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BRA ATT VETA OM BIDRAG ÄLVDALEN

Älvdalens Besparingsskog lämnar bidrag till 
delägare och bygden. Detta hade inte varit möjligt 
om inte våra förfäder varit förutseende och bildat 
Älvdalens Besparingsskog 1888. Dagens verksam-
het bygger på flera generationers arbete. Det är våra 
förfäder som skapat det vi idag kan skörda.

Den ekonomiska vinsten från olika verksamhets-
grenar återförs till delägare och till bygden. Det 
är framför allt skogsvårdsbidrag, vägbidrag, jord-
bruksbidrag och övriga bidrag som till exempel 
språkstipendium och föreningsbidrag. 

Det är jordägarnämnden som fördelar bidragen.
Övergripande mål för bidragsverksamheten inom 
ÄB är att eftersträva bästa möjliga nytta enligt vad 
som anges i reglementet:

Inkomst som inte är kapitalinkomst enligt 17 § lagen 
(1952 :167 ) om allmänningsskogar i Norrland och Da-
larna skall efter jordägarestämmans beslut tas i anspråk för 
följande ändamål:

1. För betalning av kostnader för besparingsskogens förvalt-
ning, vård och nyttjande.

2. För inköp av mark för besparingsskogens utvidgning i den 
mån kapitalinkomst inte finns att tillgå.

3. För avsättning till lånefonden tills den uppgår till två mil-
joner kronor eller det högre belopp jordägarstämman beslutar.

4. För främjande av jord- och skogsbruket med binäringar 
inom socknen, anläggning och förbättring av vägar eller för 
annat ändamål, som är till gagn för delägarna eller hela 
befolkningen i socknen.

Grundläggande vid all sponsringsverksamhet 
ska vara att få en motprestation. Denna motpre-
station kan bestå av att Älvdalens Besparingsskogs 
namn och logga syns under arrangemanget el-
ler att representant finns med som prisutdelare. 
Motprestationen ska prissättas med vilket värde 

den beräknas ha för Älvdalens Besparingsskog. 
Bidrag ska sedan ges i nivå med detta. Diskussion 
ska tas vid beslutet huruvida sponsringen kan anses 
avdragsgill, delvis avdragsgill eller inte avdragsgill.

En bärande tanke med Besparingsskogen är att 
pengarna blir kvar i bygden. Bidrag kan också ges 
om de kan kopplas till Besparingsskogens verksam-
het, verksamhetsområden eller historia. Dessutom 
bör bidragen gå direkt till lokala mottagare utan 
mellanhänder. Bidrag kan ges till intresseförening-
ar, ekonomiska föreningar, stiftelser, men ej till en-
skilda personer eller företag.

Ledord att tänka på när man söker sponsring:

• Älvdalen
• Natur
• Ungdom
• Lokalt

• Arrangemang

För samtliga bidrag gäller att:
Vid tveksamhet huruvida ansökan uppfyller 
Jordägarnämndens avsikt med bidraget, kan och 
ska, utbetalning skjutas upp, tills de faktiska om-
ständigheterna utretts ytterligare, och nämnden, 
eller den som nämnden utsett, tagit ställning till 
om bidraget ska betalas ut. Vid upprepade fel-
aktiga eller uppenbart vilseledande ansökning-
ar kan sökanden stängas av från framtida stöd. 
Framkommer missförhållanden efter att bidrag be-
talats ut kan återbetalningskrav komma att ställas. 
Jordägarnämnden har alltid tolkningsföreträde av-
seende utbetalningar av bidrag. Bidrag betalas inte 
ut till den som belastas av näringsförbud, djurför-
bud eller andra restriktioner.

Om ej annat anges är den 31 januari är sista 
inlämningsdag för fakturor och bidragsansök-
ningar avseende föregående år.

• Idrott
• Kultur och historia
• Inga mellanhänder
• Motprestation
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Näringsbidrag
skogsbruk Älvdalen

UNGSKOGSRÖJNING
Bidrag lämnas till ungskogsröjning enligt kost-
nadsbedömning som ombesörjs av Älvdalens 
Besparingsskog. Ungskogsröjning som ombesörjs 
av Älvdalens Besparingsskog utförs kostnadsfritt 
för delägaren. Huggningsklass R1 och R2 enligt ak-
tuell skogsbruksplan eller yrkesmässig bedömning. 
Minst 500 röjda stammar per ha. Egenkontroll ska 
utföras enligt Älvdalens Besparingsskogs riktlin-
jer. Den som utför röjningen  ska ha genomgått 
utbildningen Grönt kort i röjning eller motsva-
rande, samt inneha röjsågskörkort nivå RA och 
RB. Privatpersoner som röjer på egen mark är 
undantagna kravet på Grönt kort i röjning och 
Röjsågskörkort. Fast pris 2 360 kr / ha.

Ungskogsröjning anmäles till Älvdalens 
Besparingsskog, Jan Norell tfn: 0251 - 59 74 73. 
Bifoga kartmaterial enligt skogsbruksplan.

HYGGESRENSNING OCH FÖRRÖJNING 
GALLRING
Bidrag lämnas till hyggesrensning före eller ef-
ter slutavverkning, samt till röjning före gallring 
med 800 kr / ha där behov föreligger. Avverkningen 
ska vara planlagd innan hyggesrensning utföres. 
Anmälan om utförd åtgärd lämnas till Älvdalens 
Besparingsskog och ska innehålla planeringsun-
derlag samt karta på utförd åtgärd. Den som utför 
röjning som Älvdalens Besparingsskog bekostar, 
ska ha genomgått utbildningen Grönt kort eller 
motsvarande och inneha röjsågskörkort nivå RA 
och RB. Privatpersoner som röjer på egen mark 
är undantagna kravet på Grönt kort i röjning och 
Röjsågskörkort.

Hyggesrensning anmäles till Älvdalens 
Besparingsskog Jan Norell tfn: 0251 - 59 74 73.

Näringsbidrag för skogen gäller endast 
för skogsmark. Skogsvårdsbidrag utgår 
inte för mark som tillkommit delägar-
fastighet utanför skifteslagens gränser 
såsom dessa blivit fastställda vid stor-
skiftet för det fall delägarfastigheten inte 
samtidigt avstått motsvarande markareal 
till fastighet som inte är delägare och 
belägen utanför sagda gränser. Samtliga 
gemensamhetsskogar, som bildats vid 
skjutfältets tillkomst, är berättigade till 
skogsvårdsbidrag. 

I de fall då entreprenör utför arbetet 
skickas fakturan direkt till Älvdalens 
Besparingsskog. Bidragen utbetalas till 
skogsägaren då denne utför arbetet i 
egen regi. Ägs fastigheten av oskiftat 
dödsbo eller är samägd ska anges vem 
som är ansvarig för dödsboet eller den 
samägda fastigheten och ska stå som 
mottagare av bidraget.

Bidragen för ungskogsröjning, markbe-
redning, frösådd, plantering, hjälpplan-
tering, hyggesrensning, skyddsdikning, 
rågångsupptagning (utbetalas efter att 
åtgärden avsynats enligt anvisningar från 
Besparingsskogen).
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MARKBEREDNING
Delägare som önskar att markberedning samord-
nas genom Älvdalens Besparingsskog, ska anmäla 
detta senast 28/2 till Besparingsskogens kontor 
det år man önskar få markberedningen utförd. 
Markberedning som ombesörjs av Älvdalens 
Besparingsskog utförs kostnadsfritt för delägaren. 
För maskinell markberedning lämnas bidrag med 
1 700 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 egenkon-
troll inte utförs, betalas inget bidrag ut.

FRÖSÅDD
Bidrag lämnas till frösådd med redovisad kostnad 
exklusive moms, dock högst 6 500 kr / ha inklusive 
markberedning.

PLANTERING
Det finns flera möjligheter när det gäller plantering. 
Ta hjälp av Älvdalens Besparingsskog, av entreprenö-
rer eller utföra arbetet själv. För att bidrag ska erhållas 
ska blanketten ”Markberedning och Plantering” ifyl-
las. Delägare som önskar att planteringen samordnas 
av Älvdalens Besparingsskog ska anmäla detta i sam-
band med anmälan om markberedning. Plantering 
som ombesörjs av Älvdalens Besparingsskog utförs 
kostnadsfritt för delägaren. Planteringsansvarig i 
företag och föreningar, som utför planteringsarbe-
ten bekostade av Älvdalens Besparingsskog, ska ha 
genomgått utbildningen Grönt kort i plantering 
eller motsvarande. Bidrag lämnas till självverksam-
ma för plantering med 1,20 kr / planta dock max 
2 300 plantor / ha nettoareal. Tall och granplantor 
tillhandahålls för självverksamma kostnadsfritt efter 
beställning hos plantombud utsedd av Älvdalens 
Besparingsskog. För plantor som ej tillhandahålls 

av Älvdalens Besparingsskog utgår bidrag med 
högst 1,10  kr / planta exklusive moms mot uppvi-
sande av betald faktura. Egenkontroll ska ske enligt 
Älvdalens Besparingsskogs riktlinjer. Om egenkon-
troll inte utförs, betalas ingen ersättning ut. Ta del 
av blanketten ”Egenkontroll Plantering”. Bidrag 
lämnas till hjälpplantering inklusive manuell mark-
beredning med 2,20 kr / planta efter behovsprövning 
av Skogsstyrelsen. Delägare som önskar bidrag för 
hjälpplantering ska ansöka om detta till Älvdalens 
Besparingsskog senast 4 veckor innan åtgärden på-
börjas. Bidrag till hjälpplantering förutsätter att del-
ägaren har en gällande skogsförsäkring och använ-
der den i första hand. Planteringen ska utföras enligt 
skogsvårdslagen § 5 och 6.

SKYDDSDIKNING
Bidrag lämnas till skyddsdikning med redovisad 
kostnad. Innan skyddsdikning får påbörjas ska till-
stånd erhållas av Skogsstyrelsen.

RÅGÅNGSUPPTAGNING
Rågångsupptagning utförd av entreprenör anvisad 
av Älvdalens Besparingsskog ersätts med redovi-
sad kostnad exklusive moms. Rågångsupptagning 
som ombesörjs av Älvdalens Besparingsskog utförs 
kostnadsfritt för delägaren. Arbetet ska inkludera 
röjning /rensning, målning, framtagning av rösen, 
rågångspålar samt uppsättning av dessa i alla hörn 
och bilvägspassager. Andra kostnader som kan härrö-
ras till rågångsupptagningen ersätts inte.Markägaren 
ansvarar för kontakter med rågrannar innan arbetet 
får påbörjas. Ersättningen är 2 000 kr / km om skogs-
ägaren själv utför arbetet.

Rågångsupptagning anmäles före åtgärd 
till Älvdalens Besparingsskog, Jan Norell 
tfn: 0251 - 59 74 73. Bifoga kartmaterial enligt 
skogsbruksplan.
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ARRONDERINGSFÖRBÄTTRING
• Bidrag lämnas till förrättningskostnader hos 

Lantmäteriet för delägarfastigheter när en fast-
ighetsreglering genomförs som medför att gräns 
försvinner mellan skogsskiften eller åkerskiften 
som används för jord- och skogsbruk. 

• Bidrag utgår till 50% för den del av fastighets-
regleringen där gräns försvinner. Exempel: Om 
fyra skiften fastighetsregleras till annan fastighet 
varav det försvinner gräns vid ett av skiftena utgår 
ersättning för 50% av 1/4 av kostnaden för fastig-
hetsregleringen.

• För nybildning av gränser, flyttning av gränser 
samt fältarbete utgår inte någon ersättning.

• Bidrag utgår endast för fastighetsregleringar 
inom samma skifteslag.

• För att erhålla bidrag ska en färdig ansökan vi-
sas för ansvarig tjänsteman på Besparingsskogen 
innan ansökan lämnas in till Lantmäteriet.

• Besked om huruvida ersättning kommer att 
lämnas för sökt lantmäteriförrättning lämnas vid 
uppvisande av ansökan.

• I samband med att förrättningen påbörjas begärs 
fast pris som uppvisas för Besparingsskogen.

• Utbetalning av bidrag sker till delägaren mot 
uppvisande av Lantmäteriets faktura efter avslu-
tad förrättning.

Näringsbidrag
jordbruk Älvdalen

Anslut dig till KIVRA och få ditt utbetal-
ningsbesked snabbt och enkelt i den digitala 
brevlådan.

GÖDNINGSÄMNE OCH UTSÄDE
Bidrag till gödningsämnen, utsäde till vallfrö, 
grönfoder och certifierat korn och havre utgår med 
100 % av redovisad kostnad exkl. moms.

EKOLOGISK GÖDNING
Bidrag för ekologisk gödning på vall utbetalas dock 
max 1 600 kr / ha per år av godkända gödningssor-
ter. För ekologisk gödning till insådd av vall max 
1 200 kr / ha och år av godkända gödningssorter.

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

Viktigt angående gödningsbidrag: för att göd-
ningsbidrag ska erhållas ska blanketten ”Redovisning 
för utbetalning av gödningsbidrag till jordbruk” läm-
nas till Besparingsskogens kontor tillsammans med 
fakturan. Kan sökas året om.

JORDBRUKSKALK
Bidrag till jordbrukskalk med 100 % av redovisad 
kostnad exkl. moms. Kan sökas året om. Lämna in 
faktura till Besparingsskogens kontor.

SKOGSBESKRIVNING
Delägare bereds tillgång till ny skogsbeskrivning 
av befintlig skogsbruksplan med beståndsdata och 
kartmaterial via en digital webb-lösning. Startavgift 
1 000 kr per brukningsenhet. Ajourhållning utförs 
av Älvdalens Besparingsskog, kostnadsfritt upp till 
2 timmar per år och därefter till självkostnadspris. 
Se www.besparingsskogen.se för mer information.
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VETERINÄRKOSTNADER -  
NÖT, SVIN, FÅR, GETTER 
Bidrag till veterinär, insemination och medicin 
enligt nedan:
• Nöt, svin, får och getter 100 % exkl. moms för 

veterinär och medicin. Nöt och svin 100 % exkl. 
moms för insemination.

• Djurhållaren ska vara folkbokförd i Älvdalens socken.
• Djuret ska vara stationerat i Älvdalens socken 
• Lokal veterinär ska användas.
• Bidrag utbetalas endast mot uppvisande av  

kvitto eller betald faktura.
• För bidrag till receptbelagd medicin ska veteri-

närs recept visas.
• För bidrag till receptfria mediciner ska skriftlig 

ordination från veterinär visas.

VETERINÄRKOSTNADER - HÄST
Bidrag till veterinär, medicin och hälsovård för häst 
enligt nedan: 50 % exklusive moms för kostnader 
enligt villkor nedan upp till ett tak om 10 000 kr 
per häst och år.
• Djurägaren ska, i samband med ansökan om ve-

terinärvård för häst, redovisa om försäkring finns 
och hur den i så fall faller ut. Fakturabeloppet 
exklusive moms, minus ersättning från försäk-
ringsbolag, är det belopp som är bidragsberätti-
gat med 50 %.

• Hästägaren ska vara folkbokförd i Älvdalens socken.
• Hästen ska vara stationerad i Älvdalens socken.
• Bidrag utbetalas mot uppvisande av kvitto eller 

betald faktura.
• För bidrag till receptbelagd medicin ska veteri-

närs recept visas.
• För bidrag till receptfria mediciner ska skriftlig 

ordination från veterinär visas.

• För bidrag till tandvård och träckanalys ska nam-
net på behandlade/provtagna hästar framgå.

• Valfri veterinär kan användas.
• För tandvård kan valfri behandlare användas.
• För veterinärbesiktning eller alternativbehand-

lingar (till exempel: massage, kiropraktik, aku-
punktur) lämnas inget bidrag.

Den 31 januari är sista inlämningsdag för fak-
turor och förrättningsunderlag från veterinär 
samt apotekskvitton daterade året innan.

DJURBIDRAG
Djurbidrag utbetalas för djur stationerade i
Älvdalens socken enligt nedan:
• Mjölkkor 3 500 kr / st / år
• Nöt över 2 år 2 300 kr / st / år
• Nöt från 6 mån till 2 år 400 kr / st / år
• Tacka / Get minst 1 år 400 kr / st / år
• Häst 400 kr / st / år
• Sugga / Gylta över 1 år 1 000 kr / st / år

Villkor för djurbidrag:
• Djurhållaren ska vara folkbokförd i Älvdalens 

socken.
• Mjölkko = ko som mjölkas minst 8 mån / år.
• Djurhållaren ska innehaft djuret i minst 6 månader.
• Djuret ska vara stationerat i Älvdalen året runt.
• Lämnade uppgifter beträffande djurantal kom-

mer att kontrolleras.
Djuren ska räknas 1 april. Ansökan sker på
blanketten ”Djurbidrag”, som lämnas in till
Älvdalens Besparingsskog. Ansökan tas endast 
emot under april månad.
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FÄBODBIDRAG
• Till fäbodbidrag utgår ersättning med:
• Mjölkko 3 000 kr / st / år
• Mjölkande tacka / get över år 1 000 kr / st / år

Observera:
• Byggnader på fäboden som ägs eller förvaltas 

av sökanden ska underhållas på sakkunnigt sätt 
med gamla metoder och byggnadsmaterial.

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

• Djur ska hållas i fäboden sammanhängande 
minst 2 månader / fäbodsäsong ( 15 / 5 – 15 / 8 ).

• Djuren, för vilka man söker bidrag för ska mjöl-
kas minst 2 månader under fäbodsäsongen.

• Mjölken ska förädlas på fäboden enligt gamla 
metoder och produkterna ska finnas till försälj-
ning på fäboden.

• Fäboden ska finnas i Älvdalens socken.
• Djurhållaren ska vara folkbokförd i Älvdalens 

socken.
• Djurhållaren ska innehaft djuret minst 6 månader.
• Djuret ska vara stationerat i Älvdalen hela året.
• Lämnade uppgifter beträffande djurantal kom-

mer att kontrolleras.
• Djurhållare kan söka både Djurbidrag och 

Fäbodbidrag för samma djur.
Ansökan sker på blanketten ”Fäbodbidrag” 
som lämnas in till Besparingsskogen senast 
30 september. 

BETESMARK 
Bidrag för bete baseras på Länsstyrelsens bidrag 
för markareal som uppfyller villkoren för ”gröd-
kod 52 eller grödkod 61”. All betesmark räknas 
här som allmänna värden och gårdsstödet som 

grundstöd. Handling som visar Länsstyrelsens ut-
betalning ska uppvisas innan bidrag utgår.
Kan sökas året om.

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

MJÖLKMASKINER
Bidrag till mjölkmaskiner och elverk som används 
för drift av mjölkmaskin lämnas med 75 % av 
kostnaden exklusive moms. Gäller uppgradering 
eller nya anläggningar. För att erhålla bidrag ska 
ansökan ställas till Älvdalens Jordägarnämnd. Kan 
sökas året om.

NYANLÄGGNING/  MODERNISERING
Bidrag lämnas med 15 % eller den procentsats jor-
dägarnämnden beslutar, baserat på den kostnad ex-
klusive moms som utgör underlag för bidrag från 
Länsstyrelsen lantbuksenhet, till nyanläggning och 
modernisering av byggnad för djurhållning.
Kan sökas året om.
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VÄGAR
Besparingsskogen lämnar bidrag till nybrytning 
av vägar. Om bidrag sökes för en drivningsväg så 
ska det finnas båtnad för mer än en delägare, om 
bidraget sökes för en annan typ av väg så ska syftet 
med vägen framgå. Ansökan lämnas till Väg- och 
dikningskommittén, Älvdalens Besparingsskog. 
Kan sökas året om.

VÄGHÅLLNING
Underhåll av jordägarvägar inkluderar borttag-
ning av sly, buskar och träd inom vägområdet. 
Älvdalens Besparingsskog kommer i god tid att 
uppmana skogsägarna att ta bort träd inom väg-
området. Om träd finns kvar vid underhållstill- 
fället kommer Älvdalens Besparingsskog att av-
verka och forsla bort träden för egen räkning.

SKOGSDIKEN
Besparingsskogen lämnar bidrag till upptagning 
av igenväxta, befintliga skogsdiken. Ansökan 
sker på blanketten ”bidrag för dikesrensning”. 
och lämnas till Väg- och dikningskommittén på 
Besparingsskogens kontor. Kan sökas året om.

DRIFT AV SAMFÄLLIGHETER 
OCH BYSTUGOR
Bidrag ges till drift av samfälligheter och bystugor. 
Bidragsnivån ska ligga i paritet med storlek och 

aktivitet i föreningen. Föreningarna ska deklarera 
för bidraget. Beviljat bidrag som inte använts en-
ligt ansökan kan komma att återkrävas delvis eller i 
sin helhet, alternativt kan framtida bidrag komma 
att reduceras. Bidrag får enbart användas för än-
damål som sammanfaller med Besparingsskogens 
reglemente §15 punkt 4 ”För främjande av jord 
och skogsbruket med binäringar inom socknen, 
anläggning och förbättring av vägar eller för annat 
ändamål som är till gagn för delägarna eller hela 
befolkningen i socknen”. Missbruk av detta med-
för återbetalningsskyldighet. Jordägarnämnden be-
slutar om fördelningen. Fördelningen av bidragen 
redovisas i årsredovisningen.

Ansökan lämnas senast 1/6 till Älvdalens 
Besparingsskog. Ansökan sker på blanketten 
”bidrag till drift av samfälligheter och bystugor”. 
Ansökan ska kompletteras med budget för inne-
varande år samt årsredovisning från föregående 
år bestående av verksamhetsberättelse och revi-
sionsberättelse, balansrapport och resultatrap-
port, protokoll från årsstämma samt kopia av 
deklarationen.

SPRÅKSTIPENDIUM
Älvdalska är det språk som talas i många hem 
runt om i Älvdalens socken. Älvdalskan är ett 
fornnordiskt språk. För att uppmuntra att språ-
ket bevaras och används finansierar Älvdalens 
Besparingsskog, på initiativ av föreningen Ulum 
Dalska, ett språkstipendium. Stipendiet kan sökas 
av de elever som går i årskurs nio på Älvdalsskolan. 
Även de som slutar årskurs tre och sex i grund-
skolan i Älvdalens socken får en uppmuntran för 
att de dalskar. Stipendiet kan sökas hos Ulum 
Dalska i början av vårterminen.

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

FÖRENINGSBIDRAG
Reklamavtal skrivs med ideella och lokala fören-
ingar, i första hand med ungdomsverksamhet i 
Älvdalens socken. Storleken på avtalet beräknas 
efter antalet aktiva, åldersgrupper, medlemmar, 
träningstillfällen osv. Motprestation såsom reklam-
skylt, tryck på kläder, programblad osv krävs. Till 
ansökan ska bifogas redogörelse för verksamhetens 
omfattning samt komplett årsredovisning med 
kostnadsspecifikation, verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse, balansrapport och resulta-
trapport. Ansökan sker på blanketten ”ansökan 
om idrotts- föreningsbidrag”.

Lämna in ansökan senast 1 september och 
bidraget betalas ut årsvis. För ansöknings- och 
redovisningsblanketter: Ta del av dem på:
www.besparingsskogen.se och blanketter.
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SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄB:

Djurbidrag   30 april
Drift av samfälligheter/bystugor 1 juni
Föreningsbidrag   1 sep
Fäbodbidrag   30 sep
Gödning, utsäde   året om
Markkartering   året om
Kalk    året om
Rågångsupptagning  året om
Veterinär   året om
Underlag för veterinärsbidrag lämnas in senast 31/1 året efter.

Anmälan markberedning och förbeställning av plantor 
- senast den 28 februari.

Plantering samordnad genom Älvdalens Besparingsskog 
görs i samband med beställning av markberedning och 
förbeställning av plantor 
- senast 28 februari.

Hyggesrensning och röjning före gallring 
- senast 4 veckor efter utförd åtgärd.

Mjölkmaskiner, elverk för drift av mjölkmaskin 
- kan sökas året om till Älvdalens Jordägarnämnd.

Nyanläggning/modernisering av byggnad för djurhållning 
- kan sökas året om till Älvdalens Jordägarnämnd.
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