med röret för 
att hitta den perfekta planteringspunkten. 
Skratten på rasterna, tröttheten på morgo-
nen, den goda matsäcken. Men jag minns 
också myggen och bromsarna under de 
riktigt heta sommardagarna. Nu skall 
jag ta reda på hur Lava, Susanne, Johan, 
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DE PLANTERAR
FRAMTIDENS SKOGAR
Särna-Idre Besparingsskog planterar årligen cirka en halv miljon skogs-
plantor. Hälften av dem planteras av en entreprenör, den andra hälften 
av säsongsanställda plantörer. 

Varje år söker Älvdalens och Särna-Idre 
Besparingsskogar dussintals skogsplantö-
rer. Många kommer tillbaka år efter år, an-
dra är helt nya. Det är ett bra sommarjobb 
om du tycker om att vara ute i skogen i ur 
och skur, är över 16 år och äger ett par väl 
ingångna kängor eller stövlar.

Särna-Idre Besparingsskog planterar 
årligen cirka en halv miljon skogsplan-
tor. De ska helst ut före midsommar för 
att få bästa förutsättningarna för tillväxt. 
En mindre del av planteringen sker även 
på hösten. En väl utförd plantering ger 
en hög skogsproduktion. Därför är plan-
törens jobb så viktigt. Hälften av plantor-
na planteras av en entreprenör, den andra 
hälften av säsongsanställd personal. Jag har 
träffat gänget som under fyra veckor har 

Rohullah med flera har haft det i sommar.
Den första jag möter är Rohullah. Han 

har bara några enstaka plantor kvar i sin 
korg och jag får se honom sätta den sis-
ta plantan för denna sommar. Han suckar 
sedan nöjt, tar av sig korgen och sätter sig 
på en stubbe. Utsikten är vacker. Nedanför 
oss ligger den tre kilometer långa Öresjön 
och höjer man blicken ser vi Fulufjällets 
långsida. Fortfarande en del snö kvar kon-
staterar jag och Rohullah. Vi småpratar en 
stund.

– Sommaren har varit så fin och helt 
myggfri, säger Rohullah.

Han bor i Särna och har bland annat 
jobbat på äldreboendet. Nu ville han pröva 
något nytt och sökte arbete som plantör på 
Besparingsskogen.

Flera av plantörerna på det fem hektar sto-
ra hygget avslutar sina arbeten och vi träf-
fas vid bussarna för att avrunda sommaren 
med en gemensam lunch. Janne Bagg som 
är plantbas grillar hamburgare och korv. 
Plantbasen har ett viktigt jobb och hjälper 
plantörerna igång. Han eller hon finns där 
sedan hela sommaren. Janne berömmer 
sina plantörer för ett bra jobb.

– Det har gått snabbt i sommar, summe-
rar han. Plantörerna har varit självständi-
ga och jobbat på bra. 246 000 tallplantor 
”Västerhus” och 50 000 granplantor ”Jung” 
har de planterat tillsammans. Vi har som 
mest varit tio plantörer. 

Några av plantörerna delar med sig av 
sina tankar om sommarjobbet som plantör. 

– Jag har satt plant i över 20 år säger 

Daniel från Idre. Jag kommer tillbaka även 
nästa år.

– Inte jag säger Johan som går sista året 
på Älvdalens Utbildningscentrum. Jag vill 
gärna jobba med röjning och köra maskin.

Kanske är det Johan som håller i röjsågen i 
just det här området om cirka 15-20 år då 
det är dags för röjning.

– Jag måste jobba inom sjukvården nästa 
sommar för att få praktik säger Lava som 
bor i Umeå och studerar till läkare. Jag 

Alidadh Askari, Daniel Johnsson, Rohullah Mosavi, Johan Hermansson, Albin Wennér, Janne Bagg, Daniel Svensson, Lava Amnelius Mörk och Susanne Will.

kommer att sakna de här somrarna. Jag 
trivs med att sätta plant och vara ute. Det 
är skönt att vara hemma i Särna eftersom 
jag annars bor långt från min familj. 

– Vilka vill ha de sista hamburgarna ro-
par Janne.

Två frivilliga anmäler sig. Att sätta plant 
ger matlust. 

Gänget som planterat åt Särna-Idre 
Besparingsskog säger hejdå till varandra och 
lämnar ifrån sig planteringsrören till Janne.

– Vi ses nästa sommar ropar jag efter 
dem när de tar ryggsäckarna och går mot 
bussen som ska ta dem hem. De vänder sig 
om, vinkar och ler. 

Vi träffar några av dem igen. Nästa som-
mar skall åter en halv miljon nya plantor 
ner i backen.

”Det har gått snabbt i sommar, 
plantörerna har varit självstän-
diga och jobbat på bra.”

Sommaren har varit så 
fin och helt myggfri.”
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TEXT & FOTO: Anna Dahlgren.
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Eftersläckning-
skogsägarens ansvar

Värden för hundratals miljoner har brunnit upp och livsöden änd-
rats. På nyhetsrapporteringarna har vi hört om evakueringar av 
bofasta och lantbruksdjur, italienska brandflyg, tyska brandmän i 
Särna och en ny metod att med hjälp av bombplan släcka en av de 
största bränderna som rasat i vårt närområde.

Nu har röken lagt sig. Det kommer en tid efter branden när alla 
som har hjälpt till har åkt hem till sitt och eftersläckningen börjar. 
Det är då skogsägarens ansvar tar vid.

Skogsägarens ansvar innebär att:

när räddningsinsatsen är avslutad övergår ansvaret för eftersläck-
ning och bevakning till dig som skogsägare. Markägaren är skyldig 
enligt lag att eftersläcka och bevaka området tills det är släckt.

Räddningstjänst och försäkringsbolag

Eftersläckningen kan vara svår att hantera som privat skogsägare. 
Dels kan det bli en långvarig process som pågår i månader. Det är 
också ett farligt jobb som kräver kunskap. Träd, vars rötter brunnit 

av kan till exempel falla utan ett ljud, men med stor kraft. 
Oavsett hur din situation som skogsägare ser ut så skall du till att 

börja med ha en diskussion med räddningstjänsten. Det är även att 
rekommendera att tidigt kontakta försäkringsbolaget om skogen 
är brandförsäkrad, för att få veta vad som gäller för dig som mar-
kägare oavsett om du själv eftersläcker eller om du anlitat någon. 
Eventuellt kan arbetet med brandbevakning ersättas. 

FRÅGOR & SVAR
Jan-Olov Olsson, räddningschef i Älvdalens kommun

Vad menas med eftersläckning?

– Med eftersläckning menas att bevaka och förhindra att bran-
den flammar upp igen och sprider sig vidare.

Har du lämnat över eftersläckningsansvaret till 
skogsägare i sommar? 

– Ja, flera gånger, till olika skogsägare. Bland annat den stora 
branden norr om Trängslet. Det är Fortifikationsverket som äger 
hela det området. Där kommer eftersläckning och bevakning pågå 
långt in på hösten. Det var ju en speciell situation med hundratals 
inblandade och en stor markägare som har personal och resurser. 

Ett annat exempel är en annan brand i somras då jag ringde och 
väckte upp en skogsägare mitt i natten. Han bodde i Stockholm 
och hade inte möjlighet att åka upp till sin skogsfastighet just då. 
Det är ju förståeligt när man bor en bit bort. Då kom vi överens om 
att vi skulle eftersläcka och bevaka till han hade löst sin situation. 
Nästa dag på eftermiddagen kom en släkting till mannen upp och 
tog över bevakningen. Våra timmar där fakturerar vi skogsägaren. 
Det är något som försäkringsbolaget eventuellt betalar ut ersättning 
för. Den här skogsägaren var tyvärr ej försäkrad. 

När är räddningstjänsten skyldig att ingripa vid skogsbränder?

– Enligt LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor, 2003:778) är det 
räddningstjänstens uppdrag att släcka och stoppa spridningen av 
en skogsbrand. Räddningstjänstens insats bekostas av kommunen 
eller staten. Du som är markägare är enligt LSO skyldig att bistå 
räddningstjänsten i deras insats.

Vad händer när jag som skogsägare ska ta över ansvaret?

– Vi har en dialog med markägaren. Talar om vad som är viktigt 
att tänka på i eldområdet. Det kan till exempel vara att det är vik-
tigt att bevaka kanterna eller var närmaste vatten finns. Är det långt 
till närmaste vatten så kan vi ibland låna ut ett så kallat resbart kar, 
det är en vattentank som rymmer fem kubik vatten. Annars kan vi 
vara restriktiva med att låna ut utrustning, till exempel slangar och 
pumpar. Helst under torra somrar, då behöver vi alla resurser själva. 
Men med vatten i närheten, en vattenkanna, kanske pulversläckare 
kommer man ändå långt om man skall bevaka kanterna. Sedan 
gäller det att skogsägaren har kunskap om skog, lokalkännedom är 
en stor fördel, har god fysik och den utrustning som krävs.

Sedan är alltid vädrets makter avgörande. Kommer det en vind 
så kan elden blossa upp igen. Känner skogsägare då att elden tar 
sig okontrollerat och hon eller han har gjort allt de kan utifrån de 
förutsättningar som finns så skall man ringa 112. Då kommer vi 
ut igen. Däremot blir vi inte så glada om skogsägaren har lämnat 
området för tidigt och åkt hem, och det är därför elden tagit sig 
igen, och kanske in på grannens mark.

Vad är MSB?

– Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En 
statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att 
förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans 
med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och orga-
nisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger de stöd till 
de som ansvarar för att hantera krisen. Vi ska också se till att sam-

För många är sommaren 2018 förknippad med 
sol, bad och värme utöver det vanliga. Men myn-
tet har alltid en baksida. Summerar vi sommaren 
innefattar den även bränder och torka.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

9 § En räddningsinsats är avslutad när den som leder in-
satsen (räddningsledaren) fattar beslut om detta. Beslutet 
skall redovisas i skriftlig form. När en räddningsinsats är 
avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, under-
rätta ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom 
som räddningsinsatsen har avsett om behovet av bevak-
ning, restvärdeskydd, sanering och återställning.

Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor 
men kommer bevakningen inte till stånd, får räddningsle-
daren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderätts-
havarens bekostnad.

TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson



ÄB
SIB

D
E

L
Ä

G
A

R
E

AKTUELLT

D
E

L
Ä

G
A

R
E

AKTUELLT
ÄB
SIB

16 17SKOGEN & KRAFTEN  HÖST  2018 SKOGEN & KRAFTEN  HÖST  2018www.besparingsskogen.se www.besparingsskogen.se

hället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter 
inom civilt försvar. Sommaren 2018 har det varit hög brandrisk i 
skog och mark i större delen av Sverige och det har varit flera skogs-
bränder. Då inrättade MSB en särskild organisation för hantering 
av skogsbränderna. 

När kan man få stöd från MSB?

– Vid en skogsbrand är det kommunen som ansvarar för släck-
ning via sin räddningstjänst. När det sker större skogsbränder kan 
kommuner samarbeta inom regionen om de ser att de inte kan 
klara situationen själva. För situationer när händelsen är alltför 
komplex, alltför stor eller långdragen för att inte heller regionens 
samlade resurser ska räcka till, har MSB förstärkningsresurser som 
kan användas.

Källor:
www.sala.se, www.msb.se, www.lrf.se, www.sca.com, www.riksdagen.se

Hur har sommaren varit på Älvdalens och

Särna-Idre Besparingsskogar?

Jonas Svensson, produktionsledare berättar.

– Vi på Besparingsskogen har varit relativt förskonade från brand 
i sommar. Vi har haft tre bränder som tänts av åska, i Särna, Mora 
och Älvdalen. På grund av den extrema brandrisken har vi haft 
produktionsbortfall på markberedning och drivning. Tyvärr ser det 
även ut att bli en del plantor som torkat.

Hur ser organisationen ut när det gäller brandberedskap?

– Vi har en egen organisation som ska klara av eftersläckning på 
Älvdalen, Särna-Idre samt Venjans Besparingsskogar. Totalt är vi 
cirka 25 personer. 

Vad har du som produktionsledare för ansvar 
vid skogsbränder?

– Jag som produktionsledare har till ansvar att vid skogsbränder 
se till att skicka personal till eftersläckning. Vi har brandvagnar ut-
rustade med pumpar, slangar, vattenbassänger, skyddsmasker etc. 
Utöver det så finns ett antal fyrhjulingar med vattentankar. Detta 
har vi både i Särna och i Älvdalen för att kunna täcka upp och 
snabbt vara på plats.

Kurs i eftersläckning
Det finns flera olika kurser på internet om eftersläck-
ning. Kurserna förutsätter att man har bra kunskap 
om skog i grunden. En av kurserna anordnas av LRF.

Se länk nedan.
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/agande-
ratt-och-miljo/brand/gratis-kurs-om-efterslackning/

Tips!

Tänkvärt!
Efter sommarens bränder finns det önskemål från 
markägarhåll att arbetet med bevakning och efter-
släckning samordnas av försäkringsbolagen när det 
gäller stora bränder, som inbegriper många mar-
kägare. Det gjordes vid den stora branden i Väst-
manland 2014.



SIB

D
E

L
Ä

G
A

R
E

SKOGSÄGARSKOLAN

D
E

L
Ä

G
A

R
E

SKOGSÄGARSKOLAN SIB

Skogsägarskolan
LÄR DIG MER OM GEOLOGI

Geologiska avtryck
i Särna-Idre
I Västerdalarna upp till Särna-Idretrakten finns Nordens största område av sedi-
mentära bergarter, med en ålder kring 1200 miljoner år. Sandsten dominerar. Den 
är rik på kvarts och väldigt mager vilket syns på markvegetationen som består av 
lav och ljung. Skogsmarken har låg bonitet och det dominerande trädslaget är tall.

Sandstensplatån

Jordklotets översta skikt är uppdelat i flera tektoniska plattor som 
ständigt rör sig i förhållande till varandra. Nordvästra Dalarna till-
hör den så kallade sandstensplatån och är cirka 1200 miljoner år 
gammal. Området låg ursprungligen ihop med Egypten på den 
Afrikanska plattan och sandstenen bildades på botten av det varma 
havet söder om ekvatorn. Idag kan man fortfarande se vågornas 
böljemärken och torksprickor bevarade på stenblock. 

För cirka 400 miljoner år sedan, ägde stora kontinentkrockar 
rum. Sandstenen undgick då de krafter som resten av fjällkedjans 
berggrund utsattes för och är därför äldre än vår fjällkedja.

Geologiska avtryck i Särna-Idre

Vi träffar Lena Leonardsson för att ta reda på vilka geologiska av-
tryck som finns i Särna-Idre. Lena jobbar idag som produktions-
ledare inom planeringsverksamheten på Älvdalen och Särna-Idre 
Besparingsskogar. Hon är utbildad skogstekniker men har även läst 
kvartärgeologi samt natur- och kulturhistoria.

– I Särnaområdet finns exempel på olika formationer som bild-
ats genom geologiska processer i sandstenen. Man kan se att sand-
stensområdena ibland bryts av med stråk av diabas eller basalt. 
Siavallen, mellan Särna och Fulufjället, är ett område som formats 
av att magma trängde upp, flöt ut och la sig ovanpå sandstenen. 
Denna magmatiska bergart kallas basalt, säger Lena.

Diabas är en annan magmatisk bergart som bildas i sprick-
or i äldre berg. I områdena vid Trollsjöåsen och Skäråsen syns 
stråk av diabas som trängt upp och fyllt ut sprickor i sandstenen. 
Inlandsisen drog med sig material från diabasstråken som än idag 
påverkar skogen och markens produktionsförmåga och bördighet. 
Det syns genom avvikande stråk av blåbärsris i den magra lav- och 
lingonrisvegetationen. Även i sluttningarna och på andra platser 
där vattnet fört med sig näring från diabasen blir det mer närings-
rikt och kalkrikt. 

– I Gammelsäterns naturreservat växer Guckuskon, den pampi-
gaste av nordens orkidéer. Men också vanligare orkideér samt brud-
borste och vänderot finns här, berättar Lena Leonardsson.
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Råsten och polerad tinguait. Ask av polerad tinguait finns på porfyrmuseet i Älvdalen. Siavallen, beläget mellan Särna och Fulufjället, är ett område som formats av 
att magma trängts upp och lagt sig ovanpå sandstenen. Foto: Anna Dahlgren.

TEXT: Ulrica Lund Lissman FOTO: Anna Dahlgren, Tobbe Nilsson.
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Bergarten tinguait är väldigt speciell eftersom den har en unik mi-
neralsammansättning. Den finns förutom i Särna ett fåtal mindre 
fyndigheter i världen. För cirka 285 miljoner år sedan inträffa-
de någon form av vulkanutbrott i området väster om nuvarande 
Särnaheden, vilket resulterade i att Siksjöberget och Ekorråsen 
bildades. Bergen består av bergarten nefelinsyenit med en mycket 
speciell sammansättning av mineraler och kallas därför för Särnait. 
Siksjöberget ( 791 möh ) är Sveriges högsta skogklädda berg och 
har, tack vare den speciella berggrunden, förhållandevis hög boni-
tet vilket markvegetationen, som utgörs av frisk blåbärstyp, visar. I 
samband med att Särnaiten bildades, bildades även gångbergarten 
tinguait. Ofta syns tinguaiten i markberedningsfåror som grönakti-
ga stenar med rosa prickar.

Fulufjället består av sandsten med inslag av den lättvittrade och 
näringsrika bergarten diabas. Sol, vind, vatten, kyla och glaciärer 
har under årmiljoner vittrat och skulpterat fram Fulufjällets nu-
varande form. Blockmarkerna har orsakats av frostsprängning, 
bergstupen och ravinerna är formade av inlandsis, bäckar och åar. 
Skulpteringen pågår fortfarande, särskilt vid Njupeskär som får en 
allt djupare nedskuren ravin.

Källa: sverigesnationalparker.se
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MER OM...

Bonitet
Bonitet är ett mått på tillväxten i m3sk per hektar 
och år.

Sedimentära bergarter
Bildas genom att partiklar utsätts för ett tryck av 
is, vatten eller luft. Flera lager lägger sig ovanpå 
varandra och bildar sedimentära bergarter. Några 
exempel är sandsten, lerskiffer, kalksten och dolo-
mit. Sandsten har bildats av sand och med hjälp 
av förstoringsglas kan man ofta se de ursprungliga 
sandkornen. Sandsten övergår genom omvand-
ling, med till exempel tryck, gradvis till kvartsit 
som är ännu hårdare och ofta mera kvartsrik.

Djupbergarter ( magmatisk bergart )
Djupbergarterna har bildats på stort djup i 
jordskorpan. Magma svalnade långsamt och mi-
neralkornen hann växa innan de låstes fast i ett 
typiskt massformigt mönster. De är ofta så tydligt 
korniga att man kan se och identifiera olika mine-
ralkorn med blotta ögat. Granit är exempel på en 
djupbergart.

Gångbergarter ( magmatisk bergart )
Magma stelnar och fyller ut sprickor i jordskorpan 
på väg upp till jordytan. Det utgör ofta tunna, ver-
tikalgående skivor i berggrunden, så kallade gång-
ar. Diabas är en gångbergart.
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Fisket har, sedan Besparingsskogarna bildades, haft stor betydel-
se för befolkningen. Fisket var ett viktigt tillskott i försörjningen. 
Idag kanske man främst tänker på den förmån alla delägare, ortsbor 
eller turister har genom att, mot en mindre kostnad, kunna fiska 
på Besparingsskogarnas vatten. För att inte tala om den rekreation 
som det ger. Även fast vi idag inte är beroende av att få fisk för vår 
överlevnad så är det inte mycket som slår en egen fångad röding till 
söndagsmiddag. 

Det är inte bara röding som går att få upp ur våra vattendrag utan 
det finns även möjligheter till lyckat pimpelfiske efter abborre, öring 
och regnbåge. Gädda finns också. Den fiskas antingen med spö och 
levande agn eller genom angelfiske. Det finns många metoder för 
isfiske. Det kan till exempel bedrivas med fisknät,  långrev, angel-
don, pimpelspö och pilk. Det viktiga är att ha tillstånd och veta 
vilka metoder man får använda. Vanligaste metoden för vinterfiske 
är ändå pimpelfiske.

Rusta dig för en lyckad dag på isen

Ett nybörjarkit kan till exempel innehålla isdubbar och borr. Det 
finns även motordrivna borrar. Det kan vara värt att köpa om man 
fiskar mycket. Du behöver även ett pimpelspö med bra lina. Spöet 
ska kännas bra i handen. Skopa för att hålla hålet rent och en liten 
huggkrok kan behövas. Sedan skall du ha ett bra bete. Det finns till 
exempel maggots i olika färger att köpa och det finns mycket annat 
att välja mellan. Knepen är oändliga. Det gäller att prova sig fram. 
Ofta behövs nya hål borras för att hitta fisken.

För många är kaffetermosen något av det vikti-
gaste att ha med sig när man pimplar. Även vår-
sol under pimpelfisket gör det till en skön upp-
levelse, men vill man ha fisk krävs det ofta lite 
mer, bland annat rätt utrustning, val av metod 
och mycket tålamod. Fiskekort är naturligtvis en 
självklarhet. 
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TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Petter Johansson.

PIMPELFISKE
 i Älvdalen,  Särna  och  Idre

SKOGSLIV PÅ VINTERN -
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Konsten att lura den misstänksamma rödingen

En som brukar isfiska mycket så snart isarna har lagt sig är Evert 
Spånberg från Särna. Han tipsar om hur vi kan fånga röding till 
römgröten.

– Fiskar man på samma platser, lönar det sig att prova ett nytt 
bete eller en ny färg varje gång man är där. Rödingen är positiv 
till nyheter. Sedan kan man tänka på rörelsemönstret på fiskedo-
nen. En intensiv rödingdarr kan fördröja huggen och till och med 
skrämma rödingen. Är det du själv som skrämt fisken vet man ju 
vad den är rädd för och kan prova något annat. Stora, gamla fiskar 
är smarta och kan hålla till på vissa platser och blockera all övrig fisk 
med sin misstänksamhet.

Locka med mäskning

– Sedan finns något som heter mäskning. Då lockar man till sig 
fisken genom att ha ner mat i fiskehålet. Rödingar och öringar up-
pehåller sig ofta inom ett område och spanar efter mera mat. Fet, 
riven ost är bra att mäska med. Ätande fiskar är fångstbara fiskar. 
Fiskarna blir mätta, och tar lång tid på sig att smälta maten i det 
kalla vattnet så det kan vara bra att vara sparsam med matmängden. 
En knapp näve ost var tredje dag är ett ungefärligt riktmärke. Ett 
rödingstim smäller i sig den mängden på nolltid, men det verkar 
inte spela så stor roll eftersom de kommer tillbaka rätt snart om de 
har börjat äta på ett ställe. Mäskplatsen spelar stor roll. Vissa ställen 
fungerar bra och andra inte alls. Det beror på hur rödingarna rör 
sig längs bottnen. Till exempel kan bara 30 m ”fel” räcka för att 
mäsket ska ligga orört i veckor.

Att tänka på:

• Ta alltid på dig isdubbar

• Gå aldrig ut ensam

• Undvik okända isar

• Ta på dig varma kläder

• Lämna meddelande om vart du ska och 
när du kommer hem.

Att ta med:

• Torra kläder i en plastpåse om du blir blöt

• Isskopa, för att rensa hålet från issörja

• Isborr, pimpelspön, bete, något att förvara 
eventuell fiskfångst i, en ask med krokar, 
pirkar och blänken

• Matsäck och varm dryck

• Något att sitta på, till exempel en fiskekont, 
ett liggunderlag eller ett renskinn.

Viktigt!
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Älvdalens fiskevårdsområdesförening

Älvdalens fiskevårdsområdesförening erbjuder nu betalning 
av fiskekort ( dygnskort ) via Swish. Fiskekortet blir gällande i 
24 timmar från den tidpunkt då betalningen på 70 kr har re-
gistrerats. Vid tillsyn av fiskekontrollant ska betalningsinfor-
mationen från Swish-appen med avsändare, summa, datum 
och klockslag kunna uppvisas av fiskaren. Fiskaren bär alltid 
ansvaret för att giltig information kan uppvisas varvid mobil-
telefon utan batteri, avsaknad av mobiltäckning eller likvär-
digt ej är giltiga skäl till att informationen ej kan uppvisas. 
OBS fiskekortet är personligt och kan ej överlåtas. Gällande 
bestämmelser finns på fiskevårdsområdesföreningens hemsida: 
http://www.alvdalensfvof.se/bestämmelser.htm

Fiskekortförsäljare i Älvdalen

Bland annat; Älvdalens Fiskecenter, Älvdalens Sportcenter, Tre 
Björnar, Älvdalens Turistbyrå, Schweden Aktiv i Nornäs. Ta del 
av fiskevårdsområdesföreningens hemsida för mer information. 
www.alvdalensfvof.se

Särna-Idre Fiskevårdsområde

Särna-Idre FVOF är förvaltare av fisket inom Särna och Idre 
socknar. Fiskevårdsområdet omfattar allt socken- och bysamfällt 
fiske. Sjöarealen är ungefär 6000 ha och de större strömvattnen 
är sammantaget cirka 17 mil.

Dessutom ingår genom arrende Sveaskogs vatten och genom 
samförvaltningsavtal de flesta reservatsvatten med undantag för 
fjällvattnen i Hävlingensystemet och på Fulufjället. Där gäller 
bara Dala Fjällfiskes fiskekort.

Fiskekortförsäljare i Särna-Idreområdet

Särnaffären, Särna camping, Särna-Idre Besparingsskogs kontor, 
STF-Grövelsjön, Idre Fjäll. Ta del av hemsidan för mer informa-
tion: www.sarnaidrefvo.se
Du kan även köpa ditt fiskekort på: www.fiskekort.se

Priser fiskekort Särna-Idre

1 dygn ..............................................................................90 kr
3 dygn ............................................................................150 kr
5 dygn ............................................................................220 kr
7 dygn ............................................................................300 kr
Säsongskort ( 1 / 5 - 30  / 4 ) ................................................400 kr
Säsongskort make / maka ...............................................600 kr
Gruppkort 1 dygn 10 personer .......................................400 kr

Tävla!
Tävla i vinterfiske

Många fiskeklubbar arrangerar tävlingar och 
distrikten har även DM. Sportfiskarna anord-
nar årligen SM. Tävlingarna lockar både gamla 
och unga, nybörjare som veteraner. Det finns 
även särskilda ungdomstävlingar. Inför en 
tävling märks råkar ut och isens bärkraftighet 
kontrolleras. Alla deltagare måste medföra 
isdubbar. Fisken måste avlivas direkt. Det skall 
även vara fem meters avstånd mellan de täv-
lande. Det är den pimplade mängden fisk som 
avgör tävlingens utgång.

Fisket på Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar administreras av Älvdalens, Särna och 
Idres fiskevårdsområdesföreningar. De förvaltar vattnen på Besparingsskogarna. Stora mäng-
der fisk sätts årligen ut i de numer reglerade vattendragen och sjöarna.

Priser fiskekort Älvdalen

Årskort 
För fiskerättsbevis och delägarkort ................................ 100 kr
Årskort för ortsbor ......................................................... 250 kr

Turistkort 
Årskort ........................................................................... 600 kr
Veckokort ....................................................................... 250 kr
Tredagarskort ................................................................. 150 kr
Dagskort ( kan betalas via Swish till nr: 123 541 46 10 ) ................... 70 kr
Kartor............................................................................... 20 kr

Värt att veta för den fiskesugne

ÄB
SIB VINTERFISKE
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Koka ihop römgröten 
4 mindre portioner

Smör på botten av kastrullen
6 dl grädde 
1/2 - 1 dl röd mjölk 
Ha sedan försiktigt i
1 dl vetemjöl
½ tsk salt

Välj en bra kastrull där inget fastnar i botten.
Häll i grädden och mjölken- koka upp och 
vispa sedan försiktigt ned mjölet.
Koka försiktigt upp igen.
Tillsätt saltet.
Vispa tills gröten släpper kastrullen.
Ett annat riktmått för mig är att jag kokar 
tills fettet börjar brytas fram i gröten, ca 20 - 30 
minuter beroende på hur stort kok du har.

Servera 

Römgröt (rømmgrût) med fisk
Römgröten har sitt ursprung i fäbodkulturen och åts huvudsak-
ligen vid midsommar när korna kommit ut på bete och börjde 
producera så mycket fet mjölk att man kunde ta undan grädde 
från smörtillverkningen. Vid samma tid på försommaren var ofta 
fiskelyckan god och öring eller röding nappade friskt i bäckar, åar 
och tjärnar. Gröten äts tillsammans med fisken, somliga använder 
socker och kanel till.

Römgröt och fisk är för mig fäbodvallen i Särna, ljudet av häs-
tarnas klockor och fårens bjällror, släkten, sommar och gemenskap.  
Måltiden innebär glädje och tradition. Man ska försiktigt koka 

Kokt fisk

4 rödingar (öring eller sik går också bra)
ca 2,5 liter vatten
1 msk salt
1  finhackad gul lök
8 kryddpepparkorn

Koka upp vatten, salt och pepparkorn
Lägg i fisken så att vattnet täcker
Lägg i löken
Koka 10 - 20 minuter

Ugnstekt fisk

Smöra insidan rikligt på en bit aluminiumfolie 
och lägg på dina rödingar.
Salta och peppra. 
Jag valde även att krydda med dill.
Vik ihop aluminumfolien till ett paket.
In i ugnen. Innertemperaturen ska vara 56°C, 
då är fisken klar.

ned vetemjölet i grädden tills gröten blir en sammetslen njutning 
på tungan. Till gröten passar kokt röding eller ungsstekt nyfångad 
bäcköring från en fjällbäck. 

I både Norge och norra Dalarna kan man uppleva olika 
smaknjutningar av just römgröt. Tillagningssätten och recepten 
skiljer sig åt, inte bara mellan länderna utan även mellan gårdarna 
lokalt. Känslan är dock densamma, römgröt med fisk är fortfarande 
en festrätt.
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TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson.
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Gunnel Eriksson tänkte på barnen när hon köpte sin morfars skogsskifte i 
början av 1990-talet. Hon är en av Särna-Idre Besparingsskogars delägare 
och sedan några år tillbaka aktiv i Storbäckens skifteslags styrelse. 

  Delägare Gunnel Eriksson - 

BOR NÄRA SIN SKOG
TEXT: Anna Dahlgren FOTO: Anna Dahlgren, Tobbe Nilsson.

30 31SKOGEN & KRAFTEN  HÖST  2018 SKOGEN & KRAFTEN  HÖST  2018www.besparingsskogen.se www.besparingsskogen.se

Jag träffar Gunnel Eriksson, Mörkrets egen 
sol, när hon trivs som bäst - på språng. Att 
umgås med Gunnel är som att få en vind av 
urskogen i Mörkret. Hon har en stark kär-
lek till Särna och en nyfikenhet till övriga 
världen. Allt är möjligt för Gunnel. 

– Jag bor väldigt nära min skog. Den 
ligger vid gården, säger Gunnel när vi ses 
över en kaffekopp. Det är just ingen skog 
på skiftet, bara ”några tallar”. Skogen hör 
till Storbäckens skifteslag och jag köpte ut 
de andra delägarna ur fastigheten i början 
av 1990 - talet. Skiftet ägde min morfar från 
början. Jag tänkte på barnen när jag köpte 
det. Det var också av praktiska skäl. Sen är 

det ju bra att vara delägare även för fiskets 
skull - vi fiskar en del. 

Gunnel sitter också med i Storbäckens 
skifteslags styrelse. Det finns sjutton delägar-
fastigheter med beteckningen Storbäcken 
som hör till Särna. De ligger cirka 3,5 mil 
nordväst om Särna. Delägarfastigheterna, 
de med graderad mark, är delägare i 
Besparingsskogen. I Särna och Idre socknar 
finns det sammanlagt tjugotvå skifteslag.

– I vår styrelse försöker vi att tänka på att 
hjälpa delägarna med jordnära saker som 
gynnar många. Det kan vara ved till slog-
bodar, rågångsstolpar och färg. För att få 
medel till detta söker vi verksamhetsbidrag 

från Särna-Idre Besparingsskog. Vi har även 
använt bidraget för grus till olika vägpro-
jekt, medel till skytteföreningar och restau-
rerat broar. Jag har varit med i styrelsen i 
några år nu säger Gunnel.

Hon är sedan många år gift med Gunder. 
De har tre barn och fem barnbarn. De tre 
barnen har alla namn med bokstaven G i 
början. De bor på olika platser i Sverige och 
Norge. Barnbarnens namn börjar faktiskt 
inte på G säger Gunnel och skrattar.

Storbäckens historia

Storbäcken var från början fäbodvall till Särnaheden. Fä-
bodbrukarna följde en gångstig med djuren till fäboden, 
den gick från Särnaheden, över Bergsvallen, Busteshål-
lan, över Fulan, Skärberget, Strömsildret och fram till 
Storbäckens fäbod, en sträcka på cirka 3 mil. Det blev 
fast boende på Storbäcken någon gång på 1700-talet. 
Det har varit tre gårdar i Storbäcken, varav två var bebod-
da året runt. På en av dem bodde Per och Stina Emretsson. 
De härstammade från byn Flötningen. Per gick med posten 
Gördalen-Särna en gång i veckan genom väglöst land. Vägen 
till Gördalen blev klar 1924. Det finns fortfarande fastboende 
i Storbäcken och numera en del fritidshus. 

Fakta om skifteslag

• Skifteslag är en lantmäteriterm som 
avser det område inom vilket ett 
jordskifte förrättas. Termen används i 
skifteslagstiftningen från 1700-talets 
mitt när storskiftet infördes och efter 
hand vid enskifte och laga skifte.

• Ett skifteslag omfattade i regel en by, 
men kunde på vissa håll omfatta hela 
socknar. Huvudregeln var att den 
omfattning som ett skifteslag haft 
vid ett storskifte också skulle gälla 
vid laga skifte. Skifteslaget betecknar 
i dessa fall ett geografiskt område, 
men det händer att man med be-
greppet också avser delägarna av det 
geografiska området. 

• För att en by ska fungera fordras 
sammanhållning och samarbete. Förr 
i tiden när jordbruket dominerade 
var detta viktigare än nu. Det kunde 
gälla underhåll av gärdesgårdar och 
grindar, underhåll av diken och vägar, 
sådd, beten och slåtter.

Källor: Muntligt: Sune Jensen, Arne Schedvin, 
Gunnel Eriksson.
Webb: www.sarnaturism.se

Namn: Gunnel Eriksson

Bor: Mörkret, Särna

Kommer från: Mörkret

Familj: Maken Gunder, tre barn och 

fem barnbarn

Skogen finns i: Storbäcken, Mörkret
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Lillaskogsskolan
för kommande generations skogsägare

Vad händer under isen?
För varje dag om hösten blir sjön lite kallare. Vid fyra grader är vattnet som 
tyngst och när isen lägger sig kan inte ens vinden blanda om vattnet. Då blir 
allt stilla. Men vad händer egentligen med djur och växter i sjön när isen har 
lagt sig?

Parningslek under isen

Även fiskarna stillnar och glider allt långsammare fram i det kalla vattnet. 
Det beror på att de flesta fiskar helt saknar en egen värmeproduktion, de 
har samma temperatur som vattnet. Några fiskar har specialanpassat sig för 
att hålla energin uppe under vintern. Laken till exempel, som är mest aktiv 
just under vintern och har sin parningslek precis under midvinterisen. Då 
slipper de konkurrens och anfall från andra fiskar.

Överlever bottenfrysning

Rudan däremot lägger sig stilla i bottengeggan och struntar i om allting 
fryser runt omkring. Även om det blir helt syrefritt i rudans lilla ishåla 
överlever den genom att omvandla sina fettreserver till etanol. Etanolen 
och saltet i fiskens blod sänker fryspunkten, så därför kan rudan vara 
kallare än noll grader utan att frysa sönder. Där det finns ruda kan man 
gissa att sjön brukar bottenfrysa.

Metanlågor

Vattenväxterna vilar och bildar nästan inget nytt syre. Trots att det blir 
kallt fortsätter däremot döda växter och djur att brytas ned på botten. 
Istället för syre bildas då metangas. Metanet från botten flyter upp och 
bildar bubblor i isen. Metan kan ibland självantända och man kan då 
se små flackande lågor där gasen bubblar upp. I sjöar där nedbryt-
ningen är stor kan eldkvastar slå upp ur isen.

Syrebristen farligare än kylan

Sjöns invånare har olika sätt att hantera ky-
lan men syrebristen är ofta svårare. De flesta 
fiskar rör sig och äter så lite de bara kan för att 
inte förbruka så mycket syre. Vissa skalbaggar 
och mygglarver sticker hål i vassrötter och andas 
rötternas luft. Dykarskalbaggar vintervilar i en 
luftbubbla på botten. När vårsolen börjar värma 
vattnet och fiskarna tinar upp rör de sig mer och 
behöver mat och syre, fastän det knappt finns nå-
gon ännu. Många som har uthärdat det långa vin-
termörkret dukar därför under av syrebrist framåt 
våren.

Tuffa grodor

Grodor och paddor producerar också en antifrys-
vätska för att kunna bli minusgradiga utan att frysa 
ihjäl. De flesta groddjur övervintrar i hålor på land, 
men vissa går ner i sjöarna för en vintervila och tar där 
upp lite av vattnets syre genom huden. Dessa grodor 
riskerar att frysa ihjäl eller kvävas på sjöbottnen men 
om de överlever är de först på lekplatsen om våren och 
kan lägga sina ägg.

Källor: illvet.se, naturskyddsforeningen.se

KONSTRUKTÖR: Ulrika Ressar, Solflätan. FOTO: Petter Johansson.
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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Tävla m
ed

Lillaskogsskolan

Skicka in ditt svar på senast 1:a januari!

Per post: Anna Dahlgren, Älvdalens Besparingsskog, Box 65, 796 22 Älvdalen

E-post: anna.dahlgren@besparingsskogen.se

Hemsidan: www.besparingsskogen.se

Klicka på Lilla Skogsskolan
 

Skriv korsordssvaret, 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
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Jord- och skogsbruk
av Björn Lundén, ger dig 
mängder av tips och råd 
om hur du kan utnyttja de 
möjligheter skattereglerna 
ger för att få ut mer av ditt 
jordbruk eller skogsbruk.

Boken är en perfekt handbok 
för dig som äger eller arrenderar ett jordbruk eller ett skogs-
bruk och vill lära dig hur skattereglerna fungerar - antingen 
för att själv kunna sköta administrationen i företaget, eller 
för att kunna föra ett vettigt samtal med redovisningskon-
sulten.

Boken behandlar utförligt de speciella skatteregler som 
gäller för skog. Och du får en hel del tips när det gäller 
skatteplanering. En utförlig deklarationshandledning med 
blanketterna NE (förenklat årsbokslut) och INK1 ingår.

Försök til et swenskt skogs-  
och jagtlexicon
av Magnus Hendric Brummer. Denna 
bok är en nyutgivning av Sveriges första 
skogs- och jaktlexikon från 1789. Den 
innehåller uppslagord från Adel till 
Öfwer-Jägmästare. Boken är egentligen 
mer än ett lexikon, snarare en liten 
handbok, som beskriver den tidens 
skog, jakt och djurfång, och innehåller 
många praktiska råd i dessa ämnen. Detta gör att även da-
gens jägare, skogs- och viltförvaltare kan få perspektiv på 
sin verksamhet, bl.a. genom beskrivningarna av hygges-
bruk och förvaltningen av nyttigt och ”skadligt” vilt.

Boken inleds med en artikel om Brummer av Kerstin 
Ekman, och följs av en artikel om lexikonet av Roger Berg-
ström och Kjell Danell.

Hur högt är trädet?
En enkel metod för att ta reda på hur högt ett träd är: Tag 
en någorlunda rak pinne som är cirka 1 meter lång. Håll 
den lodrätt. Greppa om pinnen med höger hand så långt 
ner att pinnen sticker upp cirka så långt som avståndet är 
från handen till ditt högra öga. Håll pinnen mot trädet. Sök 
upp en plats där handen kan hållas mot trädets rot sam-
tidigt som pinnens topp pekar mot trädets topp. Pinnen 
skall hållas lodrätt. Nu är det bara att stega fram till trädet. 
Avståndet till trädet är lika med trädets höjd.

Källa: skogssverige.se

Karin Fällman blir närings-
politisk Kommunikatör på 
Sveriges Allmänningssko-
gars förbund
Den 1 oktober tillträdde Karin Fällman 
som ansvarig för näringspolitiska frågor 
på Sveriges Allmänningsskogars förbund. 
Älvdalen och Särna- Idre Besparingssko-
gar är några av medlemmarna i förbun-
det. Karin är jägmästare och har doktore-
rat i skogshushållning vid Institutionen 
för skogsskötsel på SLU i Umeå. Hon är 
uppvuxen i Västerbotten. Hon har jobbat 
på bland annat Skogsstyrelsen, Svenska 
FSC och närmast från Sveaskog.

Tips  - vi gillar!

JORDÄGARSTÄMMA HÖSTEN 2018

Älvdalens Besparingsskog 29 / 11

Särna-Idre Besparingsskog 30/ 11
Kungörelse kommer i lokal press, samt på:
www.besparingsskogen.se, senast 14 dagar 
innan stämman.

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

Kom ihåg!

GRATTIS!
Felix Wikström i Falun, som svarade rätt

i förra numrets Lilla Skogsskola.

Det rätta svaren var:

1. Den större hackspetten är cirka 23 cm lång.

2. Hackspetten väljer oftast att göra sitt bo i ett lövträd.

3. På bilden ser man en hona och en unge.

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

JAKTREGLER 2018/2019
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

31 januari 2019 är sista inlämningsdag för 2018 års:

- fångstpremiekvitton
- veterinärsfakturor och kvitton

Kom ihåg!

” Lokalen ”
 

 
 
 

Har du Kivra?
Säg till så får du ditt lönebesked digitalt!

• Smidig och säker tillgång till din viktiga post.

• Du får post som deklarationen, fakturor och kreditupplys-
ningar från företag och myndigheter du har en relation till.

• Säkrare än både e-post och brev.

• Alltid tillgång till dina viktiga dokument.

• Betala fakturor, signera avtal och flera smarta funktioner.

• Gratis och dessutom bra för miljön.
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del av dem här om några år, säger Urban.
Förberedelserna för finalen i Skogens 

Mästare är klara och klockan börjar närma 
sig tio på förmiddagen. Finalisterna börjar 
anlända till skolans cafeteria som är sam-
lingspunkten för dagen. Ungdomarna kom-
mer in och sätter sig tyst och försiktigt runt 
fikaborden. En del har åkt en bra bit och 
då är Festis och några smörgåsar välkom-
met. De som har åkt längst kommer från 
Sågmyraskolan, sedan Siljansnäs, Sollerön 
och Älvdalsskolan. Det lyser ur ögonen på 
barnen och man kan ana att de är mycket 
förväntansfulla. Det är inte heller småpota-
tis som står på spel. Förstapriset är 10 000S 
kronor, sedan 5 000, 3 000 och 2 000 kro-
nor. Det är ett bra tillskott till klasskassan, 
oavsett placering. De flesta gör kanske en 
klassresa när de slutar årskurs 6. 

Dagen går fort och alla eleverna impone-
rar med sitt engagemang, sin flit och vilja. 
Tävlingen blev också väldigt jämn. Slutligen 
vann Sollerön, på andraplats kom Sågmyra, 
tredjeplatsen tog Älvdalen och Siljansnäs 
kom strax efter. Alla lyckliga vinnare.

– Det var roligt att få lära sig mer om 
skog och spännande att få göra prov både 
inne och ute, tyckte flera finalister.

Om Skogens Mästare 

Skogen i Skolan arrangerar 
tävlingen Skogens mästare. 
Tävlingen grundades i Region 
Jämtland 2011 och har sedan 
dess vuxit och finns nu inom 
flera av våra regioner. Skogen 
i Skolans läromedel Boken 
om skogen ligger till grund 
för tävlingen och läromedlet 
är en grundbok fylld med 
basfakta om skogen.

BIDRAGSGUIDEN
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Älvdalens Besparingsskog

• SKOGSBRUK
• JORDBRUK
• ÖVRIGA BIDRAG
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Nu även med ett deltagande lag från 
Älvdalsskolan.

– Uttagningen till tävlingen började re-
dan i mars, då alla skolor i vår region fick 
information om Skogens Mästare, säger 
Maria Nilsson på Skogsstyrelsen i Älvdalen 
och som är den som tillsammans med Lena 
Åbom är samordnare för Skogen i Skolan i 
Dalarna/Gävleborgs län. 

Skogen i Skolan är ett nationellt samver-
kansprogram mellan skolan och Sveriges 
skogliga intressenter, där bland annat 
Besparingsskogarna är en av aktörerna. 
www.skogeniskolan.se

Båda Lena och Maria är här denna solvarma 
dag. Maria fortsätter berätta.

– Det var ett tiotal klasser som anmälde 
sig. Fyra klasser kommer till final. Varje 
klass får utse fyra elever som ska repre-
sentera klassen. Två flickor och två pojkar 
i varje lag. Vi har märkt att det blir fler 
deltagande skolor för varje år. Nu är det 
ju bara tredje året vi arrangerar detta. Vi 
hoppas såklart att fler anmäler sig. Skogens 
Mästare är bara en del av det Skogen i 
Skolan jobbar med. 

– Klasserna har svarat på kvalfrågor och 
dessutom gjort minst en redovisning av ett 
studiebesök hos ett företag inom skogsnä-

ringen och jobbat med ett arbetsmaterial 
om allemansrätten. 

Maria har inte tid att prata mer. Hon ska 
tillsammans med Urban Liljeberg som är lä-
rare på skolan kontrollera att stationerna ute 
i fält är klara. De ska mäta höjden på ett träd, 
räkna plantor inom en provyta, såga trissor 
och märka ut en kantzon mot vattendrag.
Inomhustävlingarna som blir på förmidda-
gen är redan förberedda. Finalisterna ska då 
sätta skogsverktyg i rätt ordningsföljd, sva-
ra på frågor om Allemansrätten med mera. 
Syftet är att öka den skogliga kunskapen 
hos elever i grundskolan.

– Här på skolan finns alla förutsätt-
ningar för att ge dem en bra dag och en fin 
upplevelse. Här finns utbildningar inom 
skog, transport, fiske, jakt och äventyr. 
De ska få en guidad tur runt skolområdet 
efter avslutad tävling. Kanske vi träffar en 

Glada och förväntansfulla barn från flera orter i Dalarna slöt denna 
vårdag upp på Älvdalens Utbildningscentrum. Det var åter dags 
för finalen i Skogens Mästare, arrangerad av Skogen i Skolans 
Region Dalarna-Gävleborg. 

Tredjeplacering för Älvdalslag
i Skogens Mästare 2018

• SKOGSBRUK
• JORDBRUK
• ÖVRIGA BIDRAG

BIDRAGSGUIDEN
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Särna-Idre BesparingsskogOskar Östlund, Albin Stark, Olivia Johansson och Fatemeh Hosseini från Älvdalsskolan. Foto Anna Dahlgren.

TEXT: Anna Dahlgren.
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Markberedning
För maskinell markberedning lämnas 
bidrag med 1 850 kr / ha. För manuell 
markberedning lämnas bidrag med 
1 kr / planteringspunkt, dock högst 
2 300 punkter / ha. Egenkontroll ska 
ske enligt Älvdalens Besparingsskogs 
riktlinjer. Om egenkontroll inte utförs, 
betalas inget bidrag ut.

För att bidrag ska erhållas ska blan-
ketten ”Markberedning och Plantering 
ifyllas. Sådan markberedning som om-
besörjs av Älvdalens Besparingsskog 
utförs kostnadsfritt för delägaren.

Plantering
Det finns flera möjligheter när det gäl-
ler plantering. I egen regi, ta hjälp av 
entreprenörer eller ta hjälp av Älvda-
lens Besparingsskog. Vill man att en-
treprenörer ska utföra jobbet ska de 
ha grönt kort eller motsvarande.

Bidrag lämnas till plantering med 
1,20 kr / planta dock max 2 300 plan-
tor / ha nettoareal. Tall och granplan-
tor tillhandahålls kostnadsfritt efter 
beställning hos Älvdalens Besparings-
skog. För plantor som ej tillhandahålls 
av Älvdalens Besparingsskog utgår bi-
drag med högst 1,05 kr / planta exklu-
sive moms mot uppvisande av betald 
faktura. Planteringen ska utföras enligt 
skogsvårdslagen §§ 5 och 6.

Egenkontroll av planteringen ska 
alltid ske enligt Älvdalens Besparings-
skogs riktlinjer. Gäller även plantering 
i egen regi.

Ta del av blanketten ”Egenkontroll 
Plantering” och blanketten ”Mark-
beredning och Plantering”. För att 
bidrag ska erhållas ska blanketten 
”Markberedning och Plantering” ifyl-
las. Bidrag lämnas till hjälpplantering 
inklusive manuell markberedning med  
2,20 kr /  planta efter behovsprövning.

Exempel på närings- 
bidrag skogsbruk:

• ungskogsröjning

• hyggesrensning

• röjning före gallring

• markberedning

• frösådd

• plantering

• skyddsdikning

• rågångsupptagning

• förättningskostnader

36 SKOGEN & KRAFTEN  HÖST  2018 www.besparingsskogen.se

Bidrag 2018
Ta del av Bidragsguiden på hemsidan.
Kom ihåg att ansöka och använd an-
sökningsblanketterna som finns på:
www.besparingsskogen.se

Blankett för ansökan om markberedning och förbeställning av plantor på nästa sida
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ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR

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 2019

Nytt! 
FRÅN JORD TILL BORD

DIN SKOGSBRUKSPLAN

FRÅN ARKIVET 
- Särna

TEMA 
- skogen och bränder

NÄRINGSBIDRAG

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:

Telefon:

Anmälan markberedning och förbeställning av skogsplantor
SKICKAS TILL: Jan Norell, Älvdalens Besparingsskog, Box 65 796 22 Älvdalen
Bifoga papperskopia över avverkningstrakt vid anmälan om markberedning!
Gör din anmälan/beställning senast 28 februari 2019.

Namnteckning:

Behöver du hjälp att fylla i blanketten?Kontakta Jan Norell. Tfn: 0251 - 59 74 73E-post: jan.norell@besparingsskogen.se

Areal:

Önskat plantval.

Önskat planteringsår:

Adress:

Postnr:

Datum:

vår höst

Är kultur, fornlämningar, stigar, rågångar
och stenar tydligt markerade? Ja Nej

Övriga anteckningar:
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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. Foto: Tobbe Nilsson.

SKOGSKRYSSET

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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GEOLOGISK PERIOD

Avsändare: Älvdalens Besparingsskog
Box 65, 796 22 Älvdalen

Vinn en Muurikka!


