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INNEHÅLL

DETTA NUMMER AV TIDNINGEN innehåller allt från fakta om slutavverkning, spännande och matnyttiga recept med
skogshistoriska vingslag och ett reportage från skjutträning. Vi
får även bekanta oss med en delägares barnbarn som är en internationellt erkänd fotograf. Hon bor i Älvdalen i långa perioder
men har London som bas. I tidningen denna gång svarar vår advokat Christina Bjelvert Olsson på frågor om delägarfastigheten.
TITTAR VI RUNT OMKRING OSS, ser vi en värld som är orolig. Det som händer i vår omvärld påverkar även oss. Just nu pågår den värsta flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget.
Det är ekonomisk nedgång i framför allt Kina och fortfarande låg
tillväxt i Europa. Att som förvaltare försöka bedöma hur detta
kommer att påverka företaget i framtiden är inte lätt.
Om jag kort försöker kommentera marknadsläget i Sverige kan
det sammanfattas med ett elöverskott och låga elpriser som ser
ut att hålla i sig. Detsamma gäller för massaveden: överskott, låga
priser och inget som tyder på en förändring. Besparingsskogarnas timmeraffärer ser fortfarande bra ut och på kapitalsidan har
vi lyckats ta hem goda vinster innan börsfallet. Men som sagt, att
sia om framtiden känns svårare än någonsin.
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VI SKRIVER OM, OCH VISAR med fantastiska bilder, ett
brinnande reportage från sommarens naturvårdsbränning.
Bränningen i Lidbosjön är ett av de områden där vi tillsammans
med Skogsstyrelsen, som även bidrar ekonomiskt, försöker hitta
modeller för att bedriva skogsbruk i bestånd med höga naturvärden. Av Besparingsskogens mark har våra inventeringar visat
att mellan 10-15 procent av arealen är bestånd med höga naturvärden. Vi ser en fördel i om vi kan utveckla skötselmetoder som
både ger möjlighet till virkesuttag samtidigt som de höga naturvärdena bibehålls.

INBLICK I VERKSAMHETEN - EKONOMI
NATURVÅRDSBRÄNNING
LARS ANDERSSON TAR PENSION
TEMA - DELÄGARFASTIGHETEN
JAKTINTRESSERAD DEL 2
SKOGSÄGARSKOLAN - SLUTAVVERKNING
BIDRAG-MARKBEREDNING/PLANTERING
BIDRAG-SKOGSBRUKSPLAN
BIDRAG-RÅDGIVNINGSSTÖD
DELÄGARE I FOKUS
LOKALEN
SKOGENS MÄSTARE
LILLA SKOGSSKOLAN
SKOGENS SKAFFERI
ANSLAGSTAVLAN
VI RINGER UPP...
NÄSTA NUMMER
SKOGSKRYSS

SLUTLIGEN VILL JAG PASSA PÅ ATT TACKA två nu nyblivna pensionärer som båda har arbetat på Besparingskogen
till i somras. Tack för gott samarbete och fint kamratskap. Vi
som jobbar på Besparingsskogen samt många delägare kommer
att sakna dem. Lasse Andersson har arbetat främst med jaktoch fastighetsfrågor och Ann Halvardsson har varit husfru på
”Lokalen”. Nu väntar nya karriärer som pensionärer.
Trevlig läsning!
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Fördelar för Besparingsskogarna med

GEMENSAM ADMINISTRATION
Det har hänt en del inom administration och ekonomi på Älvdalens och
Särna-Idre Besparingsskogar senaste åren. I receptionerna på kontoren i
Text: Anna Dahlgren. Foto: Tobbe Nilsson
Älvdalen och Särna är ingen arbetsdag den andra lik.
Ann-Sofi Persso, administratör, Lina Nyström, ekonomichef, Annelie Norin, ekonomiadministratör och Terese Folkesson, löne- och ekonomiadministratör.

Älvdalens Besparingsskogs kontor
ligger mitt i byn på Dalgatan 99. Här jobbar Lina Nyström, ekonomichef, Terese
Folkesson, löne- och ekonomiadministratör
och Annelie Norin, ekonomiadministratör.
Ann-Sofi Persson jobbar som administratör på Särna-Idre Besparingsskogs kontor i
hjärtat av Särna.
De sista åren har det hänt en hel del
inom administration och ekonomi på
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar.
– Vi har de sista åren effektiviserat och
moderniserat olika områden på ekonomisidan. Nu har vi något som heter Centsoft-
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scanning för våra fakturor och det innebär
att vi attesterar dem elektroniskt. Det blir
mer sökbart och flödet blir mer effektivt.
Nu ser vi fram emot att införa ett elektroniskt system även för avtal och dokument,
säger Lina Nyström.
– En annan förändring är att vi administrerar inte bara Älvdalens och Särna-Idre
Besparingsskogars löner utan har sedan
2014 även hand om Orsa Besparingsskogs
löner, säger Terese Folkesson.
– De sista åren har vi köpt flera vattenkraftstationer. För ekonomisidan innebär
det att vi fyra jobbar på olika sätt med
ÄSI Kraft AB, ÄSI produktion AB och AB

Rots Övre Kraftverk. Det är allt från det
vardagliga arbetet med fakturahantering,
skatter, bokföring, rapportering till årsredovisning, budget och bokslut, berättar
Lina.
Det är Lina, Terese eller Annelie som
tar emot dig i receptionen i Älvdalen och
Ann-Sofie som möter dig i Särna. I receptionen kan du köpa jaktkort, få reda på vilken
blankett du skall fylla i för att ansöka om
olika bidrag och anmäla dig till jordägarstämmorna, för att nämna några exempel.
Hos Ann-Sofi i Särna kan du också köpa
saltstenar samt visa upp till exempel rävar,

www.besparingsskogen.se

som Ann-Sofi märker i öronen, när du
som jägare vill ha din fångstpremie. Det är
till Terese du ska vända dig om du har frågor om utbetalningar inom jord och skog.
De tar även emot en hel del besök av
delägare under året.
– Flest delägare träffar vi kanske under
hösten när många kommer in och köper
jaktkort. Under senhösten och i maj då det
är dags för stämmor har vi också många
besökare. Då kan det vara svårt att komma fram på telefon och det kan vara kö
i receptionen för att anmäla sig, i alla fall
i Älvdalen. I Särna är det inte lika stort
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tryck, säger Annelie som nu är den som
jobbat längst av tjejerna på Älvdalens och
Särna-Idre Besparingsskogar.

”

– Även fast vi har ett jobb som

innebär mycket rutinarbete så är
ingen arbetsdag den andra lik.”

I Älvdalen jobbar Annelie även med
att skriva protokoll på allmänningsstyrelsens och jordägarnämndens möten. I SärnaIdre är det Ann-Sofie som håller i pennan.
– Det är inte bara protokollen vi skriver

utan vi sköter all administration för styrelse och nämnder, berättar Annelie. Lina
fortsätter:
– Även fast vi har ett jobb som innebär
mycket rutinarbete så är ingen arbetsdag den
andra lik. Man vet aldrig vem som kommer
in genom dörren eller vilken fråga som kommer att ställas. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Det har jag förstått nu när jag
är inne på mitt tredje år som ekonomichef
säger Lina.
Besparingsskogarna är en unik organisation och har man funnits sedan slutet av
1800-talet så finns det en del att fråga om.
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NATURVÅRDSBRÄNNING
Älvdalens Besparingsskog beslutade i somras att i samarbete med Skogsstyrelsen
göra en naturvårdsbränning vid Lidbosjön, väster om Evertsberg. Bränningen genomfördes under några av sommarens varmaste dagar och hoppas ge svar på hur
man kan hitta skogsbruksmetoder där man utvecklar naturvärdena i tallmiljöer
Foto: Tobbe Nilsson
samtidigt som man producerar virke.

6

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2015

www.besparingsskogen.se

www.besparingsskogen.se

Denna sommar kommer många att
minnas som den sämsta sommaren på
många år, vädermässigt. Vi har sett regn i alla
dess konstellationer. Störtregn, duggregn
och snöblandat regn. Listan kan bli lång.
Mitt i denna regnperiod kom solen fram
några dagar i juli och då passade många på
att slå hö, pressa lite extra på stranden, bada
i sjöar och hav. Älvdalens Besparingsskog
beslutade då i samarbete med Skogsstyrelsen
att genomföra en naturvårdsbränning
vid Lidbosjön, väster om Evertsberg.
Lars ”Ampe” Ambrosiusson som jobbar
på Skogsstyrelsen var bränningsledare
den här dagen den 2 juli. Det är tack vare
hans expertis som Skogsstyrelsen kan ta
på sig uppdrag att genomföra naturvårdsbränningar. Ampe har i sommar varit
bränningsledare för sex bränder över hela
Sverige, däribland Lidbosjön som ligger på
Älvdalens Besparingsskog.

Hur genomförde ni naturvårdsbränningen?
– Vi var ett tiotal personer från Skogsstyrelsen och Skogsfirma Per Rapp som
jobbade med själva bränningen och
efterbevakningen. Vi började på morgonen med att lägga ut ett slangsystem runt
bränningsområdet där det inte fanns naturliga gränser som vatten och blötmyrar. Vi
brukar börja bränna vid ettiden på dagen
men i min bärbara dator visade prognosen
då att det var för varmt och framför allt
att luftfuktigheten var för låg. Som bränningsledare bedömde jag då att det var för
riskfyllt att tända vid de förhållandena.
Antändningen skedde istället på kvällen då
temperaturen sjunkit och fuktigheten stigit
till acceptabla nivåer. Strax efter klockan
åtta på kvällen startade bränningen och
pågick i fullmånens sken ända till halv två
på natten.

Ampe berättar om bränningen;
– Det såg bra ut i förväg så vi bestämde oss för den 2 juli. Halva jobbet innan
är att ta del av väderprognoser för att se
vindhastigheter, temperatur och luftfuktighet. Sedan finns det en tjänst som kallas
Fire Weather Index och det visar specialprognoser för brand i skogsmark. Det är
SMHI i samarbete med myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som
har den här tjänsten.

Varför valde man att bränna just här?
– Dels är naturvårsbränning ett krav
i Besparingsskogens miljöcertifiering.
Sedan ingår Lidbosjön i ett större projekt
på Besparingsskogen tillsammans med
Skogsstyrelsen. Sammanfattningsvis kan
man säga att försöket ska ge svar på hur
man kan hitta skogsbruksmetoder som gör
att man utvecklar naturvärdena i tallmiljöer
samtidigt som man producerar virke.
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Vad är en naturvårdsbränning?
En naturvårdsbränning är en planerad skogsbrand i ett avgränsat
område. Syftet är att gynna och bibehålla höga naturvärden.
Innan skogen fick ett värde som virke och brandbekämpningen
började för 150 år sedan brann många skogar med 50-100 års intervall, något växter och djur anpassade sig till. Då brann cirka en
procent av skogsarealen i Sverige årligen. Idag brinner endast cirka
0,016 procent av skogen. Bränder som uppstår släcks idag effektivt
innan de har hunnit bli till en riktig skogsbrand. Det gör man på
grund av att okontrollerade skogsbränder utgör en säkerhetsrisk
för människor och för att skogen i våra dagar har ett stort ekonomiskt värde.
När branden uteblir eller om det brinner för sällan förändras skogarna. Arter som är beroende av brand, gamla tallar och brända träd
får svårt att överleva. De ekologiska värdena försvinner när dessa
skogar avverkas. En stor ekologisk förändring har skett på kort tid.
På 1970-talet började forskare se att vissa växter och insekter trivs
bäst i bränd mark. Av den anledningen började myndigheterna engagera sig i naturvårdsbränder. Idag jobbar både Naturvårdsverket
och Skogsstyrelsen med naturvårdsbränder.
En del arter bland växter, insekter, fåglar och svampar är helt beroende eller gynnas av brand för sin överlevnad. De gynnas av att
skogen blir mer öppen, ljus, varm och får bränd ved. Växten brandnäva har till exempel frön som behöver hettan av en brand för att
fröna som ligger i marken skall börja gro. Skalbaggar, fjärilar och
samtliga hackspettsarter i Sverige gynnas av brandfält. Naturtyper
uppkomna efter brand är till exempel flerskiktade tallskogar och
lövskogar med sälg, rönn, asp och björk. Ett tusental arter i landet
hotar att försvinna i brist på liggande och stående död ved. Sådan
ved skapas ofta av bränder i skogen.

Varför sker naturvårdsbränningen när brandrisken är
som störst?
En naturlig skogsbrand startar till exempel av ett blixtnedslag när
det är extremt torrt i skogen. Vid en naturvårdsbränning vill man
ha liknande förhållanden för att efterlikna naturliga brandförhållanden och få bästa möjliga naturvårdsnytta.
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FAKTA OM NATURVÅRDSBRÄNNING

Planering och expertis
Vid en bränning krävs noggrann planering och säkerhetstänkande. Inget får gå fel! Bränningen skall ske under kontrollerade former och brandområdet måste ha säkra brandgränser. Det kan vara
vattendrag, vägar eller en myr. Väderförhållandena måste vara optimala. Det får till exempel inte blåsa för mycket eller åt fel håll.
Vid en bränning är experter inkopplade och räddningstjänsten
i området hålls kontinuerligt informerad. Vid många bränningar används helikopter eller flygplan för att kontrollera branden.
Helikoptern används också för att vattna brandbegränsningslinjer och släcka kanter. Efterbevakningen är viktig så det inte börjar
brinna igen. Det kan glöda i stubbar och myrstackar i många dagar
efter en brand.Bilaga 1

220125 Lidbosjön

Vad kostar naturvårdsbränningar?
En normal naturvårdsbränning kostar cirka 5 000-15 000 kr
per hektar.

Naturvårdsbränning på 9,5 ha vid Lidbosjön 2015.

Lars ”Ampe” Ambrosiusson och Pär Frykberg planerar för bränningen. AndreNy Gångväg Besökare_Lidbosjön
0
25 50 strukturerat
100
150
200
as Öster sätter eld på skogen på ett för naturvårdsbränning
sätt.
Meter
Ny Bränningsgräns_Lidbosjön
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LARS ANDERSSON LÄMNAR ÖVER

Fastigheterna och jakten
Efter tolv år på Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar och femton
år i Jordägarnämnden är Lasse Andersson ett välkänt ansikte för många
delägare. Nu väntar dock en ny karriär som pensionär, med mer tid för den
Text: Helena Grund Foto: Tobbe Nilsson
egna skogen och i stugan i Nornäs.
– Under ett antal år erbjöd Besparingsskogarna sina delägare en
När Lasse Andersson tog pension i maj i år var det med en
gratis timme per år för rådgivning när det gäller sina fastigheter.
hel del skoglig erfarenhet i bagaget. Lasse började som många anArbetet innebar att lyssna av vad delägarna hade för funderingar
dra skogligt intresserade med Naturbruksgymnasium för att seoch guida dem vidare till någon som kunde hjälpa dom att lösa dedan bli maskinförare under några år. En yrkesskada satte stopp för
ras problem. Det kunde vara arvsfrågor, skattefrågor, försäljningar
maskinförarkarriären och han siktade istället in sig på skogsskola
och mycket annat som rör en skogsfastighet. I det arbetet har jag
i Värnamo. Efter skolan blev han anställd av Skogsvårdsstyrelsen
haft stor nytta av min tid på LRF Konsult AB där jag fått utbildsom skogsvårdskonsulent först i Mora sedan i Älvdalen, för att
ning och kunskap om skatte- och fastighetsfrågor, säger Lasse.
sedan jobba hos LRF Konsult AB i Mora med rådgivning inom
generationsskiften och fastighetsrådgivning. Lasse har även arbetat
Ett annat projekt som Lasse tycker varit intressant var att gesom virkesköpare i Älvdalen åt Ulf Svensson Skog AB, innan han
nomföra tomtområdet vid Sjödammen vid Evertsbergssjön. Där
startade eget företag med inriktning på diverse skogsvård åt privata
upprättade Besparingsskogen en byggskogsägare, avverkningsplanering åt Stora
nadsplan och styckade av 24 fritidstomter.
och deklarationer hos LRF Konsult AB.
Till Besparingsskogarna kom han 2003.
– Det har varit intressant att vara 2011 hamnade även ansvaret för jakten på
Då som konsult och arbetet bestod just av
med och bygga upp och utveckla Älvdalens Besparingsskog på Lasses bord.
Lasse är själv jägare och intresset för jaktfastighetsärenden. Behovet blev allt stördet nya älgskötselsystemet.”
frågor fanns därför naturligt.
re och 2007 blev han därför fast anställd.
– Det här inträffade i samband med att
Sedan dess är det Lasse som har haft hand
det nya älgskötselsystemet infördes. Det
om köp och försäljning av fastigheter för
har varit intressant att vara med och bygga upp och utveckla sysÄlvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar. Ett arbete som innetemet. Det bygger på att treåriga skötselplaner upprättas där man
burit ett tätt samarbete med Allmänningsstyrelsen på respektive
med hjälp av flyg- och betesinventeringar, avskjutningsstatistik
Besparingsskog och möten med en hel del delägare.
och jägarnas inrapporterade älgobs med mera, gjort en beräkning
– Det hände att det kom in delägare som ville sälja sin fastighet
på utvecklingen och reproduktionen av den befintliga älgstammen
till Besparingsskogen. Av en eller annan anledning ville de göra
och beräknat avskjutningsnivån för att hålla betesskador nere. Vi
sig av med fastigheten och tyckte att det kändes bra att sälja den
är nu inne på den första planens tredje år och även om jag nu har
direkt till Besparingsskogen för att veta att den kommer att förtagit pension ska det ska bli intressant att se hur resultatet ser ut
valtas på ett bra sätt och avkastningen kommer bygden till nytta
efter det här året, säger Lasse, som också ser fram emot mer tid i
i framtiden. I det läget hjälpte jag via en opartisk organisation till
den egna skogen och i stugan i Nornäs.
med värdering, säger Lasse.

”

Värt att veta!
Lasse har suttit som ledamot i Jordägarnämnden mellan
1998-2001 och som vice ordförande mellan 2002-2013.
Han har även varit suppleant i Allmänningsstyrelsen
mellan 1999-2007. Lasse slutade i Allmänningsstyrelsen
när han fick fast anställning på Besparingsskogen.
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Lasse har även agerat representant för Älvdalens
Besparingsskog i projektet Frivilligt Markbyte som pågick i två
projektperioder under sammanlagt sex år. Förutom när det gäller
fastighetsaffärer har Lasse även träffat delägare som rådgivare.
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Vem har då tagit över Lasses arbetsuppgifter? Jan Norell
är jaktansvarig för Älvdalens Besparingsskog. Till fastighetsärenden för Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar anlitas vid
behov konsult.
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Älvdalens och Särna-Idre

BESPARINGSSKOGAR DÅ OCH NU
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar bildades i slutet av 1800-talet för att främja samhällsutvecklingen. Under Besparingsskogens första 50 år kunde bygden resa
sig socialt och ekonomiskt ur fattigsamhället. Det andra halvseklet ägnade socknemännen åt att bygga upp ett modernt samhälle i Älvdalen, Särna och Idre.
Under 1800-talet var fattigdomen stor i
Sverige och så även i Älvdalen och SärnaIdre. Befolkningen levde under mycket svåra förhållanden. Emigrationen till Amerika
började så smått i början av 1860-talet, då
missväxt härjade. Den sista verkligt svåra
barkbrödstiden startade 1867 med några
bitande frostnätter i september. Detta resulterade i nödår i hela landet, då tusentals
människor sägs ha svultit ihjäl. Mot slutet
av 1870-talet började marken få ett värde.
Många sålde då sina hemman och emigrationen till Amerika tog fart. Norra Dalarna
har den största utvandringssiffran i länet.
Detta är en del av den bakgrund som
gjorde att Särna-Idre och Älvdalens
Besparingsskogar bildades. I samband
med storskiftet, den första stora jordreformen i Sverige, såg man en möjlighet att
bilda en gemensamt ägd skog, en så kallad
Besparingsskog. Marken delades in i skiften som blev privat skogsmark och statlig
mark, nuvarande Svea skog. Grovt sett
blev 1/3 besparingsskog, 1/3 statlig mark
och 1/3 privat mark. Avkastningen skulle i
första hand täcka kostnader till att förvalta
och bevaka skogen, samt för åtgärder för
att säkra återväxten och förbättra skogen.
Dessutom skulle avkastningen användas
för att på olika sätt utveckla bygden och
underlätta för befolkningen. Alla skulle
få del av avkastningen. Besparingsskogen
bekostade då bland annat barnmorska, polis, stipendier för kolareskola, telefonlinjer,
skola, fattigvård, förbättring av jordbruk
och boskapsskötsel.
Skogen räddade bygden från en sannolikt given fortsatt katastrof. Idag fyller
Besparingskogen samma funktion, men

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2015

År 1879 fastställdes grunderna i storskiftet i Särna socken och Idre kapellag.
Då bildades Särna-Idre Besparingsskog.
Särna Jordägande Socknemän var framsynta och hade redan 1861 fått tillstånd

”

– Det gäller för oss som är verksamma nu att fortsätta att sköta
Besparingsskogarnas tillgångar
minst lika framgångsrikt som de
som hade ansvaret före oss.”

av Konungen att hugga timmer och sälja
från Kronomarken. Detta innebar många
arbetstillfällen för trakten och medel till att
hjälpa de allra fattigaste. Sammanlagt sålde
Särna Socknemän 552 000 st timmerträd
av de värdefullaste dimensionerna. När
Besparingsskogen bildats upphörde detta.
Älvdalens Besparingsskog bildades
1888. Det krävdes mycket förberedelsearbete och redan 1882 började man förbereda en uppdelning av jord och skog mellan
byarna. Då hölls också det första sammanträdet för att bestämma ”oskifto” för
socknemännens gemensamma behov. Året
därpå kunde lantmätaren redovisa den första planen för en bydelning av inägorna.
Ett minnesvärt år är 1885 då skogsmarken
delades upp mellan byarna samtidigt som

man gjorde den betydelsefulla avsättningen
som fick namnet ”Besparingsskogen”. Den
9 november 1888 fastställde Kungl. Maj:t
det första reglementet för förvaltningen av
Älvdalens sockens skogsmedelsfond och
Besparingsskog. Besparingsskogarna hade
flera hundra körare, huggare och förmän
ute i skogarna när skogsavverkningen började ta fart. Under 1960- talet ersattes hästen av traktorn och 1973 gjorde den sista
hästen i Besparingsskogarnas historia sin
sista arbetsdag.
Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar står idag på tre ben: Skogen,
Kraften och Kapitalet. Dessa tillgångar
kommer att ha lika stor betydelse för framtidens delägare som tidigare generationers.
Våra förfäder var otroligt framsynta när de
planterade, röjde, avsatte medel till läkarvård, poliser och investerade i vattenkraft.
Detta utvecklade bygderna från ett fattigsamhälle till en modern bygd. De hade ett
långsiktigt mål med skogs- och energiproduktionen. Delägare såväl som bygdens
invånare skulle få del av avkastningen. De
hade bestämt sig för att göra det hela både
grundligt och med kvalitet. Samma ambition gäller även idag. Det formar dagens
och morgondagens Besparingsskog.
– Det gäller för oss som är verksamma nu
att fortsätta att sköta Besparingsskogarnas
tillgångar minst lika framgångsrikt som
de som hade ansvaret före oss. Sannolikt
är det så att vi ska vara beredda att spänna bågen ännu lite hårdare för att hänga
med i den framtida utvecklingen, säger Ulf
Andersson, förvaltare.

Som delägare kan du påverka på jordägarstämman

Foto: Tobbe Nilsson
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Jordägarstämma

Advokat Christina Bjelvert Olsson ger svar på

VANLIGA DELÄGARFRÅGOR
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar har i dagsläget 2 900 delägarfastigheter.
Delägandet ser olika ut. Du kan vara ny delägare som precis köpt eller ärvt din skog, du
kan vara utbo och bo långt från din skogsfastighet eller närboende och ofta vistas på din
skogsfastighet. Besparingsskogen berör oss på många olika sätt. Att delta på jordägarstämmor är för många delägare en självklarhet medan det för andra inte är lika angeläget.
Delägandet ger upphov till många funderingar och frågor, därför har vi bett vår advokat
Christina Bjelvert Olsson att besvara några av delägarnas frågor.
Vad är jordtal och vad innebär det för mig som delägare?
De fastigheter som har del i Besparingsskogen har del
efter ”reducerade jordtal” - oftast kallade jordtal. Jordtalen
har betydelse när du som delägare ska rösta på jordägarstämman. Röstningen sker då inte efter principen ”en delägare, en röst” utan efter andelstal; d.v.s. jordtal. Den som
äger fastigheter med stora jordtal eller många fastigheter
har då större möjlighet att påverka besluten. Dock får ingen rösta för mer än en tjugondel (1/20) av hela det delaktighetstal som är företrätt på stämman. Observera att det
är delaktighetstalet som är representerat på stämman inte
hela Besparingsskogens delaktighetstal som styr hur stor
tjugondelen blir.

ORGANISATION 2015

Varför är det viktigt att jag som delägare kommer på jordägarstämman?
Karl-Erik Hagström ordförande i Älvdalens Besparingsskog och Arne Schedvin ordförande i SärnaIdre Besparingsskog svarar på frågan.

Jordägarstämma

Hur skriver jag en motion till stämman?
Rätten att ge in motioner till jordägarstämman regleras i
reglementet för Besparingsskogen. Det finns inga regler
för hur en motion ska skrivas. En motion är en begäran
att ett ärende ska tas upp på nästa stämma. Motionen
innehåller oftast ett förslag till beslut. Det är viktigt att motionen är tydlig; d.v.s. att allmänningsstyrelsen och delägarna förstår vad den motionerande vill. Annars är det upp till
den som ger in motionen att bestämma hur den ska se ut.

Allmänningsstyrelse
Jordägarnämnd
Förvaltare

Ekonomi &
Administration

Kraftproduktion
ÄB, SIB

Kapitalförvaltning
ÄB, SIB

STABER
Fastigheter, Jakt, Näringsbidrag, Delägarinformation

Skogsbruk
ÄB, SIB, (NVB)

Vägar
ÄB, SIB, (NVB)

– Det är här du som delägare kan utöva din beslutanderätt på allmänningsstämma, benämnd
jordägarstämma. Delägare äger rösträtt på jordägarstämma efter sin/a delägarfastighets/ers delaktighet i Besparingsskogen. Jordägarstämman
är det högsta beslutande organet. Där har delägarna möjlighet att vara med och påverka Besparingsskogens framtid och utveckling.

Foto: Tobbe Nilsson
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När skall motioner till stämman vara inlämnade?
Motionen ska vara inlämnad till allmänningsstyrelsen
senast den 15 augusti för att tas upp på höststämman
och senast den 15 februari för att tas upp på vårstämman. Motionen ska vara skriftlig.
Vad får jag motionera?
I Besparingsskogen får jordägarstämman bara fatta beslut i de frågor där det i lag eller reglemente är särskilt
bestämt att delägarna ska besluta. Delägarna beslutar
på jordägarstämma. Besparingsskogens organisation
skiljer sig därigenom mot de flesta andra föreningar och
bolag. I Besparingsskog kan Allmänningsstyrelsen inte
bestämma sig för att ”lyfta” en fråga till beslut av stämman, om det inte är stämman som är behörig att besluta
i den frågan. Detta innebär att motioner kan tas upp endast om de avser frågor som stämman kan besluta om.
I reglementet har det därför angivits att motioner endast
får avse frågor ”där beslutanderätten genom lag eller
reglemente förbehållits delägarna”.
Vilka frågor ligger på allmänningsstyrelsen?
Vilka på stämman?
Det är lag och reglemente som anger vilka frågor som
styrelsen respektive stämman beslutar om.
Delägarna beslutar om:
- avyttring av mark som ingår i Besparingsskogen
- delegation till styrelsen att köpa mark
- hur avkastningen ska användas
- fastställande av budget
- jordägarnämndens förslag till bidrag
- val av styrelse, ordföranden, revisorer och valberedning
- arvoden till sådana funktionärer
- ansvarsfrihet för styrelsen och jordägarnämnden
- att använda fond för annat ändamål
- ny extra stämma för att behandla visst ärende
- förslag till reglementsändringar
- avverkningsplan
I övriga frågor beslutar styrelsen. Detta innebär att de
flesta förvaltningsfrågor beslutas av styrelsen. Detta gäller t.ex. användning och förvaltning av kapitalinkomst,
investeringar, olika förvaltningsåtgärder, placering av tillgångar och näringsverksamhet.
Hur många fullmakter kan jag ha?
Finns det olika fullmakter?
Ingen får ha fullmakt för mer än en delägare. En delägare
avser en annan delägarfastighet där ägaren eller samtliga samägare ger fullmakt till dig. Alla som äger fastigheten måste ge dig fullmakt. Du får naturligtvis dessutom
rösta för en fastighet eller fastigheter, som du själv äger.
Det finns även andra sätt att företräda annan som inte
innebär att ha fullmakt.
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•

Du kanske är ställföreträdare enligt lag för en fastighet. Du kan då rösta för denna fastighet. Detta är inte att rösta med fullmakt. Du kan därför
även ha fullmakt för en annan fastighet. Ställföreträdare kan du vara för en samägd jordbruksfastighet. Du kan även vara ställföreträdare för t.ex.
ett aktiebolag genom att du är styrelse eller firmatecknare för bolaget. Om bolaget ger någon
fullmakt är denne ombud inte ställföreträdare.

•

Du kan vara samägare av en eller flera delägarfastigheter. Ni kanske är man och hustru eller syskon,
som äger tillsammans. Övriga samägare av fastigheten kan ge dig fullmakt att rösta för fastigheten.
Detta kallas i Besparingsskogen för ideell fullmakt
att skilja från den fullmakt, som avses med begränsningsregeln. Sådana ideella fullmakter innebär inte
att du röstar med fullmakt för en fastighet. Du äger
då själv en del av fastigheten/fastigheterna.

•

En ställföreträdare kan ge fullmakt till någon
samägare av en jordbruksfastighet. Den som får
fullmakten företräder då en delägare med fullmakt.
Observera att detta inte är fråga om s.k. ideell fullmakt. Ställföreträdaren har ensam rätt att företräda
fastigheten och ger därför fullmakt.

DELÄGARE

DELÄGARE

ÄB
SIB

Jag är en ny delägare och undrar hur jag gör för att delta
på stämmorna. Jag äger en fastighet och så har min faster en annan fastighet som jag kan rösta för. Hur gör jag?
Din faster kan ge dig fullmakt att rösta för hennes fastighet. Fullmakten ska vara skriftlig och visas upp på Besparingsskogens kontor senast kl. 16.00 den sista helgfria dagen före stämman. Fullmakten ska vara tydlig och
ska ange för vem du har fullmakt. Den ska vara daterad
och undertecknad av fullmaktsgivaren. Det är bra om det
framgår vilken/vilka fastigheter fullmaktsgivaren äger.

JORDÄGARSTÄMMA
HÖSTEN 2015
ÄB 26/11 - Älvdalens Biograf kl. 18.00
SIB 27/11 - Hembygdsgården Idre kl. 18.00

Med reservation för eventuella ändringar.

Anmälan till jordägarstämman
För att underlätta upprättandet av röstlängd ska
delägare, som avser delta i stämman, anmäla
detta till Besparingsskogens kontor senast dagen
innan kl 16.00 på telefon.
ÄB: 0251-106 95
SIB: 0253-100 07

Jag äger ett företag (AB) som har fastigheter med del
i Besparingsskogen. Kan jag rösta även för min mans
fastighet om jag får fullmakt för den?
Om du själv företräder bolaget som ensam styrelse eller firmatecknare är du ställföreträdare för bolaget. Du
behöver därmed inte ha fullmakt för bolaget. Du kan
då företräda din mans fastighet med fullmakt. Om du
däremot äger bolaget, men inte företräder detta ensam,
måste du få en fullmakt. Du har då fullmakt från en delägare, d.v.s. bolaget och kan inte företräda även din man
med fullmakt.

Anmälan efter denna tidpunkt godkännes ej!
Viktigt är att om du får förhinder och inte kan
komma på stämman, meddelar det till kontoret.
Kungörelse kommer i lokal press, på kommunens
anslagstavla, samt på: www.besparingsskogen.se
senast 14 dagar innan stämman.

Jag äger en andel i en delägarfastighet, får jag rösta för
min andel?
Nej, en fastighet företräds av samtliga ägare gemensamt. Ingen kan alltså rösta för sin andel.

Blankett för fullmakt finns att skriva ut på:
besparingsskogen.se

Foto: Tobbe Nilsson
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Lag & reglemente
LAG
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar regleras av
lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. Enligt lagen skall det för Besparingsskogen finnas
ett reglemente.
Lagen finns på riksdagen.se på denna länk:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/
Svenskforfattningssamling/Lag-1952167-om-allmanningss_
sfs-1952-167/

REGLEMENTE
Älvdalens Besparingsskog
Den 9 november 1888 fastställde Kungl. Maj:t det första
reglementet för vården och förvaltningen av Älvdalens
sockens skogsmedelsfond och besparingsskog. I reglementet angavs hur försäljning av avverkningsrätter skulle ske, samt hur överskottet skulle redovisas till skogsmedelsfonden och hur den kunde utnyttjas.
Avkastningen skulle i första hand täcka kostnader för att
förvalta och bevaka skogen, samt åtgärder för att säkra
återväxten och förbättra skogen. Dessutom skulle avkastningen användas för att på olika sätt utveckla bygden och
underlätta för befolkningen.
Särna-Idre Besparingsskog
Jämlikt Kungl. Maj:ts brev 21 mars 1873 fastställde Konungens befallningshavare i Kopparbergs län det första reglementet för förvaltningen av Särna skogsmedelsfond den
22 november 1876. I anslutning till innehållet i Kungl. Maj:ts
brev 27 juni 1879 bildades besparingsskogens avkastning
Särna sockens med Idre kapellag skogsmedelfond. Det
första gemensamma reglementet rörande besparingsskogens och skogsmedelsfondens vård och förvaltning blev
fastställt den 31 augusti 1889.
Dagens reglementen skiljer sig egentligen inte så mycket
från ursprunget.

VILL DU VETA MER?
Är du nyfiken på Besparingsskogarnas reglementen
hittar du dem på besparingsskogen.se eller på länkarna nedan.
Älvdalen
http://www.besparingsskogen.se/alvdalen/wp-content/uploads/2013/10/Reglemente_ÄB_web.pdf
Särna-Idre
http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre/wp-content/uploads/2013/10/Reglemente_SIB1.pdf
Foto: Tobbe Nilsson
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Skottet genljuder över älgskyttebanan, susar mot sitt mål
och träffar det godkända området på älgen. Pulsen är hög och jag
känner adrenalinet i kroppen. Hur är det då på en riktig jakt frågar
jag min instruktör Ingrid Spånberg? Om jag känner mig så här nu,
bara på en skjutbana?
– Det är en bra förberedelse för riktig jakt svarar Ingrid mig, samtidigt som hon tar upp mitt gevär från gevärsstället. Det är fortfarande varmt. Hon berättar vad jag kan tänka på nästa gång jag skjuter, om rengöring av bössan, säkerhet på banan och i skogen, olika
skjutvapen, kaliber och annat som jag kan tänka på. Hörselskydden
är en viktig detalj som inte får glömmas bort. Det gjorde jag och
fick sota för det genom att det pep i öronen länge efter skottet.
När Ingrid i vintras berättade för mig att hon skulle skaffa ytterligare en hund, förutom de sex hundar hon redan har hemma i
hundgården, blev jag nyfiken och ville veta mer om hennes stora
intressen – jakt och jakthundar. Ingrid och hennes sambo bor på
en gård i Våmhus och de har alltså sju hundar. Den senaste hunden
som lyssnar till namnet Inez är en drever. Denna ras passar bra för
jakt på till exempel rådjur, hare och räv. Jag som har jägarexamen
och har följt med på jakt med far och morfar trodde att jag kunde en del om jakt. Tyvärr tappar jag fort tråden när Ingrid efter
skjutträningen pratar om småviltsjakt, regler, träning med blodspår, ledlinor, upptag, skjutriktning med mer över en kaffekopp på
hennes hemgård i Särna. Det är mycket att tänka på och jag inser
vilket otroligt intresse och jobb det ligger bakom innan man kan ta
bössan över axeln och släppa hunden ur bakluckan.
Jag beundrar hennes ambitioner och undrar när intresset för jakt
började, hur hon har lärt sig jaga och träna hundar för jakt?
– Jag är uppvuxen med jakt genom att min familj och släkt jagar.
Vi har alltid haft jakthundar hemma. Pappa och mamma bedriver
också hunduppfödning. Genom att följa med ut i skogen under hela
min uppväxt har jag lärt mig en hel del. Nu har även min sambo jaktoch hundar som sitt största intresse så det har blivit en livsstil för oss.

JAKTINTRESSERAD DEL 2

Jaktlycka - en träningssak

Ingrid fyller på kaffekoppen och böjer sig ned och klappar

Människan har sina rötter i jakten. Under den längsta delen av den tid vi
människor vandrat på jorden har vi varit jägare. Att jaga är ett naturligt
sätt att leva för många även idag. Den svenska jakten är reglerad i lag sedan medeltiden. I denna serie om jakt följer jag näringskedjan från gräs till
gryta. Denna gång träffar jag Ingrid Spånberg 23 år från Särna och hennes
valp Inez, vi pratar jakt och övningsskjuter på skjutbanan.
Text: Anna Dahlgren Foto: Tobbe Nilsson
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Inez. Vi kommer in på rådjursjakt. Jag kan känna
spänningen i kroppen och känslan när Ingrid målande beskriver en lyckad jaktdag, hur det är att
släppa hunden och hur den får upp ett spår. Hon
ser på hundpejlen var och hur hunden rör sig, hur
den får ett upptag, skäller, gör rörelser som buktar,
och det blir ett virrvarr på skärmen. Hon har koll
på skjutriktning och var passkyttarna och hunden
är, känner hur det blåser. Hon tar upp geväret mot
axeln, känner dess tyngd, ser rådjuret i siktet, trycker mjukt på avtryckaren och så sitter skottet där det
ska. Men hon berättar också att det kan gå en hel
jaktdag utan att man får se något djur eller att drevdjuret lyckas överlista jägarna.
– Då får man lyfta på hatten och hoppas på bättre
jaktlycka nästa gång, säger Ingrid.
Jag frågar hur hon förbereder sig själv och hundarna
inför jakten?
– Jag brukar gå jaktstig och skjutträna på bana
både här i Särna och i Våmhus där jag bor. Jag brukar även cykla och springa med hundarna då det är
viktigt att de är i form. Man kan inte ställa några
höga krav på en otränad hund, säger hon.

Småvilt
Småviltsjakt bedrivs över hela Sverige. Till
småvilt räknas bland annat hare, skogsfågel,
fälthöns, sjöfågel med flera. Även rådjur tillhör
kategorin småvilt. Jakttider och hur jakten får
bedrivas finns att hitta i jaktlagen och jaktförordningen.

Tillsammans konstaterar vi att det inte finns några
genvägar. Jag säger hejdå och tack till Ingrid och
lilla Inez, men innan jag åker hem bestämmer vi att
vi ska höras om en vecka och ta sällskap till skjutbanan igen.

Skjutträning
När det gäller jaktskott mot levande vilt är
teoretiska kunskaper och gammal rutin inte
tillräckligt. Ett kontinuerligt och aktivt övningsskytte är den enda vägen till ett bra jaktskott.
Övningsskytte med såväl kul- som hagelvapen, ger förutom vapenvana, ett självförtroende och en insikt som är av stor vikt när det
kommer till att avlossa skott mot levande vilt.
Övningsskytte kan utföras under många olika
former och skall inte förväxlas med prov- och
märkestagningar.

Tips!

Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar erbjuder jakträttsinnehavare att, mot en ringa kostnad, jaga på Besparingsskogen. Du köper småviltkortet hos oss på kontoret. Lagar och regler
runt jakten och vem som får jaga och var, hittar du
på: besparingsskogen.se

•

Övningsskyttet bör i största möjliga mån
genomföras på godkända skjutbanor
men kan även bedrivas på den egna
jaktmarken.

•

Glöm inte att alltid sätta säkerheten
främst oberoende om var och när du
övningsskjuter.

•

Glöm inte att provskjuta samtliga vapen med
samma ammunition som du jagar med.

Källa: http://www.jagarnasriksforbund.se
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LÄR DIG MER OM SLUTAVVERKNING

Det är vid slutavverkningen man får se
resultatet av olika skötselåtgärder man gjort
tidigare. Samtidigt som man avvecklar det
gamla beståndet bestämmer man dessutom
förutsättningarna för den nya generation
plantor som med god skötsel ska växa till
nya träd. Titta i din skogsbruksplan, den
hjälper dig att besluta i vilken ordning du
ska avverka dina bestånd. När du valt vilket bestånd som ska avverkas är det dags att
fundera över hur det nya beståndet ska etableras. Man kan välja att vid avverkningen
lämna fröträd och föryngra med beståndsfrö från träd som vuxit på platsen tidigare.
Vanligare idag är dock att man markbereder
och därefter planterar med förädlade plantor. Är du delägare i Älvdalens och SärnaIdre Besparingsskogar får du bidrag för
bland annat markberedning, plantor och
plantering.

Hur gör man när det är dags att

SLUTAVVERKA?

Rätt försäljningsform och köpare
När du valt bestånd att avverka och hur
du vill att föryngringen ska ske är det dags
att hitta rätt försäljningsform och köpare.
Ta gärna in flera anbud. Det kan skilja en
hel del mellan olika köpare. Ju tydligare och mer specifik du är när du lämnar
ut din anbudsförfrågan, desto lättare blir
det för dig att jämföra anbuden. Å andra sidan kan fler krav och villkor minska
betalningsviljan hos en tilltänkt spekulant,

Slutavverkning är den åtgärd i skogsbruket som ger skogsägaren störst intäkter.
De beslut som fattas om när, hur och av vem en slutavverkning ska göras har
stor inverkan på skogsägarens ekonomi. Samtidigt som man avvecklar det gamla beståndet bestämmer man dessutom förutsättningarna för den nya generation
Text: Anna Beronius Foto: Tobbe Nilsson
plantor som med god skötsel ska växa till nya träd.
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så det kan ju vara en avvägning. Köparen
kan vara en skogsägarförening, ett skogsföretag eller ett sågverk. Ta med alla dina
önskemål vid kontraktskrivning så det inte
blir några missförstånd.
Fråga efter specialsortiment
Normalt när man avverkar delar man in virket i brännved, massaved, klentimmer och
sågtimmer. De olika sortimenten kan sedan
delas in i olika kvalitéer som har olika pris i
prislistan. Ibland kan det löna sig att också
syna ut specialsortiment. Det kan t ex vara
stamblock, knivfura, olika sorters stolp och
kubb. Fråga din virkesköpare om det kan
vara aktuellt med något specialsortiment i
din skog.
Virkeslikvid
Beroende på hur din ekonomi ser ut i övrigt behöver du också fundera på hur du
ska hantera din virkeslikvid. Även vem som
köper ditt virke kan spela roll för hur du
väljer att betalning ska ske. Har du haft mer
utgifter än inkomster för ditt skogsägande
under en period kanske du har samlat på
dig ett stort underskott. De pengarna kan
du ta ut från skogen utan beskattning. Om
virkeslikviden blir större än så behöver du
fundera på hur den ska hanteras för att inte
onödigt mycket ska försvinna i skatt.

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2015

25

UTBILDNING

BETALNINGSPLAN
Man kan göra upp om betalningsplan. Då delar man upp utbetalningen av virkeslikviden över minst två kalenderår. Man bestämmer redan från början när utbetalningar ska ske, och i denna utbetalningsplan ändrar man inte. Fördelar är att du bara tar upp den
faktiskt utbetalade summan till beskattning och kan planera din
inkomst. Nackdelar är att du låser fast pengar eftersom du enligt
skatteregler inte får ändra i en uppgjord betalningsplan. En annan
nackdel är att om bolaget som köpt ditt virke kommer på obestånd
riskerar du att förlora pengar.
Skogskonto är ett skatteplaneringsverktyg för skogägare. Tanken
är att med hjälp av skogskontot utjämna skogsinkomsterna över
tid. Om en avverkning ger ett stort överskott ett år kan man sätta
in en del av överskottet på skogskonto och undanta dem från beskattning det året. Pengarna får stå på kontot i upp till 10 år och
tanken är att man successivt tar fram pengar till beskattning under
10 år och på det viset minskar den totala skatten på virkeslikviden.
Insättning på skogskonto ska göras efter att du gjort klart deklarationen, först då vet du hur stort belopp som ska sättas in där.
NÅGRA LAGAR ATT FÖRHÅLLA
SIG TILL VID SLUTAVVERKNING
•

Föryngringsavverkning om minst 0,5 hektar ska
anmälas till Skogsstyrelsen senast sex veckor i förväg. Föryngringsavverkning omfattar all avverkning
utom gallring och röjning.

•

Föryngringsavverkning får inte göras innan skogen
nått en viss ålder. För barrdominerade bestånd varierar åldern beroende på produktionsförmågan.
För exempelvis T17, som är en vanlig bonitet i norra Dalarna är lägsta slutavverkningsålder 75 år.

•

•
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På brukningsenheter (alla dina fastigheter inom
samma kommun) större än 50 hektar måste den
skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. På
brukningsenheter med upp till 100 hektar får arealen kalmark och skog yngre än 20 år vara högst
50 hektar. På brukningsenheter större än 100 hektar får högst hälften av skogsmarken utgöras av
kalmark och skog som är yngre än 20 år. För brukningsenheter större än 1 000 hektar gäller ytterligare regler.
Har du mark som klassats som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen råder samrådsplikt vid skogsbruksåtgärder. Inget avverkningsförbud finns för sådan
mark, däremot kan det vara svårt hitta en köpare
av virke från nyckelbiotoper.

www.besparingsskogen.se

Räntefördelning är ett bra verktyg för att skatta fram pengar
från skogen för att använda privat. Genom att kapitalbeskatta
inkomster via räntefördelning får du den lägsta möjliga beskattningen för pengar som ska plockas ut ur verksamheten. Vill du
istället investera pengarna i näringsverksamheten finns periodiseringsfond och expansionsfond. Då skjuter du visserligen en latent
skatteskuld framför dig men det är inget problem om du har planerade kostnader framåt.
Prata med din skatterådgivare i god tid så att du vet hur du ska
hantera pengarna för din avverkning.

Obs!

Regeringen har tillsatt en Skatteförenklingssutredning
som bland annat föreslagit att skatteplaneringsverktygen skogskonto, periodiseringsfond och expansionsfond
ska tas bort och ersättas av en företagsfond. Förslaget
har mött mycket kritik, och i dagsläget är det svårt att
bedöma om förslaget kommer att gå igenom, även tidpunkten är osäker. Enligt förslaget skulle ändringarna
träda i kraft redan 1 januari 2016, men bedömare tror
nu att förändringar tidigast kan börja gälla från 1 januari
2017. Säkra uppgifter om både tidpunkt och omfattning
av förändringarna saknas i dagsläget, det enda som är
säkert är att en utredning pågår.
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Rotpost, där man i förväg mätt varje träd i beståndet och utifrån
en stamlista kommer överens om en klumpsumma, ofta genom ett
anbudsförfarande. Betalning görs upp direkt och köparen får en
period på sig att avverka, oftast mellan 2-5 år.

Leveransvirke. Skogsägaren har avverkat själv, eller anlitat någon annan. Virket mäts in vid industrin och betalas oftast enligt
en prislista med olika pris beroende på kvalitet och dimension för
varje enskild stock.

Avverkningsuppdrag. Skogsägaren får betalt för det avverkade
virket utifrån en prislista där priset för olika stockar kan variera
beroende på diameter, längd och kvalitet. Varje stock mäts in och
kvalitetsklassas vid industrin av en oberoende virkesmätningsförening. Betalningen beräknas utifrån mätkvittot från inmätningen.
Innan utbetalning drar köparen av en överenskommen avverkningskostnad per kubikmeter. Detta är nog den vanligaste avtalsformen.

I Sverige har vi en välutvecklad infrastruktur med inmätning vid
industrin, och det är det dominerande sättet att volymbestämma
virket. Dock har det börjat förekomma att avverkningsrapporter
från skördardatorn används även vid betalning av virket. Det ger
snabbare betalning till skogsägaren, som dessutom kan vara säker
på att få betalt för varje stock som avverkats. Risken med att virke
försvinner från stubbe till inmätning flyttas från skogsägaren till
den som köpt virket. Om det snöat mycket händer det att virke
glöms kvar på hygget, och ibland kommer virke på avvägar någonstans mellan avlägg och inmätning.

Leveransrotköp. Man kommer överens om ett nettopris per avverkad kubikmeter, antingen per sortiment (massaved, klentimmer,
sågtimmer osv), eller som ett totalt snittpris per m³fub. Avverkad
volym summeras utifrån mätkvitton från inmätning vid industrin.

HANDELSMÅTT
När man handlar med virke pratar man om volymer, oftast kubikmeter. Men det finns
flera olika kubikmetrar, och det är olika mycket ved i olika kubikmetrar. Det är olika
mycket luft i kubikmetrarna och ibland är det också bark i dem. Volymen på en trädstam kan mätas på flera sätt, här är några av de vanligaste.
•

•

•
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När trädet står upp brukar man mäta och prata om
skogskubikmeter, som skrivs m³sk. Det är volymen av
trädets hela stam, inklusive bark och topp, ovanför ett
tänkt stubbskär. Grenar, stubbe eller rötter ingår inte.
Så fort trädet är fällt slutar man prata om m³sk.
Om stocken är timmer som ska sågas till plank och
brädor, pratar man oftast om kubikmeter toppmätt,
m³to. Den beräknas som en cylinder med samma
diameter som stockens toppdiameter under bark
och stockens längd. Eftersom alla stockar är mer eller
mindre koniska, dvs smalare i toppen än i roten blir
det en hel del ved som inte räknas med då.
Ska stocken användas till massaved pratar man om
fastkubikmeter under bark, m³fub, som är volymen av
all ved i stocken men utan bark. M³fub används ibland
även till sågtimmer. 1 m³sk motsvarar cirka 0,82 m³fub.

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2015

•

Ibland pratar man också om fast kubikmeter på
bark, m³fpb, ofta är det bränsleved som mäts i
m³fpb. 1 m³sk motsvarar cirka 0,95 m³fpb.

•

Kubikmeter travat mått, m³t, används för travat
obearbetat virke, tex i en välta. Man multiplicerar
travens längd gånger bredd gånger höjd. Då ingår även
all luft som finns mellan stockarna. 1 m³tpb motsvarar
cirka 0,64 m³fpb.

•

Kubikmeter stjälpt mått, m³s används oftast om flis
eller spån som kan ligga i en hög. Hur mycket flis eller
spån som faktiskt ingår kan variera ganska mycket
beroende på materialets struktur och hur hårt packat
det är. 1 m³s motsvarar cirka 0,36 m³fub. Även sågad,
kluven ved kan mätas i m³s. Då är det lätt att tänka sig
att ju större vedträn, desto mer luft i en kubikmeter.

www.besparingsskogen.se
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•

Bestäm dig för hur du vill sälja ditt virke, och hur
du vill att föryngringen ska ske.

•

Skriv ned vad som är viktigt för dig, om det är
någon del av skiftet som ska sparas, om avverkningstidpunkten ska planeras utifrån något
särskilt. Hur lång tid köparna har på sig att genomföra avverkningen. Vilken leveransform du
föredrar.

•

Ta fram ordentliga kartor, och se till att hänsynskrävande biotoper är utmärkta. Det kan vara
höga naturvärden eller kulturlämningar av något slag.

•

Har du tänkt dig sälja en rotpost behöver du utföra en stämpling, tex Skogsstyrelsen, kan utföra
den.

•

Kontakta flera virkesköpare och be om offerter
på avverkningen. Minst tre kan vara rimligt.

•

När du fått offerter är det dags att jämföra priser
och villkor och välja en. Kom ihåg att avtalsförslaget du fått är just ett förslag, och att det är
skrivet för att i första hand skydda köparen. Du
som säljare har alla möjligheter att föreslå andra
villkor, men de krav och villkor du ställer upp kan
också påverka kostnader och intäkter för din avverkning. Se också till att allt ni kommer överens
om skrivs in i kontraktet eller åtminstone dokumenteras ordentligt så att du i efterhand slipper
en konflikt där ord står mot ord.

•

Tänk på att köparen ofta vill ha några år på sig att
utföra avverkningen, och beroende på markförhållanden på platsen kan det vara klokt att låta
köparen planera avverkningen för att minska risken för körskador.

www.besparingsskogen.se

ÄB
SIB

DELÄGARE

Tips!

LEVERANSFORMER
Varje affär och avtal är unikt, och vad man slutligen kommer överens om är en förhandlingsfråga, men man brukar ändå prata om fyra grundformer för leverans och betalning vid virkesaffärer.
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Tips!
På www.kunskapdirekt.se

finns mycket information om hur du prioriterar och väljer i
vilken ordning dina bestånd bör avverkas. Där finns också
avsnitt som handlar om skoglig kapitalavkastning och hur
den påverkas av olika faktorer, och ett verktyg för att beräkna värdetillväxt och förräntning för dina egna bestånd.
Verktyget kan också användas för att göra delberäkningar,
t.ex. av tillväxt, avverkningskostnad eller rotnetton.
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ANMÄLAN MARKBEREDNING
OCH FÖRBESTÄLLNING AV SKOGSPLANTOR

/beställning
Gör Din anmälanru
16!
senast 28 feb ari 20

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 2016.

Behöver du hjälp att
fylla i blanketten?
Kontakta Tallheds
Plantskola
Bror Nilsson
Tfn: 0250-55 26 11
E-post: bror.nilsson
@orsaskog.se

BIDRAG

BIDRAG

Datum:
Namn:
Adress:
Postnr:

Ort:

Telefon:

Mobil:

E-post:

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

FOTO: Tobbe Nilsson

Areal:
Fastighetsbeteckning:
Höjdläge (hyggets höjd över havet i meter):

NU ÄR DET DAGS ATT BESTÄLLA MARKBEREDNING!

Belägenhet:

När Jan Norell fått Din beställning av markberedning vill han även ha underlag för den
kommande planteringen året därpå. Jan Norell förmedlar din plantbeställning till Tallheds
Plantskola så de har ditt underlag. Det är du som skogsägare som sedan själv ringer till
Tallhed för att bekräfta och beställa fram plantorna.

Avverkningsår:

SKA DU MARKBEREDA 2016 OCH PLANTERA 2017?

KOM IHÅG ATT BEKRÄFTA DIN PLANTBESTÄLLNING!

Jan Norell
Älvdalens Besparingsskog
Box 65 796 22 Älvdalen

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

Beställning av markberedning och plantor skickas till:

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

BEHÖVER DU LÅNA UTRUSTNING?

Planteringsrör och plantkorg bokas I god tid.
ÄB: Tfn: 0251-59 74 81
SIB: Tfn: 0253-100 07
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Tfn: 0250-55 26 11

Önskat planteringsår:
vår

Särna-Idre Besparingsskogs kallförråd
Tfn: 0253-100 07

Viktigt!

Viktigt!
www.besparingsskogen.se

höst

Önskas hyggesrensning?

UTLÄMNING AV PLANTOR OCH UTRUSTNING SKER
MAJ-JUNI TISDAGAR OCH TORSDAGAR KL 14.00-17.00
Älvdalens Besparingsskogs garage i norra delen av kyrkbyn.
Kontaktperson Urban Mattsson Tfn: 0251-59 74 81

ÄB
SIB

Tall:			

st

Gran:			

st

Contorta:		

st

Lärk:			

st

Frö:			

kg

Namnteckning:

www.besparingsskogen.se

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2015

31

ÄB
SIB

SKOGSBRUKSPLAN

RÅDGIVNINGSSTÖD

ÄB
SIB

Passa på!

UPPDATERA DIN SKOGSBRUKSPLAN UNDER VINTERN

RÅDGIVNINGSSTÖD

Under flera år har pcSKOG på uppdrag av Älvdalens
och Särna-Idre Besparingsskogar jobbat med ajourhållning, support, sittning och hjälpt många delägare med deras skogsbruksplaner. Det kommer de
att fortsätta med, i och med det senaste avtalet blir
det en del förändringar som är viktiga att känna till.
Du som har en licens på programmet pcSKOG Gård har vartefter
fått nya CD-skivor från pcSKOG med den senaste programversionen. Detta kallas avtalsservice och innebär också fri support och
hjälp med programmet. Avtalsservicen har under åren varit inbakad i avtalet. Du som delägare har inte behövt bry dig om detta, det
har skötts automatiskt.
AVTALSSERVICE
Nu är det lite annorlunda. Om du även i fortsättningen vill
ha avtalsservice (nya versioner och support) för din programlicens behöver du själv aktivt beställa detta. Det gör du genom att ringa supportnumret 046-159566 eller växeln
046-159560. Du kommer då att få den senaste versionen skickad
till dig, samt en faktura på 1000 kr plus moms. Du betalar fakturan och lämnar sedan fakturan och betalningsbevis till receptionen
på Älvdalens respektive Särna-Idre Besparingsskogar. Besparingsskogen
ersätter din kostnad och summan betalas ut till ditt registrerade konto.
AJOURHÅLLNING
Vill du dessutom ha din plan ajourhållen med utförda åtgärder
kontaktar du Hans Dung på 070-577 03 48. Två timmar ersätts av
Besparingsskogen. Du betalar fakturan för ajourhållning och lämnar sedan fakturan och betalningsbevis till receptionen på Älvdalens
respektive Särna-Idre Besparingsskogar. Besparingsskogen ersätter din
kostnad och summan betalas ut till ditt registrerade konto.

Psst!

Hans Dung hjälper dig som delägare i ÄB och SIB att uppdatera
utförda åtgärder i skogsbruksplanen.

pcSKOG hjälper dig att installera
programmet pcSKOG Gård, med
uppdateringar, eller om du har
andra frågor om programmet.

Är du ny skogsägare i
Älvdalens eller Särna-Idre
Besparingsskogar?
Hör av dig till Hans Dung för att
stämma av att du har rätt uppgifter på fastigheten.

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

Inom ramen för avtalet med Besparingsskogarna
ingår följande kostnadsfritt för dig som delägare.

Ajourhållning av skogsbruksplanen sköts av Hans
Dung, se kontaktinformation nedan

• Avtalsservice på pcSKOG Gård. Uppdateringar av
programmet, fri support på telefon, fjärrstyrning
eller e-post under kontorstid ingår.

AVTALSSERVICE:

• Ajourhållning av din skogsbruksplan.
Max 2 timmar/programlicens/år.
• Önskas övriga tjänster som t ex. pärmutskrift,
programmet pcSKOG Gård, övriga program, handdatorer, GPS:er faktureras delägaren och detta
ersätts EJ av Besparingsskogen.
• För delägare i Särna-Idre Besparingsskog räknas
ersättning för Avtalsservice och Ajourhållning in i
den beslutade ersättningen för skogsvårdsåtgärder.
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för brukare av gårdens/byns/fäbodens skifteslagsmark
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Ta hjälp av pcSKOG

pcSKOG
Tfn: 046-159566
Växel: 046-159560
måndag-fredag 8.00-16.00
E-post: info@pcskog.se
www.pcskog.se

FOTO: Tobbe Nilsson

Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar ger råd om
gårdens/byns/fäbodens natur och kulturvärden. Syftet med
stödet är att hjälpa markägare och brukare av skifteslagsmark i Älvdalen, Särna och Idre att söka bidrag från Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.
Odlingslandskapet som är skapat av människan är en del
av vårt kulturarv. För att dessa natur- och kulturmiljövärden
ska bevaras för framtiden krävs en kontinuerlig skötsel. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har bidrag för att hjälpa till
att bevara natur- och kulturvärden för framtiden.

Det är många som inte vet att de kan få bidrag för att restaurera den gamla ängsladan på fäboden som inte längre
används eller bidrag för att hålla markerna öppna med hjälp
av djur. Listan på bidrag är lång och det kan vara svårt att
veta vad man kan söka bidrag för och vilket av bidragen som
passar ändamålet bäst.
Anna Dahlgren och Torbjörn Fält hjälper dig som är brukare av skifteslagsmark i Älvdalen, Särna och Idre vidare med
dina planer för din gård, er by eller fäbod. Hör av dig så berättar de mer och lotsar dig i ditt arbete med din ansökan.

AJOURHÅLLNING:
Torbjörn Fält, jord och fäbodbrukare,
ledamot i Jordägarnämnden ÄB
Tfn: 070-674 71 69

Hans Dung
Tfn: 070-577 03 48
E-post:h.dung@dskskog.se

www.besparingsskogen.se

www.besparingsskogen.se

Anna Dahlgren, Älvdalens och
Särna-Idre Besparingsskogar,
Tfn: 0251-59 74 85
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Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar har i dagsläget cirka 2 900 delägarfastigheter. Hur det kom sig att man blev delägare och vilken relation man har till
sin skog finns det lika många historier som delägare om. I detta nummer får vi följa
Janne Jonasson, en av Särna-Idre Besparingsskogs delägare. Vi träffar honom där
han trivs bäst, bland skog och plantor samt tillsammans med kamraterna i jaktlaget.
TEXT: Anna Dahlgren.

Janne flyttade hem till

SKOGEN & JAKTEN
I SÄRNA
Janne till vänster, styckar älg tillsammans med sitt jaktlag efter en lyckad jaktvecka i Särna.
Foto: Anna Dahlgren.

Namn: Janne Jonasson
Bor: Särna
Kommer från: Östomsjön, Särna
Familj: två döttrar och 5 barnbarn
Intressen: Skogen, jakten, familjen. Var en av flera
som i somras engagerade sig i ett nystartat cykellopp genom 5 fäbodar i Särna. Det blev en succé!
Yrke/sysselsättning: Numera en mångsidig och
aktiv pensionär.
Skogen finns i: Östomsjön

Två gånger samma vecka träffade jag
denna ”Delägare i fokus”. Första gången
var under delägardagarna i augusti som
Särna-Idre Besparingsskog valde att lägga på Tallheds plantskola i Orsa. Det var
55 delägare som anmält sig och en av dem
var Janne Jonasson från ”Hea” i Särna. Även
två av hans systrar med respektive samt ett
barnbarn till Jannes tvillingsyster följde
med. Det är en aktiv skogsfamilj med skogen och jakten som gemensamt intresse.
– Skogen delade vi för 10-15 år sedan.
Den är efter både mor och far. Min skogsfastighet ligger i byn Östomsjön som min
far kommer ifrån, säger Janne.
Egentligen säger Janne detta på särnamål och då heter det ”Skogin minn
ligg Ôstaått ô därifrå tjämm far minn”.
Janne är född och uppvuxen i Särna. Han
har bott borta i många år, bland annat i
Strängnäs, Mora och Västerås.
– När jag bodde borta jobbade jag bland
annat på en rörfirma. Jag flyttade hem till
Särna och familjegården 1980. Då började
jag jobba på kommunen som vaktmästare,
berättar han.
Vill man träffa Janne kan man hitta honom på gården i ”Hea”, på delägardagar, i
älgjaktskogen, bakom ett planteringsrör eller med en röjsåg. Kort sagt så handlar det
mycket om skog i Jannes liv.
Syskonen är engagerade skogsägare
och intresserade av Besparingsskogen. Det
visar de bland annat genom att delta på våra
delägardagar.
– Växthusen, paketeringsmaskinen och
fryslagren är intressanta att se. Det är lärorikt
att se var plantorna kommer ifrån och förstå
vilket jobb som ligger bakom de plantkar-

Foto: Tobbe Nilsson
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tonger som levereras till oss delägare, säger
Janne till mig under dagen på Tallhed.
Det var bland annat detta som delägarna
fick ta del av på Särna-Idres delägardagar i
augusti. Janne har pratat med Bror Nilsson,
plantskolechef på Tallheds plantskola
många gånger, när han ringt och bekräftat
sina beställda plantor. Nu fick Janne och de
andra delägarna ett ansikte till Brors röst.

”

– Jag följde alltid med min far
på jakt och detta var även hans
jaktlag.”

Några dagar senare träffade jag honom
i älgjaktsskogen. Janne är med i ett jaktlag
från öst i byn, där de flesta i jaktlaget har
gårdar och hus. De kallar sig Sialaget, som
i Siavallen. Jaktlaget har avslutat en lyckad
jaktvecka och samlats direkt efter jakten för
att finstycka älgarna.
– Denna gång fick vi två kor och tre tjurar
säger Janne som själv var en av skyttarna.
Jag står runt styckningsbordet tillsammans med älgjägarna och ser på mer eller
mindre bekanta ansikten.
– Här är 95 % delägare i Besparingsskogen, säger Janne. Efter en stund förstår
jag både på samtalen och skämten att flera
av dem är nära släkt och att vänskapen i
laget är stark:
– Janne är alltid positiv och glad, säger
Torbjörn, syskonbarn och jaktkompis.
Janne använder den vassa kniven med stor
vana och säkerhet när han skär ut en älgfilé.
– Hösten är den bästa tiden på året. Jag
har jagat i detta jaktlag sedan jag var 16 år.

Så det har blivit några år och en och annan
älg. Jag följde alltid med min far på jakt och
detta var även hans jaktlag, säger Janne och
minns tillbaka.
Att jakten och sammanhållningen i laget
betyder mycket för Janne märks. Inte minst
när man ser honom tillsammans med sin
yngre släkting Torbjörn. De står bredvid
varandra och styckar.
– Men skall du prata mat får du ta det
med Torbjörn, det är han som är vår kock,
utbrister Janne när jag frågar om recept på
bästa älggrytan, eller hur man gör leverbiff.
Att det är vid styckningsbordet tillagningen
av middagen börjar verkar både Janne och
Torbjörn ha koll på.
När Janne inte jagar arbetar han i skogen. Han gör det mesta av skogsvårdsarbetet i skogen själv. Genom åren är det många
plant som kommit ned i backen på hans
och andras marker.
– Det kan hända att jag tar på mig en del
jobb åt andra skogsägare också, säger han
ödmjukt.
När jag intervjuar Janne får jag intrycket att han inte tycker att det han gör är så
märkvärdigt eller att han är speciell. Men
jag har hört många prata om Janne med
värme i rösten. Hans engagemang i sommarens cykellopp till exempel.
– Utan Janne hade det inte blivit något cykellopp, säger en gemensam bekant
till mig och Janne. Han var en av de drivande krafterna bakom det som kallas
Fäbodloppet.
Numera kan man även hitta Janne på sin
nyinköpta mountainbike.
(Reds. anm. Fäbodloppet är en cykeltävling
som går av stapeln i Särna i juli).
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LOKALEN

UTBILDNING

Finalen i Skogens Mästare ägde rum för andra året i
rad i Älvdalen. Platsen kunde inte ha varit bättre, Älvdalens
Utbildningscentrum är ett äventyr för en sjundeklassare som börjar fundera på framtidens val av skola.

Lokalen

För festen, mötet eller konferensen

Älvdalens Besparingsskog äger ”Lokalen” och hyr ut rum till företag och föreningar. Denna anrika och fina byggnad med sin
vackra utsikt över Älvdalen kommer ursprungligen från Långö
Liebruk. Nu finns den på Gamla Näsvägen 6. Invändigt andas
lokalerna tidigt 1900-tal och i taket hänger kristallkronor.
Vi hyr även ut delar av ”Lokalen” till möten, fester, bröllop,
middagar eller dop. Då är det främst den fina Pellesalen som
ligger på mellanplanet som våra gäster kan disponera. Pellesalen tar ca 60 personer. Det finns ett fullt modernt kök i anslutning till salen och även ett diskrum.
Ann Halvardsson har tidigare jobbat som husfru på
Lokalen och tagit hand om bokningarna men är numera nybliven pensionär. Vi önskar henne lycka till i framtiden med sin
nya karriär. För att hyra Lokalen ringer du nu till Besparingsskogens kontor som ligger ett stenkast från Lokalen.

•

Pellesalen: 600:-/tillfälle

•

Kök för kaffe: 150:-/tillfälle

•

Kök för mat: 300:-/tillfälle

•

Fester o dyl. Pellesalen + kök 900:fredag 16.00 - söndag em eller efter
överenskommelse.

•

Ideella föreningar hyr Lokalen
gratis för årsmöten.

Välkommen att boka på tfn: 0251-106 95

cabcd

abcd
abcdabcd

abcdabcdabc
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Åter igen var det klass sju från Ockelbo och Leksand som tagit sig
till finalen. Lagen består av jämnt antal pojkar och flickor. Detta
är andra året som tävlingen genomförs i vår region, Dalarna/
Gävleborg. De här länen är riktiga skogslän och skogen är viktig.
Genom att jobba med Skogens Mästare vill vi väcka intresse för
skogen som helhet, med alla de värden som kan kopplas till skogen
och hur vi använder den, berättar Kristin Persdotter från Skogen
i Skolan.
– Ett aktuellt ämne är att lyfta skogen som förnyelsebar resurs
i ett hållbart samhälle, som ett alternativ till kol- och oljebaserade produkter och energiförsörjningssystem. Det gäller att väcka
intresse för skogen hos elever, som är framtiden. Det är de som
kommer att sitta och fatta framtidens beslut. Det är viktigt att
nå dem på ett sätt som passar skolan och dess mål, och det tror vi
Skogens Mästare gör.
Tävlingen ligger helt i linje med Skogen i Skolans arbetssätt där
praktik och teori går hand i hand. Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och skogliga intressenter i
Sverige, bland vilka Skogsstyrelsen är en aktiv part.
Att tävlingen hamnat i Älvdalen beror mycket på Anders Öberg, lärare på Älvdalens Utbildningscentrum som tillsammans med bland
annat Anna Dahlgren, Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar,
sitter i styrelsen för Dalarna/Gävleborgs Skogen i Skolan.
– Skogens Mästare är en tävling som vi vill ska väcka en nyfikenhet kring skogen hos elever som snart skall välja inriktning, säger
Anders Öberg.

Vad är Skogens Mästare?
Skogens mästare är en tävling som riktar
sig till sjundeklassare i flera län i Sverige, bland annat i Dalarna och Gävleborg.
Vinnare blir det lag som har förvärvat
mest kunskaper om skog, såväl teoretiskt som praktiskt.
Tävlingen startade vid höstterminens
början. För att kvalificera sig har klasserna skrivit kunskapstest, genomfört och
lämnat in rapporter från studiebesök
hos företag inom skogsnäringen eller arbetat i projekt med skogen som förnyelsebar resurs. De har bland annat arbetat
utifrån Skogen i Skolans läromedel Boken om skogen.
Ansvarig för arrangemanget är Skogen
i Skolan, ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och skogliga intressenter i Sverige som startade 1973.
Besparingsskogarna är med i styrelsen
för Skogen i Skolan Dalarna/Gävleborgs
län.
Nästa gång tävlingen startar är under
hösten 2015. Gå gärna in på Skogen I
Skolans hemsida och läs mer:
skogeniskolan.se

Den 12 maj avgjordes finalen för tävlingen Skogens Mästare i Dalarna-Gävleborg vid Älvdalens utbildningscentrum. Det blev Perslundaskolans klass 7B från Ockelbo som tog
hem pokalen och blev 10 000 kr rikare. På andra plats kom Perslundaskolan klass 7A, och på delad tredje plats kom Åkeröskolans klass 7A och 7B från Leksand. Finalen innehöll
både teori och praktik. Det vinnande laget fick, förutom pokalen, 10 000 kronor till klasskassan. Andra till fjärde pris är 5 000, 3 000 respektive 2 000 kronor till klassen.
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LILLA SKOGSSKOLAN

LILLA SKOGSSKOLAN

för kommande generations skogsägare

Lilla Skogsskolan är till för kommande generations
skogsägare - våra barn. I denna nya serie kommer
vi att skriva om skog, natur och djurens liv. Det blir
även en tävling i varje nummer och barnen får
gärna ta en vuxen person till hjälp.

SPÅRAVTRYCK

2.

Vilda djur och fåglar håller sig gärna undan när de hör eller
känner att det finns människor i närheten. Om man ska kunna
komma nära så måste man röra sig försiktigt och vara tyst.
Även om man inte lyckas få syn på några djur så kan det
vara spännande att leta rätt på spår.
Det finns olika sorters spåravtryck. Spåren
från djur med klövar, till exempel älg och rådjur
ser annorlunda ut än spåren från djur med tassar, bland annat björn, räv och hare. Fåglarna
har fyra långa tår, tre framåt och en bakåt. Ibland syns inte spåren från den som
pekar bakåt. Simfåglarna har simhud
mellan tårna. Spåren syns lätt om det
är snö på marken.
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Vilka djur söker vi?
Världens nu största levande hjortdjur. Den förekommer i hela
Sverige utom på Gotland. Ett vuxet djur väger 200-550 kg och kan
mäta upp till 2 meter i mankhöjd. Utöver sin storlek känns den
igen på den hos hanarna stora kronan med taggar. Den är växtätare, idisslare, och anpassad att äta örter, vattenväxter och vedartade
växter. Ett vuxet djur äter 6-10 kg föda per dygn under vintern och
på sommaren äter den 2-3 gånger mer. Till skillnad från de flesta
hjortdjuren lever den till största delen ensam. Den parar sig på
hösten då hanar kämpar om specifika honor. Kon är dräktig
i 8 månader och föder en eller två kalvar i slutet av maj
eller början av juni. Den kan bli ca 25 år gammal.
Brukar kallas för skogens konung.

Det skygga djuret ses sällan i dagsljus. Det är ett klövdjur som efter tvåhundra års frånvaro är tillbaka i de svenska
skogarna. Djuret har ett mycket bra luktsinne och god hörsel,
medan synen är svagare utvecklad. Ett fullvuxet djur i Sverige blir
omkring 1 meter i mankhöjd och drygt 1,5 meter långt. Honan väger
vanligtvis över 100 kg, medan hanen är tyngre och kan väga uppemot 200
kg. De är sociala djur och bildar stora delar av året grupper av honor och
ungar. De är allätare, men det mesta av födan kommer från växtriket. Till
skillnad från andra klövdjur är detta djur inte idisslare, det har en enkel
magsäck som är anpassad för djurets blandade diet. De flesta parningarna
sker i augusti till december. Honan är dräktig i ungefär 115 dagar. De
bökar i marken i jakt på ätbara växtdelar, skrubbar sig mot träd och
sölar sig i lergropar. Båda könen har hörntänder som sticker upp
ur underkäken. Djuret blir som mest ungefär tio år gammal.

Ett vuxet djur är mellan 70-90 cm lång med en yvig
svans på 15-25 cm. Den väger 9-12kg. Kroppen är kort
med kraftiga ben. Den har mörkbrun päls, stort huvud med
små öron och ögon och trubbig nos. Djuret håller till i fjällen.
Genom att gå på skaren klarar den av att snabbt komma fram till
bytesdjur som har svårt att ta sig fram i den djupa snön. Får den chansen
tar den gärna ren och gnagare. Honan och hanen träffar i regel bara varandra i samband med parningen i april-augusti. Honan har en fördröjd fosterutveckling som gör att ungarna inte föds förrän februari året därpå. Kullen
föds i honans lya och är oftast mellan 2-4 ungar. Vid fyra månaders ålder är
ungarna lika stora som de vuxna. Fridlyst i Sverige sedan 1969. Djuret kan
bli 10-13 år gammal.
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Harr-Erik

Blanda vetemjöl, vatten och lite salt och forma platta bullar/
klimpar i din handflata. De skall inte vara kletiga.
Vi gjorde ungefär 10 st.
Sätt på spisen eller som vi gör upp en eld.
Häll 10 liter komjölk, direktköpt från bonden, i en gryta
Värm till 37 grader och häll i ostlöpe. Ostlöpe kan köpas på
vanliga affärer. Det är viktigt att gå efter flaskans dosering.
Nu låter du det löpa/koagulera och vila i ca 30 minuter.
Ta upp ostmassan. Pressa till en ost om det är det du vill göra
med den.

Anna Dahlgren och Ulla Back Olsson tillagar den traditionella rätten Harr-Erik. FOTO: Tobbe Nilsson

Mat med tradition från Särna

HARR-ERIK & TÔLÂRP

Jag har många gånger avnjutit maträtten Harr-Erik när
jag varit i Särna på somrarna. Det har varit på fäboden eller på
Östomsjöns dag under Särna festvecka. Där måste man vara ute i
god tid för att få smaka denna rätt som består av messmörsklimp,
dravle, messmör, smör och gubbost. Det finns naturligvis olika varianter av recepten i gårdarna men det var så här vi tillagade den
i somras.
Jag hämtade komjölk direkt från bonden en dag i juni och
tillsammans med min släkting Ulla Back Olsson började vi göra
Harr-Erik. Vi höll till på min fäbod i Särna och vi satt vid den öppna elden hela dagen och rörde och rörde i grytan. Det gav resultat.
Vi hann prata mycket när vi satt vid vårt kok och en av frågorna
som kom upp under dagen var varifrån namnet Harr-Erik kommer. Det har ju inget med fisken harr att göra. En annan fråga var
varför man hade i klimp i sitt messmörskok. Ulla har fina barndomsminnen av när hennes mor försiktigt la i klimpen i koket.
Oftast har många maträtter någon praktisk bakgrund. Så även
denna maträtt. Harr-Erik tillagade man när man kokade messmör
för att få mat under dagen. Att koka messmör tar en hel dag. Elden
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var ju upptagen av messmörskoket och ostystningen så då fick man
göra sig någon råd som matmor och man kom på att man kunde
ha ned klimp i koket för att få mat den dagen.
Varifrån kommer namnet Harr-Erik? En historia som jag har
hört, är att ordet Harr inte kommer från harr som i fisk som man
kanske tror utan som i herre. Det var en man/en herre som hette
Erik som levde för länge sedan och han var inblandad i någon
historia med messmörsklimp. Kanske han kom till en fäbod när
fäbodjäntan kokade messmör och han var hemskt hungrig. Han
kanske inte orkade vänta tills det var klart men då tillredde jäntan
snabbt klimp och lade ned i koket...

Låt vasslen koka tills den börjar bli ljusbrun.
Lägg i klimpen, som du förberett, försiktigt i grytan. När de
flyter upp är de klara. Ta upp dem ur grytan. Nu är klimpen till
Harr-Erik klar.
Koka vasslen ytterligare så får du ditt messmör.
Vill du ha gubbost istället för att göra en ost eller Harr-Erik
kokas ostmassan vidare i flera timmar och blir ett mellanting
mellan dravle och messmör. Detta är nu gubbost som du kan
ha till din måltid.

Messmör (møssmör) kokas på vasslan efter osttillverkning av mjölk från ko och/eller get. När
osten har lyfts ur grytan fortsätter man koka
i många timmar tills en tjock gulbrun massa
återstår.
Dravle är en färskost som påminner om keso.
En sorts efterost som man får när man tagit upp ostmassan ur vasslen och sedan kokar
man upp vasslen, eventuellt tömmer man i lite
färsk mjölk om man använder komjölk. Oftast
används getmjölk och då behöver ingen färskmjölk tillsättas. Dravle är vanligt till kolbotten
i Särna och Idre. Dravle kan du beställa av
Anna Axelsson i Gessi fäbod eller Alf Sjödén i
Hedbodarna.

Lägg klimp, lite gubbost, smör och messmör samt dravle på
en tallrik. Nu har du måltiden som kallas Harr-Erik.

Vi efterlyser var namnet Harr-Erik kommer ifrån. Finns det någon
som känner till hela historien?
Hör av dig till Anna Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 85 eller
E-post: anna.dahlgren@besparingsskogen.se
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5 dl vetemjöl
lite salt
ca 1 tsk bikarbonat el. hjorthornssalt
vatten
Skogsmat i form av bröd som smakar och smälter som guld i munnen. Detta
var vad skogshuggarna kunde göra om de bara hade vetemjöl, salt och bikarbonat med sig ut i skogskojorna förr i tiden. Det är väldigt enkelt att göra.
Smörj en gjutjärnspanna med mycket smör. Tillsätt 5 dl vetemjöl i stekpannan, lite salt, ca 1 tsk bikarbonat/hjorthornssalt och vatten. Rör försiktigt med en gaffel. Det ska bli en kletig smet som skall täcka hela stekpannan. Bred försiktigt ut smeten i stekpannan. Sedan sätter du den på
elden någon minut utan att brödet bränns fast i botten. Sedan vinklar
du pannan på högkant mot elden så brödet får färg på
ovansidan. Det skall bli gyllenbrunt. Nu har du
en perfekt morgon- eller kvällsmat.
Bred på smör och njut!

Tips!
Tôlârp kan man till exempel
tillaga som kvällsmat. Här
gör vi det över öppen eld i ett
störrös/eldpallkoja i Särna.
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AKTUELLT

ANSLAGSTAVLAN

Tips - vi gillar!
WeHunt

För bättre överblick och säkerhet i jakten
Med We Hunt kan du skapa ett jaktområde med områdesgränser, markera foderplatser och pass för att sedan dela
med jaktlagsmedlemmar. Chatta ljudlöst i jaktlaget eller
med enskild jaktkamrat under pågående jakt. Markera påskjutet vilt, observation eller eftersök. WeHunts Jaktdagbok sparar avslutade jakter med information om område,
tidpunkt och de händelser som sker i form av fällda djur,
tagna bilder och observationer.
Dessutom:
•
dokumentera och lagra dina jaktdokument.
•
väderprognoser
•
solens upp- och nedgång samt månfaser
•
nyheter från Svensk Jakt
•
med mera

Bra att veta!
Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!

Gå in på www.besparingsskogen.se
<http://www.besparingsskogen.se>
och klicka på länken Nyhetsbrev på startsidan.

Bege dig ut i skogen med kunskap direkt!

Genzos jaktapp

Jaktappen som tillgodoser jägarens behov
Det här är en smart app för att organisera jaktlaget för eftersök, fördelning av pass, djurobservationer och mycket
annat. På kartan placerar du ut olika symboler för exempelvis spår, jakttorn och annat. Jaktappen tillgodoser alla
jägarens behov från jaktlagshantering och djurobservationer till att snabbt hitta ett hundekipage att kontakta för
eftersök eller andra uppdrag. Alla medlemmar i jaktlaget
kan lägga till ny information i den gemensamma kartan,
kalendern och jaktdagboken och uppdateras därefter automatiskt för övriga medlemmar. Du kan även välja om informationen ska vara privat eller delas med jaktlaget.
Dessutom:
•
artdatabas
•
jakttidtabell
•
väderinformation
•
jaktnyheter från tidningen Jakt och Jägare
•
med mera
För Android, iPhone och iPad,
Gratis, erbjuder köp inuti app.
Om du vill kunna använda telefonen i skogen utan att
frysa fingrarna av dig rekommenderar vi ett par
handskar med touchfunktion!
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Nya regler gällande
veterinärsbidrag
Vid ersättning för receptbelagd medicin
skall även receptet från veterinären lämnas. Receptfria mediciner ersätts endast
då skriftlig ordination från lokal veterinär finns.

Kom ihåg...

Viltappen

För Android, iPhone och iPad
Gratis

OBS!

Här kan du bland annat
räkna på din röjning,
testa dina kunskaper och
mycket, mycket mer!

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

Ett måste för alla naturintresserade
I den här appen från Svenska Jägareförbundet får du reda
på en massa spännande om våra svenska djurarter. Till exempel hur de låter, hur deras spår ser ut och andra kännetecken. Du kan även registrera egna observationer i appen
med bilder, text och ljudinspelningar.

ÄB
SIB

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

”Gården Byter Ägare”
Gården Byter Ägare är en årligt återkommande kampanj där LRF går närmare in på familjens förutsättningar, ekonomi, skatt och juridik i ett ägarskifte. I år
genomför LRF fler än 50 träffar runt om i Sverige under
perioden oktober-december.
Under de sex år som LRF arrangerat träffar har de nått
ut till nästan 25 000 av Sveriges jord- och skogsbrukare
i frågan att det är möjligt att överlåta sin gård. Gensvaret efter besöken på Gården Byter Ägare har tidigare år
varit mycket positivt i de utvärderingar som gjorts och
de allra flesta rekommenderar andra att gå på en träff.
Dels kommer de som ska ta över och dels de som ska
överlåta sin fastighet.
Träffarna är kostnadsfria!

att bifoga årsredovisningen innehållande
verksamhets- och revisionsberättelse, balans- och resultatrapport när du lämnar
in din ansökan för föreningsbidrag och
projekt i byar.

Skogsstyrelsens e-tjänster

www.besparingsskogen.se

JORDÄGARSTÄMMA HÖSTEN 2015
ÄB 26/11 - Älvdalens Biograf kl. 18.00
SIB 27/11 - Hembygdsgården Idre kl. 18.00
Med reservation för eventuella ändringar.

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

Grattis!
Till Roger Larsson i Malung, som hittade alla ax i tävlingen
i vårens nummer av Skogen & Kraften.

Sista ansökningsdag för bidrag:

Vi vill gärna att Du som får bidragsutbetalningar från Älvdalens, och Särna-Idre Besparingsskogar meddelar din mailadress till
oss. Då mailar vi ut din "lönespecifikation"
och kontrolluppgifter istället för att skicka
via brev.

		ÄB		
Djurbidrag		
2 maj		
Ansökan Projekt i byar 1 juni		
Föreningsbidrag 		
1 sep		
Fäbodstöd		
27 sep		
Gödning, utsäde		
året om		
Markkartering		
året om		
Kalk			
året om		
Rågångsupptagning
året om
Veterinär		
året om		

Journummer för
väghållning
Tfn: 0251-59 74 86

Välkommen att delta på en av träffarna!
Gå in och gör din anmälan på:
lrfkonsult.se

Mina sidor är en avgiftsfri e-tjänst öppen för alla
skogsägare och deras ombud.
Mina Sidor hittar du på: skogsstyrelsen.se

Missa inte!

Anmäl din mailadress!

Meddela på:
terese.folkesson@besparingsskogen.se

Nu kan du betala med kort på
Besparingsskogarnas kontor.
Välkommen!

www.besparingsskogen.se

ANSLAGSTAVLAN

ÄB
SIB

SIB
24 april
28 aug
året om
året om
året om
året om
Underlag för veterinärsbidrag lämnas in senast 31/1 året efter.
Mjölkmaskiner,elverk för drift av mjölkmaskin
- kan sökas året om till Älvdalens Jordägarnämnd.
Nyanläggning/moderninsering av byggnad för djurhållning
- kan sökas året om till Älvdalens Jordägarnämnd.

Tipsa oss!

?!

Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?
Ring eller maila Anna Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 85, E-post: anna.dahlgren@besparingsskogen.se

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2015
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NYFIKEN PÅ

Vi ringer upp...

EN FOTOGRAF
Vem är du?

Jag heter Maja Daniels och är 30 år. Jag har mina rötter i Älvdalen men har vuxit upp i Uppsala. Min farmor
och farfar bor i Månsta och vi har en stuga i ”Kalser”,
Karlsarvet. Här har jag varit på somrarna och på loven
som barn. Nu i vuxen ålder tillbringar jag långa perioder
i Älvdalen. Jag bor i London och det är en verklig kontrast mot stugan i Kalser. Jag älskar att vara i skogen
och att ha naturen inpå knuten men i London lever jag
ett annat liv. Tack vare mitt jobb kan jag nu spendera tid
i Älvdalen och få en fördjupad insikt i livet här.

Vad jobbar du med?

Jag är fotograf och jobbar ofta i projektform. Som frilansande fotograf försöker jag dela upp min tid mellan
mina egna projekt och diverse beställningsjobb. Har
jag idéer själv så söker jag stipendier eller stöd från
fonder för att kunna genomföra dem. Jag har studerat sociologi så jag använder mig ofta av sociologiska
metoder och verktyg när jag jobbar med mina egna
projekt. Beställningsjobben kan vara allt möjligt. Sist
var jag i Palestina i tre veckor och under hösten skall
jag eventuellt åka till Indien och dokumentera säkerhetsvakterna som arbetar på Taj Mahal, ett gigantiskt
mausoleum som räknas till ett av världens sju nya underverk och finns med på världsarvslistan.

Vad är det som inspirerar dig?

Jag dras till att skapa berättelser som är rotade i verkliga händelser och erfarenheter, som handlar om riktiga människor men som samtidigt formas av ett starkt
personligt berättarspråk. Det är mina egna projekt jag
brinner för.
År 2012 påbörjade jag mitt projekt i Älvdalen och
det pågår fortfarande. Det började som ett personligt
försök att hitta ”hem” igen efter många år i utlandet.
Den kulturella och språkliga mångfald jag samlat på
mig under åren som jag varit bosatt i Paris och London
och samtidigt rest i jobbet har bidragit till att jag nu vill
fokusera på att berätta om det språk och den kultur
som står mig närmast.
Jag är inspirerad av en slags mystik som jag kopplar
till Älvdalens historia, främst älvdalskan. Jag började intressera mig för hur man lokalt, genom till exempel föreningen Ulum Dalska och Besparingsskogens språkstipendier, försöker få en ny generation att engagera
sig och rädda sin egen kulturhistoria. Jag har träffat
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flera av ungdomarna som fått språkstipendiet och
dokumenterat dem genom mina foton. Genom dem
fokuserar jag på den rådande generationsväxlingen,
där förhandlingar och spänningar mellan modern livsstil och tradition är en viktig men ofta osynlig nutida
kamp (som ofta pågår långt från de större städerna).
Jag hoppas, på ett kreativt och humoristiskt men även
kritiskt sätt, kunna förmedla värdet i ett samhälle som är
stolt över sin historia och som vågar vara annorlunda.

TEMA - BIDRAG

Vad gör du i höst?

FRÅN ARKIVET

Nu i höst fortsätter jag på mitt eget fotografiska projekt
om Älvdalen och älvdalskan. Jag följer med på älgjakt
för andra året i rad. Det pratas bara älvdalska under
jakten och det är när människor gör saker i sociala
sammanhang som man kommer nära språket. Det
blir en levande historia. Det försöker jag förmedla med
mina bilder.
Utöver mitt eget fotografiska engagemang i Älvdalen, har jag också inlett ett samarbete med Älvdalens Hembygdsförening och dess arkiv av Tenn Lars
(Göran Lars Albert Perssons 18781938) fotografiska
livsverk. Lars fotografier ger oss en inblick i Älvdalen
under ett tidigt 1900-tal då han utförligt dokumenterade sin hembygd med empati, men också med mycket
humor och en förkärlek till det ovanliga och gåtfulla.
Genom sitt intresse för vidskepelse och tradition framkallar Lars verk en stark känsla av mystik, samma
känsla som lockade mig tillbaka till Älvdalen 100 år
senare.
Genom att jag gått igenom alla Skansvakter sedan
1916 så har jag även blivit intresserad av gamla ”ansbukker” och liknande gamla traditioner. Jag ska försöka få tag på och fotografera några av de ansiktsmasker som man använde då. Jag är säker på att det finns
några kvar någonstans. Det ena leder alltid till något
annat. Det finns så mycket spännande!

REPORTAGE

Extra!

Bilaga med
alla bidrag

2016

JAKTINTRESSERAD - DEL 3
SKOGSÄGARSKOLAN
LILLA SKOGSSKOLAN

Vad skall ditt projekt i Älvdalen leda till?

Projektet i Älvdalen är planerat att visas som utställning, publiceras i bokform och eventuellt bli en film.
Vill du veta mer om Maja?
majadaniels.com
http://www.kamerabild.se/nyheter/foto/fotografer/
svensk-fotograf-vann-getty-images-t-vling-f-r-b-sta-portr-tt

www.besparingsskogen.se

ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
För att maila till Besparingsskogarna skriv: fornamn.efternamn@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

www.besparingsskogen.se

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

Garaget ÄB
E-post: garaget@besparingsskogen.se
Journummer väghållning
0251-59 74 86
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Skicka
in dittUlrika
svarRessar,
senastSolflätan
1:a januari till:
Konstruktör:
Anna Dahlgren
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

www.besparingsskogen.se

