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Hur och när blev Du skogsägare?
– Våren 2011 fick jag och min syster Åsa två stycken fastigheter av
våra föräldrar i gåva, i Gåsvarv och Månsta. Vi bor inte på gården utan
det gör våra föräldrar.

Namn: Per Nordh
Bor: Åsen, Älvdalen
Kommer från: Gåsvarv, Älvdalen
Familj: sambon Anette Hansback och
sonen Nils
Intressen: jakt, fiske, skogen, hundar
Yrke/sysselsättning: produktionstekniker
på Pressmaster i Älvdalen
Skogen finns i: Gåsvarv och Månsta
i Älvdalen

Vilken är fastighetens historia och bakgrund?
– Vi blir 4:e generationen som skall förvalta dessa fastigheter.

”

”Jag vill lära mig mer om hur man miljöcertifierar sin skog för jag tror att det blir
ett måste i framtiden”.

Vad betyder skogen för Dig?
– Skogen betyder mycket för mig då skog och jakt är mina största
intressen, det är roligt att se hur skogen förändras med tiden genom
avverkningar, planteringar, röjning, gallring.
Hur har du skaffat dig kunskaper och erfarenheter om skogen och
skogsbruket?
– Jag har följt farfar och min far i skogen sedan jag var liten, allt från
vedhuggning, plantering, röjning och måla rågångar, och nu följer
min son Nils med mig som jag gjorde och det man inte kan får man ta
reda på. Besparingen ger möjligheter till utbildningar och även hjälp
med olika arbeten som skall utföras.
Skulle du vilja lära dig mer?
– Att använda PC-skog, jag tycker att det är svårt att använda när
man inte använder det dagligen. När jag ska uppdatera måste jag ta
hjälp av pcSKOG, det vore bättre att kunna göra det själv direkt när
man gjort åtgärder i skogen. Jag vill även lära mig mer om hur man
miljöcertifierar sin skog för jag tror att det blir ett måste i framtiden.
Vad har du för tankar på framtiden när det gäller skogen?
– Jag tror skogen har en bra framtid, och för oss som har
Besparingsskogen till hjälp är det lättare att sköta skogen, det borde
inte finnas misskött skog i Älvdalen.

Nils Nordh 11år

PER NORDH

det man inte kan får man ta reda på
Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar har i dagsläget cirka tvåtusen niohundra 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. Denna gång delar Per Nord med sig
av sina tankar kring skogsägande.
Foto: Tobbe Nilsson
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Vad intresserar dig mest när det gäller skog?
- Det är roligt att följa mina föräldrar och farfar och
gå i skogen och lära mig hur man sköter skog och
titta på olika saker som man läst om i skolan tex
svampar, kryp och djur. Gå ut och jaga med våra
hundar.
Vad är det bästa med att bo i Älvdalen?
- Att det är så nära till naturen, mycket fritidsaktiviteter, kompisar att leka med och att det är en lugn
miljö.

Vad tycker Du det finns för hinder inom skogsbruket?
– Betesskador, älgar som förstör tallplanteringar men samtidigt vill
jag att älgen finns då jakt är ett stort intresse för mig. Ett annat hinder tycker jag kan vara att Besparingsskogen ger 100 % bidrag för
att plantera tall, gran och contorta men inte andra inhemska träslag.
Om man vill prova att sätta andra alternativa träslag får man stå för
mellanskillnaden själv vilket kanske gör att man i många fall inte gör
det. Jag tänker främst på lärken som växer bra här och kan vara ett
bra trädslag ur miljösynpunkt eftersom den är rötbeständig och inte
behöver tryckimpregneras för att användas utomhus. Plantan är dyrare att köpa men den är värd mer som sågtimmer vid slutavverkning
och den har ingen högre slutavverkningsålder. Jag tror att det är ett
vinnande träslag i växande miljökrav inom skogsbruket.
Hur tänker du på överlåtandet till nästa generation?
– Vi har haft ett generationsskifte nyligen, och jag kommer att försöka sköta skogen så att min son får lika bra förutsättningar som jag
har fått från mina föräldrar.
Hur är ditt förhållande till naturen och skogen?
– Jag försöker vara en aktiv skogsägare så jag vistas i skogen mycket
av min lediga tid, det finns alltid något att se över.
Vad innebär det för dig att vara skogsägare?
– Ett stort ansvar gentemot kommande generationer och en ekonomisk trygghet.

Vilka tre saker skulle du ta med dig ut till en öde ö?
- Mat, tändstickor och en telefon så jag kan ringa
efter hjälp.
Vad gör du om 10 år?
- Tagit jägarexamen, föder upp Hedehundar som
jag jagar älg med.
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