delägare i fokus
Vad har Du för tankar på framtiden när det gäller skogen?
Agnetha: Jag tycker egentligen inte om hyggen
så jag kommer nog att vara försiktig med sådana.
Sedan hoppas man ju att barnen ska bli intresserade och vilja ta över antingen tillsammans eller
enskilt.
Sven: Prova nya träslag på ett område och fortsätta
med gallringarna och röjningarna.
Vad tycker Du det finns för hinder inom skogsbruket?
Agnetha: Jag ser inga hinder, man måste göra det man tror
på även om det inte alla gånger blir som det alltid har varit.
Sven: Vet inte ännu. Jag har varit verksam för kort tid.

”

Man bryr sig mer än tidigare, tittar till
plantor och eventuella skador”.

Hur och när blev Du/Ni skogsägare?
Agnetha: Vi fick gården, fäboden och skogen av våra föräldrar 2006.
Sven: Mina föräldrar tyckte det var dags för oss att ta över och det
var 2006.
Fastighetens historia och bakgrund?
Agnetha: Fastigheten har funnits i släkten i många år. Den har
inte styckats isär så mycket genom åren eftersom det har varit lite
barnsnålt.
Sven: Känner inte till så mycket bara, att den har funnits i släkten under många generationer.
Vad betyder skogen för Dig/Din familj?
Agnetha: Den betyder en hel del, både att vistas i och att försöka
lära sig nyttan av.
Sven: Den betyder jättemycket ur rekreationssynpunkt.

delägare i fokus

”

Tidigare följde man bara med utan
att tänka något speciellt. Nu när
man är ute och går i skogen är man
mera aktiv, till exempel tittar på hur
det växer där planteringar är gjorda
och så vidare”.

Hur tänker Du på överlåtandet till nästa generation?
Agnetha: Några år till vill jag nog ha på mig att lära mig mer om
skötseln själv, men jag hoppas verkligen att någon av dem blir intresserad av att den ska fortsätta att finnas kvar i släkten.
Sven: Försöka få mina söner intresserade och att de kan se möjligheterna.
Hur är Ditt förhållande till naturen och skogen?
Agnetha: Naturen behövs kanske ännu mer nu än tidigare. Man
blir lugn av att vistas i skogen, om man jobbar eller plockar bär och
jagar så får det samma effekt.
Sven: Jag fick följa med mina föräldrar i tidig ålder på både jakt,
fiske och bärplockning.
Vad innebär det för Dig att vara skogsägare?
Agnetha: Att skogen ska vara välskött och att de åtgärder som bör
göras ska bli gjorda.
Sven: Att på ett ansvarsfullt sätt förvalta det som har funnits i släkten under generationer.
Vad intresserar Dig mest som skogsägare?
Agnetha: Att skogen får en bra tillväxt så att det finns något att ta
del av även till nästa generation.
Sven: Att sköta skogen på ett bra sätt så att det blir bra ur både
tillväxt-och miljöperspektiv.

Hur har Du skaffat dig kunskaper och erfarenheter om skogen och
skogsbruket?
Agnetha: Erfarenheten är inte så stor och den kunskap som jag fått
kommer från min far och från en del kurser som jag gått.
Sven: Via min far som har arbetat som skogsarbetare i hela sitt liv
och så körde jag processor innan jag flyttade från Särna.

Hur är det att vistas i egen skog?
Agnetha: Man bryr sig mer än tidigare, tittar till plantor och eventuella skador.
Sven: Tidigare följde man bara med utan att tänka något speciellt.
Nu när man är ute och går i skogen är man mera aktiv, till exempel
tittar på hur det växer där planteringar är gjorda och så vidare.

Skulle Du vilja lära dig mer?
Agnetha: Absolut.
Sven: Ja, man behöver alltid lära sig mer man blir aldrig fullärd.

agnetha & sven
ärvde varsin del av skogen

Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar har i dagsläget cirka tvåtusenniohundra delägare.
Hur det kom sig att man blev delägare och vilken relation man har till sin skog finns det
lika många historier som delägare om. Agnetha Blomqvist Grannas och Sven Blomqvist
är syskon och kommer ursprungligen från Särna. De har fått ärva skogen av sina föräldrar
och delade upp den vid arvsskiftet. Här får du ta del av hur de ser på sitt skogsägande idag.
Foto: Tobbe Nilsson
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Namn: Agnetha Blomqvist Grannas
Bor: Mora
Kommer från: Östomsjön, Särna
Familj: Man och fem barn
Intressen: Familjen, barnens 		
aktiviteter och att renovera hus
Yrke/sysselsättning: Div. arbetare
Skogen finns i: Älgaråsen och
Bergevallen, Särna
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Namn: Sven Blomqvist
Bor: Spånga Stockholm
Kommer från: Särna
Familj: Fru och 2 st söner
Intressen: Skogen, Ishockey,
Skidåkning och familjens hundar
Yrke/sysselsättning: Försäljning
Skogen finns i: Särna

