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DET LJUSNAR INTE BARA UTE nu när våren är i ankommande utan vi på Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar ser även
en ljusare framtid för vår skogsverksamhet. Efterfrågan på sågade
trävaror ser bättre ut än på länge och våra kunder investerar och utvecklas. Flera massaförbrukande industrier har inlett utbyggnader
av vad som bör leda till en fortsatt avsättning för vår ved. Det är
mycket positivt för vår bygd. Dessutom har det varit en vinter med
normala drivningsförhållanden, vilket inte hänt på flera säsonger.
VI HAR NÅGRA UTMANINGAR vid horisonten som till exempel lönsamheten för kraftproducenter, införande av olika handelshinder och ökade miljökrav. Det är något som vi på Besparingsskogarna är medvetna om och jobbar med i vår vardag.

bär inte bara fysiskt arbete så som det såg ut tidigare då allt skedde
med manuell kraft. Den manuella kraften behövs fortfarande men
vi behöver också kunskap och kompetens inom allt från kemiteknik, media, biologi, ekologi och skogsskötsel till datavetenskap och
samhällskunskap.
SKOGEN ÄR NÅGOT SOM VI som bor i norra Dalarna har
runt oss och i skogen bor även älgen som gärna betar i våra ungskogar och förorsakar betesskador. I detta nummer tar vi upp allt från
Besparingsskogarnas egna mål för skog och klövvilt till hur viktigt
det är att jobba för en balansgång mellan skogsägare, näringslivet,
älgar och jägare.

22-25

32-33

Trevlig läsning!
EN ANNAN VARDAG som Du kan ta del av i detta nummer
är hur det ser ut på jobbet för en sågverksarbetare, en produktionsledare och en kvalitetsingenjör samt hur några studenter ser
på framtiden. Det är viktigt för skogsindustrin att det kommer in
ungdomar som vill jobba med skog. Att jobba med skog idag inne-
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TEMA UTBILDNING

Vad är PLURAL?
PLURAL: Planering för en dynamisk
stads- landsbygdsrelation: att leva
och verka på flera platser.
Bakgrund: Den svenska landsbygden
har i århundraden formats av de som
levt och verkat där. I och med urbaniseringen har fler bosatt sig i städer
men behåller sina rötter i landsbygden. Man har kanske en stuga,
ärver ett föräldrahem eller äger en
skogsfastighet. Synen på hur skogen
ska användas kan variera mellan de
som bor på sin skogsfastighet åbo,
och de som bor i en annan kommun,
utbo. Tanken med detta projekt är
att undersöka vad olika personer ville
ha ut av sin relation till landsbygden,
deras olika värderingar och samla
kunskapen om deras strategier för
boende och livsstilsval. Därigenom
öka förståelsen mellan olika preferenser och hur den kunskapen kunde
stärka landsbygdskommunernas
utveckling.

Tema utbildning

Forskning -

DEN FRAMTIDA

SKOGSÄGAREN

Projektet finansieras av Formas starka forskningsmiljöer 2012-2017
Läs mer på: slu.se/plural

Hur man brukar och förvaltar sin skog är individuellt, men generellt
spås skogsnäringen bli mer ”grön” och hållbar framöver i takt med att
ägarbilden och marknadsförutsättningarna ändras. Detta visar forskning och en enkätundersökning bland skogsägare.

FOTO: Tobbe Nilsson

Forskningsprojekt Plural ( Planering för en
dynamisk stadslandsbygdsrelation: att verka och leva på flera platser ) inklusive en
enkätundersökning med 2 100 skogsägare
visar på nya attityder inom skogsnäringen.
Förr var den typiske skogsägaren en praktisk, kunnig man med folkskola som arbetade på gården och i skogen. I dag är närmare fyrtio procent av skogsägarna kvinnor
samtidigt som utbildningsnivån närmar sig
riksgenomsnittet och drygt en fjärdedel av
all skog ägs av människor som inte längre
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bor på landsbygden. De är sällan ekonomiskt beroende av inkomster från skogen,
eftersom de oftast har andra inkomstkällor. Det gör att en större andel skogsägare
värderar andra nyttor än skogsinkomster
högre, till exempel skogens sociala värden,
rekreationsvärden och bevarandevärden.
Forskare

Kerstin Westin, Umeå universitet, Gun
Lidestav och Mona Bonta Bergman,
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är några

av de som arbetar med forskningsprojektet
och ger här en bild av resultatet.
Skillnader mellan åbo och utbo

När det gäller skillnader mellan utbor och
skogsägare som bor nära sin skog är skillnaderna inte så stora som det kan misstänkas.
Exempelvis är skillnaderna i val av skötselstrategi inte så stora mellan olika kategorier
av skogsägare. Faktorer som kön, ålder, avstånd till fastigheten, yrke eller inkomst är
mindre viktiga än till exempel intresse av
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och kunskap om skog, men generellt sett är
intresset, kunskapen och självverksamheten
större bland de som bor på eller i närheten av fastigheten. Den enskilda faktor som
påverkar mest är storleken på fastigheten.
Äger man en större fastighet är ekonomin
viktigare, och man sköter skogen på ett mer
produktionsinriktat sätt.
Bland skillnaderna så kan man se att det
är vanligare att åbor köper sin skogsmark
och att utbor ärver. Det är även vanligare
att utbor äger skog tillsammans med andra.

www.besparingsskogen.se

Båda köper tjänster men åbon köper oftare
administrativa tjänster och utbon tjänster
kopplade till skogsskötsel. Ofta har skogen
funnits i både utbons och åbons familj under en eller flera generationer och de är lika
intresserade av skogen, men åbon är mer
kunnig om skogsbruk.
Påverkan på längre sikt

Skogsbruket påverkas främst av hur marknaden för olika skogsprodukter och tjänster utvecklas. Det har inte gått att se att

intresset för skogsbruk skulle minska eller
att skötseln kommer förändras drastiskt.
Det är främst storleken på fastigheten som
avgör. Däremot visar en studie att privata skogsägare väljer olika skötselstrategier,
och om man inte tar hänsyn till det när
man ska beräkna avverkning så kan man
överskatta densamma. Men kikar man på
perioden 1990-2010 så har avverkningen
ökat med 32 procent, den stående volymen med 13 procent och tillväxten med
21 procent.
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Det finns en mängd olika förklaringar till
detta, skogsbrukets och konsumenternas
efterfrågan på skogsbaserade produkter, att
det finns en aktiv köporganisation liksom
att skogsägare kan ha till synes motstridiga värderingar men ändå balansera dem.
Biodiversiteten kan tillgodoses samtidigt
som man håller samma produktionsnivå.

”

"Det kommer finnas ett behov
av en supportfunktion som kan
hjälpa till med vad skogsägare
än kan tänkas behöva och som
tilltalar olika typer av skogsägare.
Men även olika färdiga paketlösningar till skogsägare."
Gun Lidestav, SLU

Förändrade ägarstrukturer innebär att det
kommer finnas ett behov av en supportfunktion som kan hjälpa till med vad skogsägare än kan tänkas behöva och som tilltalar
olika typer av skogsägare. Men även olika
färdiga paketlösningar till skogsägare.
Anledningen till att skogsnäringen spås
bli mer ”grön” och hållbar

Det finns även vissa tecken på att åbor och
utbor har olika värderingar när det kommer till ekonomi, ekologi och rekreation
och skogsbruk. Detta behov kommer behöva mötas med en rad olika tjänster som
utbildning och flermålsanalyser. Mellan
1990 och 2010 har antalet skogsägare som
bor i en annan kommun än den skogsfastigheten finns i, så kallade utbor, ökat. Och
denna grupp har en högre andel kvinnor
och människor med hög utbildning och/
eller hög inkomst. 2012 var 30 procent av
skogsägarna högskoleutbildade. Tittar man
enbart på de nya skogsägarna så är den siffran lite högre.
Den högre utbildningsgraden och inkomsten bland utbor indikerar att skogen
betyder mindre som inkomst. Det kan vara
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möjligt för dem att så att säga ha råd att
fokusera mer på värden som naturvård och
rekreation. Generellt så har miljömedvetenheten i samhället ökat och skogsägarna
är inget undantag. Både lagstiftningen och
marknaden (bland annat via certifieringsinstrumenten) gör att det även finns ekonomiska incitament att handla miljömedvetet.
Forskning och besparingsskogar

Forskarna har tittat på hur allmänningsskogar fungerar i olika delar av Europa. Ett
av de intressanta exempel som lyfts fram är
just Älvdalens Besparingsskog. Många allmänningsskogar har funnits i hundratals år,
och det intressanta är att trots att de styrs
olika, har kommit till av olika anledningar
och har olika förutsättningar i mångt och
mycket så har de förmått att anpassa sig till
omvärldsförändringarna och behålla det lokala inflytandet. Det finns även exempel på
nybildning av skogsallmänningar, till exempel i Skottland.
En väldigt viktig aspekt för en väl fungerande allmänningsskog är att delägarna
känner sig delaktiga och känner att de kan
påverka hur skogsresursen sköts. Därför har
forskarna även tittat närmare på hur man
kan öka delaktigheten bland delägarna i
Vilhelmina Övre allmänningsskog, där det
är få som deltar på stämmorna och det finns
dem som anser att deras röst inte räknas.
Lite förvånande var det därför att enkätundersökningen visade att de som bor utanför
Vilhelmina generellt sett var nöjdare med
att vara delägare och hur allmänningsskogen sköts. Förutom den kontantutdelning
som delägarna får så använder både åbor
och utbor skogen främst till jakt, fiske och
annan rekreation. Med förbättrad kommunikation som e - post, mer informativ
hemsida och en mer intressant mötesagenda kan delaktigheten förbättras i denna
allmänningsskog enligt forskarnas resultat.
Mer transparens helt enkelt.

FAKTA:
l Sverige finns det 330 000 enskilda skogsägare varav 62 procent
är män och 38 procent är kvinnor.
Tillsammans äger de skogsmarksareal på drygt 11,5 miljoner
hektar. Det motsvarar hälften av
den totala skogsmarksarealen i
Sverige.

Skogsbarometern 2016
Varje år gör Sifo en undersökning
på uppdrag åt bland annat LRF
Konsult. 2016 års Skogsbarometer
visar att trots låg inkomstandel
från skogen så är många ändå
verksamma i sin skog i betydande
omfattning. 39 procent uppger att
man årligen lägger mer än 20 dagar på arbete i den egna skogen.
Skogsinkomsterna ses av många
som ett extra ben att stå på.
Trend
En tydlig trend är att skogsägare
gärna köper till mer mark och
förvaltar en större areal, var fjärde tillfrågad brukar mer än 100
hektar. Trenden är svagt stigande
sedan 2004 då var femte brukade
mer än 100 hektar. I Norrland
svarar drygt var tredje skogsägare
att de brukar mer än 100 hektar,
medan motsvarande siffra i Svealand är var femte och i Götaland
16 procent.
Intresset för att investera i skog
är fortfarande högt. På frågan vad
man skulle göra om man hade
en miljon kronor att investera, så
skulle sex av tio skogsägare i årets
undersökning köpa mer skog. Andelen som skulle investera i aktier
eller fonder är i år 25 procent,
vilket är något mer än i fjol. Allt
färre skulle välja att sätta pengarna på ett bankkonto, andelen
har minskat en procentenhet till
10 procent. Många skogsägare
ser skogsmark som en säker och
långsiktig placering.
Källa: Skogsbarometern
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Åter igen fylldes Lomkällan i Särna med ett hundratal fjärdeklassare från Älvdalen, Särna och Idre. Skogen i Skolan
ökar kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla
TEXT OCH FOTO: Anna Dahlgren
dess värden.
Några av dagens deltagare. Jenny Sjögren, Linus Jönsson, Agnes Jonsson, Johan Larsson, Eric Säll, alla från Särna.

Med glad iver deltog barnen på de aktiviteter som föreningen Skogen i Skolan tillsammans med norra Dalarnas samlade skogsindustri hade ordnat under en dag i höstas.
På en av stationerna fanns Patrik Norell
och Rikard Bossel från Älvdalens och
Särna-Idre Besparingsskogar. Killarna som
i vanliga fall jobbar som skogsvårdare demonstrerade hur en plantering kan gå till.
Nog så viktigt eftersom flera av dessa barn
säkert kommer att sommarjobba med att
plantera skog eller återplantera sina egna
skogar i framtiden.
Sedan fick barnen ta del av utställningen i Bergsladan som gjorde stort intryck på
den ivriga skaran. "Hade en vanlig människa den här giftsprutan på ryggen hela
dagen?" "Det ser ju ut som en rymddräkt
och att han skall göra en månpromenad!"
"Tänk att man fick lov att orka de där gamla motorsågarna annars fick man ju inte
någon lön", löd några av kommentarerna.
Utanför huvudbyggnaden på Lomkällan
möter jag några glada tjejer från Särna.
Mätta efter lunchen är de på språng till nästa station som är en Skördarsimulator.
– Det bästa på hela dagen är nog filmen
om Stor-Per Svensa. Jag har inte sett den,
men jag tror det. Vi ska se den snart. Jag vill
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köra skördarsimulatorn också, hoppas alla
får det, säger Agnes Jonsson förväntansfullt.
SKOGEN I SKOLAN...

Maria Nilsson, Skogsstyrelsen, är samordnare för den här dagen på Lomkällan i
Särna. Hur jobbar Skogen i Skolan för att
väcka intresse och lära barn om skog under
skoltiden?
– Vi har ju liknande dagar över hela vårt
område. Jag är ansvarig för Dalarna och
Gävleborg. Här jobbar Skogen i Skolan
med både lärare, lärarstudenter, skolledare, studie- och yrkesvägledare och barn i
skolåldern med olika aktiviteter som rör
skog. Varje år genomför vi också Skogens
Mästare, en populär tävling för sjundeklassare. De får specifika uppgifter till skolan
och sedan efter en uttagning möts de i en
final på Älvdalens Utbildningscentrum respektive Ljusdals naturbruksgymnasium.
– Vi kan även hjälpa till att starta en
skolskog där barnen under organiserade former kan lära sig mer om skogen och naturen tillsammans med läraren. Vi genomför
också träffar och studiebesök för studie och
yrkesvägledare. De är en viktig målgrupp i
arbetet med att informera barnen om vilka
framtidsutsikter man har inom skogen. För
framtidsutsikterna är många!

är ett nationellt samverkansprogram mellan Skola och Skog.
Med skog menas intressenter
ur skogssektorn i Sverige.
Skogen i Skolan startade 1973
och har sedan dess bedrivits på
skolans villkor.
• Kopplar samman teori och
praktik, och ser gärna att det
sker i skogen som lärmiljö.
• Vill öka kunskaperna om,
och intresset för, skogen och
alla dess värden.
• Utbildar lärare gratis i hur
skolans mål kan nås med
skogen som verktyg och
plats.
• Arbetar för ökad förståelse
för en av Sveriges viktigaste
näringar.
• Erbjuder skolan möjligheter
till studiebesök i skogen och
skogsindustri.
skogeniskolan.se
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Vägvalen är många när man som 15-åring skall välja vad man vill
jobba med i framtiden. På Älvdalens Utbildningscentrum finns förutsättningar för att skapa sig en bra framtid om man är intresserad
av motorer, natur, stora maskiner, fiske, äventyr eller jakt.
TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Älvdalens Utbildningscentrum, Tobbe Nilsson, Anna Dahlgren.

Med skogen, älven och fjällen som närmaste granne ligger Älvdalens Utbildningscentrum. Skolan är idag en fristående
gymnasieskola som erbjuder gymnasieutbildning för elever från hela Sverige. Dessutom
finns möjlighet till högskolebehörighet
på samtliga program. Det finns även YHutbildningar, kurser och event. Jag träffar Anneli Gunnars, rektor och Gun-Britt
Emanuelsson, studievägledare en gnistrande
kall vinterdag.
– Jag tror att många inte riktigt vet hur
breda vi är i vårt utbildningsutbud idag, säger Gun-Britt.
Anneli håller med och förklarar vidare.
– Många tror att vi fortfarande är en
Skogsbruksskola med nästan bara killar som elever. När de kommer på våra
”öppen skola dagar” blir många förvånade
när de får se och uppleva hur mycket vi har
utvecklats. Många testar då gärna att köra
maskinsimulatorerna eller skjuta i skyttesimulatorn. Det ger även mycket inspiration
när de får prata med och träffa någon elev
som går till exempel Äventyrsguide eller
Sportfiske. Det är roligt att visa hur mycket vi
har utvecklats och faktiskt ständigt utvecklas.

De mest avancerade
maskinförarna utbildas
i Älvdalen
8
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grunderna. De inriktningar du kan välja
här är Äventyrsguide, Sportfiske, Jakt- och
viltvårdare och Skogsmaskinförare. Sedan
har vi Fordons- och Transportprogrammet
där du kan välja Skogs- och miljötransporter. Anläggningsmaskinförare är en annan
inriktning som går under Bygg- och anläggningsprogrammet. Industritekniska programmet har kommit stort de sista åren och
internationell svetsare är populärt att söka.
Industriteknik är en annan inriktning,
säger Gun-Britt.
Vilket program är populärast?

– Transportprogrammet har många sökande nu. Vi har 24 platser och dubbelt så
många sökande. Det som är spännande att
se är att vi har många tjejer bland dem som
söker. I årskurs två i år så är det fler tjejer
än killar.
Hur ser arbetsmarknaden ut för de som
tagit studenten?

– De allra flesta får jobb direkt. Det är
lika på Äventyrsguideutbildningen. Alla
som går ut skolan har ett jobb som väntar.
REKTOR

STUDIEVÄGLEDARE
Vilka utbildningar har skolan idag?

– Vi har fyra gymnasieprogram där
Naturbruksprogrammet är en av de fyra
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Annelie har arbetat på skolan sedan 2004
och kan se att stora förändringar har skett
under åren.
– Vi har en mycket tydligare skogsma-
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VÄGVAL

ALLMÄNT

GYMNASIUM
HÖGSKOLA
FOLKHÖGSKOLA

YRKESHÖGSKOLA

skinutbildning nu. Skogsvårdsutbildningen
som vi hade tidigare finns inte kvar. När det
gäller just maskinförarutbildningarna så är
vi en skola i framkant. Vi har bra upplägg
på utbildningen med mer maskintid än andra liknande utbildningar. Vi har också bra
maskinpark, modern pedagogik och många
simulatorer som underlättar undervisningen. Flest i Sverige faktiskt!

dare i Stihl Timbersports på Älvdalens
Utbildningscentrum. Han har ansvar för
de elever som valt Timbersports som individuellt val och de är just på väg till träningslokalen.
– Eleverna Emil, Mårten och Tommy
kommer strax. Vi ska åka och träna i träningslokalen som vi har i Orsa. Där har vi
stora ytor att röra oss på, förklarar Hans-Ove.

Ser ni några trender?

Varför valde ni Timbersports som individuellt val?

– Jag kan se nu att just svetsare och
skogsmaskinförare börjar bli mer populära. Det kanske beror på att ungdomarna
får jobb direkt och kan börja tjäna pengar.
Eftersom vi har en längre praktik i årskurs
tre så ser entreprenörerna redan där att de
här killarna och tjejerna faktiskt kan producera. De är så pass duktiga redan då.
Entreprenörerna fångar upp dem direkt.
De ringer till och med hit och frågar efter
personal.
– Samtidigt så ser jag att utbildningen till
industritekniker inte alls är lika populär,
trots att du får bra arbetstider och mycket
bra lön. Jag tycker det borde locka fler.
Söker eleverna vidare till högskola efter
studenten?

– Åttiofem procent av våra elever får jobb
direkt efter skolan. så de flesta söker inte vidare. Kanske de vidareutbildar sig senare i
livet.
INDIVIDUELLT VAL

Hans-Ove Hansson är svensk och nordisk mästare i Timbersports och utbil-
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Skoglig yrkesutbildning
på gymnasienivå
Naturbruksprogrammet på gymnasiet
vänder sig till elever som vill arbeta med
växter, djur, mark, vatten eller skog. Efter
utbildningen ska det vara möjligt att
direkt påbörja en yrkesbana, studera på
yrkeshögskolan eller fortsätta att studera
på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
för att bli till exempel skogsmästare eller
jägmästare. Naturbruksskolor finns på
många platser i landet.

– Jag tyckte det verkade roligt, säger
Tommy, och börjar lyfta in blocken av asp
i bilen tillsammans med de andra killarna.

Yrkesutbildning efter gymnasiet
Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning)
är en eftergymnasial utbildningsform
som kombinerar teoretiska studier och
stark arbetslivsanknytning. Yh-utbildningarna är ofta något kortare än en
högskole- eller universitetsutbildning och
de innehåller mycket praktik. Utbildningarnas längd ger Yh-poäng, där fem poäng
innebär en veckas studier på heltid. Ett
års heltidsstudier ger alltså 200 Yh-poäng.

Timbersports är kaxigt, spännande, underhållande och fysiskt krävande, men också
uppfostrande.
– Det är regler att ta hänsyn till, allt från
säkerhet till vikten av ha ett gott uppförande
i både tränings- och tävlingssammanhang.
Vi är en som en stor familj, vi som utövar
sporten och det är alla kategorier; från en
elev här på skolan till Jason Wynyard som
vann VM förra året, säger Hans-Ove.
I Europa är det idag cirka femhundra atleter som tävlar i Stihl Timbersport Series.
Många av dem är också yrkesverksamma
inom skogen. Sett över hela världen är det
många, många fler som tävlar i sporten och
till och med några som lever av den.
– Tävlar man i den här sporten kan man
egentligen gå hur långt som helst. Just nu är
till exempel två av mina förra elever, Ferry
Swan och Kalle Svadling på Nya Zealand

Högskoleutbildning
Sedan 2007 är all högskoleutbildning i
Sverige uppdelad på tre nivåer (enligt den
så kallade Bologna modellen): grundnivå;
avancerad nivå (masterprogram) och forskarnivå. Utbildningarnas omfattning i tid
anges i antal högskolepoäng (hp) där 1,5
hp motsvarar 1 veckas heltidsstudier. Ett
års heltidsstudier motsvarar alltså 60 hp.
På skogssverige.se finns mer info och
länkar till utbildningar inom skogssektorn
på olika nivåer.

och tränar, säger Hans-Ove innan han tillsammans med sina ivriga elever beger sig
mot Orsa.
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Varför valde du att läsa Jakt?
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Jesper Jacobsson 18 år från Idre. Årskurs tre. Naturbruksprogrammet med
inriktning Jakt.

– Jag har ett brinnande intresse för jakt!
Hela min familj jagar och jag är uppvuxen
med jakt!

Enligt eleverna -

Intresset styr gymnasievalet

Är utbildningen som du tänkt dig?

Evelina Lindberg 17 år, Sandviken
Amanda Rönnholm, 16 år, Insjön
Sandra Olsson, 16 år, Älvdalen
Jenny Rickardsson, 16 år, Lima
Linda Jönsson, 16 år, Gagnef
Fordons- och transportprogrammet
med inriktning Skogs- och miljötransporter.

– Ja, vi har lärt oss mycket praktiskt och
fått uppleva mycket under de här åren. Vi
har även deltagit på jaktmässor och varit på olika jakter- både här hemma och i
Jämtland. Det är jätteroligt.
Har du fått många nya vänner?

– I början kände jag ingen! Men nu har
vi blivit som en familj.
Vilket är ditt drömjobb?

Varför valde ni att läsa Transport?

Tjejerna tittar på varandra och Jenny säger:
– Min farfar har eget företag och nu ska
min pappa ta över. Jag har alltid tyckt att
det verkar roligt att köra timmerbil.
Och jag har alltid haft intresse för bilar säger Amanda från Insjön. Alla tjejer håller
med.

– Det är svårt, jag vet inte riktigt än.
Vad skall du göra efter studenten?

– Jag tror kanske att jag vill jobba med
något inom militären. Men vi får se. Först
tror jag att jag skall jobba hemma ett tag,
kanske på Idre Fjäll.
FOTO: Älvdalens Utbildningscentrum

Är utbildningen som ni tänkt dig?

– Ja, sen är det också roligt att flytta hemifrån! Fast jag bor hemma säger Sandra.
Evertsberg är ju så nära.

Vilket är drömjobbet?

jakt och fiske så valet av utbildning var ganska självklart. Jag har alltid hjälpt till i familjens egen skog. När jag tagit studenten
vill jag läsa ett år till för att få den behörighet som krävs för att läsa till jägmästare.
Under det året kan jag även jobba som maskinförare.

Alla säger i munnen på varandra.
– Köra timmer- eller flisbil.

Är utbildningen som du tänkt dig?

Har ni fått många nya vänner?

– Vi har nog mera delat upp oss i gäng.
Vi är ganska många i klassen- 24 st. 11 tjejer och 13 killar.

Vilka jobb finns det efter studenten?

– Det verkar finnas jobb för oss! Inom
precis det vi vill göra, vi får ju en yrkesexamen, säger Jenny.
Vad är roligast med er utbildning?

– Vara i hallen och meka, vaxa och putsa.

Nils Nordh, 16 år från Älvdalen. Årskurs ett. Naturbruksprogrammet med
inriktning Skogsmaskinförare.

– Ja, jag tycker om när det är mycket
praktiskt! Och att vi får arbeta med händerna.
Har du fått många nya vänner?

Varför valde du att läsa maskinförarutbildningen?

– Jag har alltid varit intresserad av skog,

– Ja, vi känner varandra ganska bra nu,
men när jag började kände jag bara en av
oss tolv i klassen. Vi är bara killar.

Vilket är ditt drömjobb?

– Jag vill gärna ha en befattning som
chef, så småningom i alla fall.
Vilka jobb finns det efter studenten?

– Det finns jobb efter studenten!
Nästan ingen som gått klart här har blivit utan jobb har jag hört. Skördarförare
verkar det vara stor efterfrågan på!
Vad är roligast med utbildningen?

– Jag tycker mycket om den praktiska
biten, att få köra. Men just nu läser vi
grundämnen som biologi, ekologi och
biotoper. Det är också roligt. Men mest
spännande är ju maskinkörningen, helt
klart!

FOTO: Tobbe Nilsson
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Vad har de för sig på jobbet  ?
Idag är runt 70 000 personer direkt anställda i skogsbranschen
och yrkesrollerna är många och skiftande. Vi har träffat tre
personer som berättar om sitt arbete inom skogsektorn.

Skogsbranschen behöver kompetens inom
allt från biologi, ekologi och skogsskötsel
till bioteknik, kemiteknik, datavetenskap,
samhällsvetenskap, IT och kommunikation, för att nämna några områden. Nedan
listas några av alla yrken inom inom skogssektorn och vad man gör inom dessa jobb.

planering. Det gäller att ta miljöhänsyn, få
fram virke till produktion och samtidigt hitta
lämpligaste metoden att återbeskoga för olika
områden. Åtgärder för dessa lösningar samlas
så småningom i den färdiga produkten – ett
traktdirektiv för varje avverkningsområde.
MILJÖANSVARIG

SKOGSMASKINFÖRARE

Du är den som kan grunderna inom
modernt skogsbruk och har kunskaper
inom service och reparation. Det är ett
självständigt arbete ute i skog och mark.
Skogsmaskinförare är skogens piloter.
SKOGSVÅRDARE

Du får uppleva fina miljöer i naturen,
vara ute och möjlighet att få röra på dig.
Ungskogsröjning och plantering är det vanligaste arbete en skogsvårdare utför. Arbetet
som skogsvårdare innebär att du arbetar
med skogsvård i kombination med hög
produktion och tillvaratagande av värdefulla natur- och kulturvärden.
AVVERKNINGSPLANERARE

Du har ett stort ansvar som planläggare att
bedöma hur man ska bruka marken så effektivt som möjligt idag och samtidigt bevara
det gamla. Det kallas avverkningsplanering.
Innan avverkningen kan börja är det mycket
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Inom alla industrier behövs någon som är
expert på miljö och hållbarhet. Ofta ingår
både arbetsmiljö och klassiska miljöfrågor i
tjänsten. Det kan vara ansvar för företagets
certifiering, personalens miljöutbildningar,
uppföljningar, råd och stöd till fältorganisationen och avvikelsehantering. En miljöansvarig har i regel många externa kontakter med omvärlden och kommunikationsförmåga är därför viktig.
JAKTGUIDE

Du har färdigheter inom jakt och viltvård,
vapenhantering, styckning, hundträning
och motorsåg/röjsåg. Du har kunskapen att
träna upp en unghund till att bli en färdig
jakthund. Du tar hand om jaktresor och arrangemang eller du kan till exempel bli butiksförsäljare av jakt- och vapenartiklar.
VIRKESKÖPARE

Du tycker om att jobba med både skog och
människor. Du köper virke av skogsägare

och oftast är det ett arbete med stor frihet.
Du får träffa många människor, vara ute i
skogen och du får göra affärer.
SÅGVERKSARBETARE

Du arbetar på ett sågverk. Oftast ett flexibelt arbete där du har flera arbetsstationer
som råsortering, sågoperatör eller ströläggare.
Mekaniker, elektriker, truckförare och ekonomer är andra yrken som behövs på ett sågverk.
PRODUKTIONSLEDARE

Du är ansvarig för att skogen sköts på rätt
sätt och i rätt tid. Kan även vara ansvarig
för maskinlag.

?
??

DATATEKNIKER

Du sköter servicen av datorer och datasystem samt ger stöd och support till datoranvändare. I arbetsuppgifterna ingår vanligtvis
service och underhåll av hårdvara och mjukvara, kontinuerlig support till personal, ITutveckling samt råd om och inköp av datautrustning och program.
EKONOMER OCH ADMINISTRATÖRER

Som på alla arbetsplatser krävs även en ekonomisk och administrativ kunskap. Bokslut,
löner, fakturering är några grundläggande arbetsuppgifter som även behövs inom skogsindustrin.
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Vem: Johan Larsson, 29 år
Kommer från: Kåtilla i Älvdalen
Bor nu: i Älvdalen och jobbar i Mora
Jobbar med: Produktionsledare Stora
Enso Skog AB

Vad drömde du om när du var 14 år, vad ville du jobba med?
– Tror jag redan då hade bestämt mig för något inom skogen.

Johan Larsson
Produktionsledare
Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter?
– 3-årigt naturbruksgymnasium, inriktning skog. 2-årig högsko-

leutbildning skogstekniker. Jobbat som planerare, maskinförare,
skogsvårdare med mera.

Varför sökte du dig till skogsbranschen?
– Det är en bransch som har framtiden framför sig. Det finns

ganska många olika inriktningar beroende på vad man är intresserad av.
Vad är utmaningen i ditt jobb?
– Det är att lösa alla problem som kan tänkas dyka upp under

flödets gång till exempel dåliga vägar.
Berätta om ditt jobb.
– Kortfattat är mitt jobb att se till att våra interna och externa kun-

der får sitt virke levererat i rätt tid och i rätt mängd. Till vår hjälp
har vi både entreprenörer och egna maskinlag.

www.besparingsskogen.se
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Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är ett väldigt fritt jobb, jag lägger upp min dag som jag

själv vill. Jag har möjlighet att vara ute mycket när det passar.
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FOTO: Lasse Hejdenberg

Marit Bohlin
Kvalitetsingenjör

Vem: Marit Bohlin 33 år
Kommer från: Rot i Älvdalen
Bor nu: i Norrköping
Jobbar med: Kvalitetsingenjör på
Holmen Timber, Bravikens Sågverk

hjärtat. Speciellt rätten att bruka skogen. Branschen är otroligt bred
och det finns många olika typer av arbeten som man kan jobba med.

Vad drömde du om när du var 14 år, vad ville du jobba med?

– Oj, svår fråga. När jag var 14 år tävlade jag i längdskidor och
drömde nog om att fortsätta med det. Drömde nog också om att
skaffa mig en bra utbildning som gav mig ett bra och roligt jobb.
Vad är roligast med ditt jobb?

– Variationen och materialet. Jag älskar trä och det är roligt att se
hela processen från stock till det färdigsågade eller hyvlade virket. Jag
arbetar också med våra system och det innebär många spännande
utmaningar.
Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter?

– Jag gick Naturvetenskaplig linje på gymnasiet och sedan
har jag läst till Jägmästare på SLU ( 5 år ). Sommarjobbade på
Besparingsskogen en sommar, sedan andra skogsjobb under de övriga sommarloven. Efter examen arbetade jag på ett sågverk i Insjön
och sedan har jag också varit på LRF Konsult där jag arbetade med
skogsvärdering och fastighetsmäkleri.
Varför sökte du dig till skogsbranschen?

– Jag brukar säga att jag är född och uppvuxen i skogen i och med
att mor äger skog. Vi var alltid i skogen under min uppväxt, satte
plant, följde med far i skogsmaskinen. Det kändes naturligt för mig
att arbeta med skog. Det är något som ligger mig väldigt varmt om
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Vad ser du för utmaningar i ditt jobb?

– Den största utmaningen idag är att få allmänheten att förstå
att vi brukar skogen på ett hållbart sätt och att vi vill fortsätta med
det. På mitt arbete är den största utmaningen att få in mera kvalitetstänk i det så annars mycket produktionsfokuserande tänket.

FOTO: Tobbe Nilsson

Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter?
– Direkt efter årskurs nio så började jag gymnasiet i Järpen,

Jämtland. Det var nog mycket på grund av att skidåkningen lockade, för vi bodde ju nära Åre. Där gick jag i alla fall
Fordonsprogrammet med inriktning på Översnöfordon. Typ
skoter och pistmaskin. Vi fick lära oss att skruva mycket! När jag
hade tagit studenten så jobbade jag i några år som Möbelsnickare
på Marinträ i Blyberg. Sedan fick jag jobb på Blybergssågen och
där har jag varit i 12 år nu.

Är skogen en framtidsbransch?

– Skogen är absolut en framtidsbransch! I och med klimatförändringarna kan vi byta den svarta kolatomen mot den gröna.
Skogen är en mycket viktigt del av lösningen framåt och man kan
göra otroligt mycket av den än vad vi gör idag.

Martin Andersson
Sågverksarbetare

Vad drömde du om när du var 14 år, vad ville du jobba med?
– Jag vet inte om jag hade något speciellt sådär i den åldern. Jag

tyckte ju redan då mycket om att vara ute i naturen och röra
på mig. Så när jag valde gymnasiet i Järpen så var det nog mest
för att se något annat som lockade. Jag tycker bra om det jobb
jag har nu. Dels för att det hela tiden händer något och jag får
många jaktdagar eftersom jag jobbar skift.
Det passar mig.

Berätta om ditt jobb
– Man kan nog kalla mig sågverksarbetare. Jag har flera arbets-

Vad är roligast med ditt jobb?
– Det är varierande och intressant. Företaget

uppgifter på Blybergssågen. Sågoperatör, råsorterare, ströläggare är
de tre arbetsstationer jag pendlar mellan. Jag jobbar skift och på
just mitt skift är jag skiftsledare. Nu har jag även blivit kvalitetsansvarig och det innebär att jag har ansvar för att vi sorterar rätt efter
den kvalité man vill ha ut.

expanderar och utvecklas hela tiden.
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Vem: Martin Andersson 33 år
Kommer från: Väsa i Älvdalen
Bor nu: på hemgården i Väsa
Jobbar med: Sågverksarbetare på
Blybergssågen

i sågen skall allt hänga med, annars blir det flaskhalsar. Det är
väl det som också är utmaningen – att hela kedjan alltid behöver
vara i fas. Nu när jag är kvalitetsansvarig kommer jag att jobba
mer på kontoret och med data, bland annat i programmet excel.
Det har jag inte gjort tidigare så det blir spännande.
Tips till andra som vill jobba som sågverksarbetare?
– Det är bra om man är flexibel, är villig att lära sig olika

moment i produktionskedjan. Det är många anställda och jag
tror att det är bra om man är arbetsvillig och till exempel kan
byta skift eller som jag gjorde i helgen, hoppade in extra och
hade jour på tork och panna. Stannar pannan, stannar sågen.
Nu är det ju inget fysiskt jobb som det var tidigare men att man
har datavana och är tekniskt kunnig är bra. Jag tror det finns en
renodlad sågverksutbildning nu i Västerdalarna.

Vad ser du för utmaningar i ditt jobb?
– Produktionskedjan skall hela tiden

vara effektiv, expanderar man på ett ställe
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Moster Selma   fostrade generationer

Ovan: Skolhemmet, idag Idre hembygdsgård. Foto:
Tobbe Nilsson. Till höger: ”Moster Selma” på äldre
dagar bland sina elever i Idre småskola. Skolhemmet på Selmas tid. Foto: Idre Hembygdsförening.

Ibland föds det människor som sätter tydligare spår efter sig än andra.
Selma Bergström från Idre är en av dem. Hon är ett bra exempel vad en
kvinna kunde uträtta i början på 1900- talet.

Att hembygdsgården i Idre, placerad mitt
i byn, har varit ett skolhem för generationer av barn är det kanske inte så många
som vet idag. Den har inte alltid stått där.
Byggnaden är ditflyttad och har tidigare
stått på Berget. Skolhemmet blev en trygg
plats för många skolbarn som tvingades bo
borta under skoltiden, långt från sina avlägset belägna hem runt om i bygden. Borta
från mor och far. Grundare till skolhemmet
var Selma Bergström. Även känd under
namnet Moster Selma. En stor personlighet
som har lämnat många minnesmärken kvar,
kanske främst i många hjärtan. Hennes arbete för ett skolhem började redan när hon
var sju år gammal!
Selma Bergström föddes på våren 1878.
Hon var en av tre döttrar till Jo Bergström
och Marit Salomonsdotter. Marit kom
från Lomviken i Flötningen. Jo var bonde,
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skogsägare och handelsman på Framgården
i Idre. Han drunknade år 1890, endast 37
år gammal och Selmas mamma Marit blev
en ung änka. Familjen var välbärgad och
Selma växer upp med sin mor, två systrar
och farföräldrar.
Selma studerade till lärarinna i Falun
och sedan utbildade sig på Nääs slöjdskola utanför Göteborg. Hon kom tillbaka
till Idre i 20- årsåldern och var sedan sin
hembygd trogen hela sitt liv. Selma förblev
ogift, trots många friare. Kanske värdesatte
hon sitt fria liv där hon istället för egen
familj verkade för Idres kvinnor och barn.
Hon var en av de tidigaste förespråkarna
för fjällturism i Idre, hon verkade för att
skogsarbetarna skulle ha kockor och få en
bättre mathållning och hygien i kojorna.
Hon var en av initiativtagarna till den första hembygdsföreningen i Idre. Hon reste

mycket i Europa och tog med sig impulser
och inspiration hem.
Redan som 7-åring gav hon sig själv ett
löfte om att bygga ett hus till de barn som
tvingades bo borta under skolterminerna.
Hon upplevde gråt och förtvivlan från de
här barnen och hennes barnahjärta grät.
Många år senare och efter mycket envishet
från Selmas sida stod faktiskt ett hem för
dessa barn klart. Hon skriver med sina egna
ord om bakgrunden till sitt arbete på det
här området.
"Skolförhållandena i den vidsträckta socknen Idre, glest befolkat och väglöst var obeskrivligt svåra. Avståndet till skolan för en
del barn kunde vara från 5 till 50 km. Dessa
barn som var från 7 till 14 år måste då
lämna mor och far. Barnen måste bo borta
och de fick laga maten själva med medhavd
matsäck, som skulle räcka så och så länge.

www.besparingsskogen.se

En månads beräknad ranson räckte kanske
bara 2-3 veckor och familjen de bodde hos
hade mer än knappt för eget underhåll. Så
det var att svälta ikapp och det var samma
förhållanden hos de flesta.
Så det var en mörk dag också för oss som
bodde vid skolan när en massa föräldrar med
en skara barn kom för att höra efter gratis
kvarter för skolterminerna. Trångbodda som
alla i byn var, de flesta hade ett rum på 4x5
meter, där kanske 5-6 kanske upp till 10 personer måste bo. Ändå måste alla hjälpas åt
för att skolbarnen skulle få bostad. De låg på
bord och under bord, och hösäckarna som de
legat på kastades ut på morgnarna och togs
in till natten. Vid avskedstagandet blev det
gråt och jämmer och ett öronbedövande tjut,
som en liten 7-årig bybo inte kunde glömma,
men försökte trösta med löftet. När jag blir
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stor skall jag bygga ett hem eller stuga åt er,
ni skall väl ha ett hem här som vi."
Selma var en stolt, målmedveten och modig kvinna. Hon fostrade flera generationer
av skolbarn. Hon var med sin starka personlighet ett bra exempel vad kvinnokraft
kunde uträtta redan vid 1900 - talets början.
Decennier innan kvinnan fick rösträtt.
När hon i vuxen ålder på allvar började
kämpa för ett skolhem startade hon arbetet
med att ordna fester och auktioner, skrev
brev till inflytelserika personer och hon fick
stöd av många. Men långt ifrån alla. Efter
15 års envist arbete invigdes skolhemmet
som användes fram till 1958. Då byggdes
ett nytt skolhem för att barnaskaran blev
större och det användes fram till 1965. Det
fanns en dröm att få till en Hembygdsgård
och det gamla skolhemmet plockades ner

och blev liggande under en presenning.
1991 fattade dåvarande styrelsen i Idre
Hembygdsförening ett beslut om att huset
skulle återuppföras och bli hembygdsgård
eftersom kommunen hade överlåtit timmerhögen till Hembygdsföreningen. SärnaIdre Besparingsskog eller ”Jordägarna” som
de kallas i folkmun ordnade en tomt centralt i byn där Östgården (byggd 1675) tidigare legat. Återuppbyggnaden av det gamla
skolhemmet började. Invigningen ägde
rum första advent 1999.
Källa: Samtal med: Inger Enlund, systerdotterdotter. Idre Hembygdsbok 3 av
Esbjörn Henricson. Idre hembygdsförening.
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Idre Jordägarnämnd

På rundtur i bygden
Idre Jordägarnämnd betalar varje år ut en hel del bidrag till bygden.
Jordägarnämndens ledamöter gjorde i somras en rundresa i bygden för att titta på resultaten av vad bidragen har hjälpt till med.
Dagen hade ett varierat innehåll. De tittade
på upprustning av byggnader, vikten av att
hålla landskapet öppet och betydelsen av
vägunderhåll. Det var bara ett axplock av
vad bidragen gått till genom åren. Området
är stort och efter närmare 25 mils bilkörning och en heldag så var Tobbe Nilsson,
Sören Karlsson, Jan Larsson, Agne Olsson
och Knut Eriksson, vägansvarig på SärnaIdre Besparingsskog, nöjda med vad de sett.
Jan Larsson, ordförande i Idre Jordägarnämnd berättar.
– Vi kände att eftersom flera av oss är nya
i Idre Jordägarnämnd ville vi göra en rund-

tur och titta på vad vi lägger pengar på. Vi
började i Idre och åkte förbi Lillfjäten. Där
finns hängbron över Fjätfallet som vi delvis
bekostat. Den invigdes påsken 2016 och är
nu ett år gammal.

Landskap: Här har åkern behandlas med

Vägar: Här står delar av Jordägarnämnden

en betesputs under några år. Åkern var tidigare helt igenbuskad och nu är här en fin
grässvål och ett öppet landskap igen. Här
betar även under vissa perioder Highland
Cattle.

på vägen mellan Floåsen och Sågliden.
Vägen tillhör Idre Jordägarnämnd och det
är de som står för underhållet som här diskuteras under ledning av Knut Eriksson,
vägansvarig på Särna-Idre Besparingsskog.
Vägen är precis nyhyvlad.

Tobbe Nilsson, född ”fjeting” tillägger.
– Ett annat bidrag som vi i nämnden
tycker är viktigt är bidraget för bete och
brukad åkermark. Vi är eniga i nämnden
om att vi vill fortsätta ge bidrag till brukare
av jord. Därför tittade vi på några åkrar i
bland annat Lillfjäten och Flötningen där
man har använt både betesdjur och betes-

puts. Det blir ett fint resultat och ett öppet
landskap, säger Tobbe Nilsson och fortsätter:
– Under rundresan visade Knut Eriksson
på vägar som Besparingsskogen rustat upp
och underhåller och där vi även har satt
upp nya vägbommar. Vi passerade även
några bystugor som vi gett bidrag till. Det
är ett stort distrikt. Vi har bara åkt över
en del av området men det tog en heldag.
Så här långt är vi nöjda med vad vi sett i
form av ett bra resultat och att bidragen
gör stor nytta.

Friluftsliv: Historiskt har det funnits
en bro över Fjätfallet i Lillfjäten. Idre
Jordägarnämnd har delvis hjälpt till att bekosta en helt ny hängbro då den gamla bron
gått sönder. Hängbron är till för det rörliga
friluftslivet. Fjätfallen är en stor turistattraktion och väl värt att besöka.

FOTO: Tobbe Nilsson
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Hur skadas ungskogen av hjortdjuren?

– Stambrott, toppskottsbete och barkgnag ger bestående negativa defekter i virkets
kvalitet. Det är den mest negativa konsekvensen av viltskador.
Finns det någon speciell tid på året jag
ska tänka på att det är bäst att avverka?

– Om det är möjligt, kan det vara en bra
idé att avverka tall och lövbestånd under
januari-mars. Studier visar att kvistar och
toppar lagda på hög gärna äts av älgen. Har
man en ungskog intill avverkningen kanske
det här sättet ”sparar” ungskogen och älgen
väljer att äta avverkningsresterna.
Vad har jag för ansvar som markägare?

– När det handlar om viltets oönskade effekter ska du ta ett ansvar genom att aktivt
engagera dig för en hållbar viltförvaltning.
Får man ersättning för viltskador via sin
skogsförsäkring?

som kommer upp, och som hotas av till exempel älgen då kan det vara värt att skjuta
upp röjningen. Genom att skjuta fram röjningen finns ett större urval tallar kvar när
träden passerat ”älgsäker” höjd, alltså 5-6
meter.

– Det gäller att du tittar igenom din
skogsförsäkring ordentligt. Det är olika
försäkringsvillkor på de företag som du
kan välja att försäkra din skog genom. En
del kanske har en bas- skogsförsäkring som
kanske täcker brandskador och du får göra
en tilläggsförsäkring för storm- och snöbrottsskador och skador orsakade av vilt
och angrepp av till exempel snytbagge på
din plantskog.

Kan röjningen minska betesskadorna?

Vad är knäckesjuka?

– Röjningen är i sig ett medel för att
minska älgskadorna eftersom den ger större
barrmassa och kraftigare skott som tål betning bättre. Grövre stam och toppskott kan
undgå betning.

– Det är en svampskada som är en annan
kategori av skador som kan drabba skogen.
Det är alltså inte bara hjortdjuren som kan
förorsaka att din ungskog växer dåligt. De
sista åren har det kommer tydliga signaler
om en kraftig ökning av knäckesjuka på tallungskog. Den orsakas av en rostsvamp som
”knäcker” tallens skott. Skogsstyrelsen sammanställer varje år alla de skador som drabbat skogen, från norr till söder. Resultatet

FOTO: Tobbe Nilsson

Skogsägarskolan

LÄR DIG MER OM VILTSKADOR

TIPS FÖR SKOGSÄGAREN
Som skogsägare är det mycket att tänka på när det gäller
skador på skog. Hur kan man då göra som skogsägare för
att minska skadorna?
Sverige har fyra vilda hjortdjur – rådjur, älg,
dovhjort och kronhjort. Förutom att vara
en naturlig och viktig del i våra skogar har
våra hjortdjur några mindre goda sidor.
En viktig uppgift inom viltförvaltningen
är att begränsa skador genom en anpassning
av hjortdjurens täthet till landskapets födotillgångar. Skador på skogen ska ligga på en
nivå som kan anses tolerabla.
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Det är inte bara älgen som har skogen som
sitt skafferi utan även skadeinsekter som till
exempel granbarkborren. Tjädrar och vildsvin är andra djur som orsakar kvalitetsförsämring på virket.
Jonas Svensson och Jan Norell, Älvdalens
Särna-Idre Besparingsskogar, ger här svar
på några vanliga frågor angående skogsbruk
och viltskador.

Vilket djur är skuld till de flesta betesskador i röjningsskogen?

– Det är utan tvekan älgen. Skadorna
drabbar i första hand tall i plant- och ungskogar.

Ska jag röja ned en betesskadad tall?
Vad innebär det med att vänta med röjningen till älgsäker höjd?

– Om du har en tät och fin tallföryngring

www.besparingsskogen.se

– Nej, älgen återbetar gärna tidigare betade stammar och det kan spara oskadade
stammar i närheten.

www.besparingsskogen.se

presenteras i tre rapporter som ger en helhetsbild av skadeläget och vilka trender som
finns.
Hur ser det ut idag med betesskador i
norra Dalarna?

– Resultat från inventeringar utförda 2016 inom Älvdalen, Särna-Idre och
Noppikoski älgförvaltningsområden med
ÄBIN-metoden visar att älgarna i området har förorsakat färska bestående skador
på tallungskogen inom intervallet 4-9
procent i medeltal inom resp. område.
Inventeringarna visar också att de inventerade ungskogarna har 13-36 procent gamla
bestående kvalitetsnedsättande skador.
ÄBIN-metoden är den av Skogsstyrelsen
kvalitetssäkrade metoden som mäter enbart
bestående kvalitetsnedsättande skador på
tallens stam och som används för att mäta
skadenivåerna inom alla älgförvaltningsområden i Sverige vartannat år.
Varför var det mycket betesskador och
älg under 1980-talet?

– I slutet av 1960-talet och i början av
1970-talet avverkades stora arealer skog i
Sverige. År 1971 avverkades hela 300 000
hektar. Som jämförelse har vi idag en årlig avverkningsareal på 200 000 hektar i
Sverige. Eftersom ungskogen är en viktig
foderresurs för älgen, speciellt vintertid, tillkom en enorm foderbank i takt med att den
nya skogen växte åren efter avverkningen.
Detta gjorde att det blev en stor ökning av
älgstammen. Under rekordåret 1982 sköts
det över 170 000 älgar. Betesskadorna på
ungskogen blev stora och behovet av en
minskning av älgarna var akut. Stammen
sänktes med en tredjedel och då trodde
man att det skulle räcka. Fortfarande är det
stora problem på flera områden när det gäller betesskador. Det gäller att hitta balansen
mellan skogsägare, betesskador och älgjakt.
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Tips!
Åtgärder mot viltskador
• Röj först vid älgsäker höjd, 5-6 m
• Hägna in föryngringen med nätstängsel.
Det är svårt att utestänga allt vilt med nät.
Vildsvin och älg kan bryta sig igenom nätet
och därmed blir det ett hål för andra djur.
För att stängslet ska fungera effektivt krävs
regelbunden tillsyn.
• Ett annat alternativ som provats i bland annat Halland är trästängsel byggt med spillvirke. Det håller inte ute de mindre djuren men
kan fungera skyddande mot hjort och älg.
• Rörliga viltskrämmor.
• Fårull som är tänkt att avskräcka viltet genom
lukt. Det är bara verksamt under en kort tid
tills djuren har vant sig.
• Olika medel appliceras på de enskilda plantorna. Dessa medel avskräcker djuren från
att beta på plantan antingen genom lukt och
smak, eller genom konsistens. Nackdelarna
är att varje planta måste behandlas, och
återbehandlas inför varje säsong. Det kan
vara olika eteriska oljor, animaliska fetter
och kryddor eller blodmjöl. De avskräckande
medel som är godkända för användning beskrivs på Kemikalieinspektionens hemsida.

˛Forskning visar -

ibland är det värt att vänta
I de allra flesta fallen är det bäst både ur produktions- och kostnadssynpunkt att röja så tidigt som möjligt, men det finns undantag.
Om du har en tät, trädslagsren tallföryngring kan det vara
värt att vänta med röjningen, visar ny forskning finansierad av
Skogssällskapet. Urban Nilsson och Nils Falvik från SLU Alnarp,
Hampus Holmström, SLU Umeå, och Mattias Berglund, forskare
vid SLU och skogsskötselchef på Skogssällskapet har tillsammans
jobbat i ett projekt om röjning i tallungskog.
Forskarna har undersökt hur röjning i tall påverkar ekonomin
och produktion i den framtida skogen. De är överens: Det kan vara
värt att vänta.
– Det vi såg är att tidpunkten för röjning inte påverkar den framtida skogen särskilt mycket. En sen röjning gör att ekonomin i förstagallringen kan bli sämre, men sen är skogarna rätt så likvärdiga.,
säger Mattias Berglund, och fortsätter:
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– Om du har en fin tallföryngring och samtidigt har älg på din
mark, då är det en klok strategi rent ekonomiskt att skjuta på röjningen till älgsäker höjd. Om du röjer tidigt och istället får beståndet hårt betat är risken stor att du förlorar ännu mer.
Det är viktigt att notera att detta gäller när man gör sin slutröjning till produktionsförband.
– Det kan dock finnas behov för tidigare lövröjningar. Det har vi
inte tagit med i försöket, säger Mattias och tillägger:
– En sen röjning är betydligt dyrare än att röja tidigt, när träden fortfarande är små. Och projektet visar att ekonomin påverkas
negativt av sen röjning. Men förlusterna är oftast ännu större på
grund av älgbetning. Det är därför bättre att ta en sen dyr röjning
för att få oskadade tallar vid älgsäker höjd.

www.besparingsskogen.se

Stora bilden: älgbetesskadad ungskog. Lilla bilden överst: ungsskog som har klarat sig bra från betesskador. Nedersta bilden:
röjningsskog i älgsäker höjd. Foto: Anna Dahlgren.
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• Stödutfordring och viltåkrar. En annan
strategi är att förse viltet med andra saker
att äta, till exempel äpplen eller spannmål.
Utfodringen kan göras i närheten av föryngringen så att djuren äter av stödfodret istället
för att beta på plantorna, eller långt ifrån
föryngringen för att styra djuren längre bort.
Effekten av stödutfodring är osäker. Viltåkrar
med arter som fodermärgkål och foderraps
skapar skydd och föda för viltet. En rätt placerad viltåker kan styra bort viltet från våra
grödor och planteringar.
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Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogars mål för skog och klövvilt

Jonas Svensson visar exempel på älgbetesskador.

˛Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

Betesskador - en balansgång

Dessa frågeställningar jobbar Älvdalens och
Särna-Idre Besparingsskogar aktivt med och
har formulerat mål som strävar efter balans
mellan klövviltstammar och fodertillgång.

För att minska betesskador på tall arbetar idag Besparingsskogarna med att ståndortsanpassa nya hyggen och skapa en mångfald som ger en större variation i födan åt älgen. TEXT OCH FOTO: Anna Dahlgren
Jonas Svensson är ansvarig för skogsvården på
Älvdalens- och Särna-Idre Besparingsskogar.
Vi är ute i skogen en dag, jag och Jonas,
för att titta på älgbetesskador och hur
Besparingsskogarna jobbar med viltskador.
Det är 18 grader kallt norr om Tennäng
där vi stannar bilen för att titta på ett älgbetesskadat hygge.
– Skulle vi planterat det här hygget idag
hade vi nog valt contorta, säger Jonas och
fortsätter:
– I den här dalgången är det oftast mycket
älg och för några år sedan avverkade vi över
sextio hektar här. Det är dock undantagsvis
vi planterar contorta. Den ger volymrika bestånd där vi inriktar oss på kvantitet istället
för kvalitet och är därför inte lika känslig för
skador. Contorta är heller inte lika betesbegärlig hos älg som vanlig tall. På magra marker fungerar den även bra som markförbättrare, förklarar han.
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En kort period på försommaren kan tallskotten vara mycket eftertraktade av älgen
men det är framför allt på vintern som älgen betar i tallungskogarna. Finns det asp,
rönn, en och sälg så väljer älgen i första
hand dessa. För att ha kontroll på hur ska-

”

"Jag skulle vilja säga att det
är en vinn-vinn-vinn situation
som gynnar skogsägare, älgar
och jägare."

denivån ligger till för Besparingsskogarna
följer man Skogsstyrelsens älgbetesinventeringar och så gör man egna uppföljningar i
samband med röjning.
– Vi har uppnått det mål som
Besparingsskogarna har satt där man säger
att 90 procent av arealen ska ha minst 70
procent oskadade stammar. Under perio-

bruk ger både skydd och foder åt vilt. Den
nya älgförvaltningen strävar efter balans
mellan klövviltstammar och fodertillgång.
Målen ska löpande, 1 ggr/år, utvärderas och
vid behov revideras.
Huvudmål

Klövviltstammarna ska vara i balans med
fodertillgången.
1. Det ska vara möjligt att inom
Besparingsskogarna föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag.
2. Minst 7 av 10 tallstammar ska vid 5 m
höjd vara oskadade.
3. Rönn, asp, och sälg ska kunna bli trädbildande där de är naturligt förekommande.
Mätbara mål

1. Det ska vara möjligt att inom
Besparingsskogarna föryngra skogsmarken
med lämpligt trädslag.
Det ska vara möjligt att bedriva ett ståndortsanpassat skogsbruk och välja det trädslag som bäst utnyttjar markens produktionsförmåga. Undantag kan göras inom
kända vandringsområden, där skogsskötseln kan anpassas för att, i möjligaste mån,
minska uppkomsten av älgskador.

Bakgrund till målen

den 2013-2016 togs knappt 2 000 provytor
som visade att 96,18 procent av arealen klarade 70 procent oskadade stammar. Om vi
skall kunna klara de här målen är det viktigt
att vi fortsättningsvis följer älgförvaltningens avskjutningsmål, säger Jonas.
Rent praktiskt arbetar Besparingsskogarna
idag med att ståndortsanpassa nya hyggen
och skapa en mångfald som ger en större
variation i födan åt älgen.
– Även när vi röjer ungskogar så arbetar
vi med att skapa mer löv och variation i
bestånden. Då blir det fler möjligheter för
älgen att välja annan föda än enbart tall. Jag
skulle vilja säga att det är en vinn-vinn-vinn
situation som gynnar skogsägare, älgar och
jägare, säger Jonas.

www.besparingsskogen.se

Modernt skogsbruk är viltvänligt – ett aktivt, hållbart och ståndortsanpassat skogs-

2. 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vid 5
m höjd vara oskadade.

På ÄFO-nivå ska minst 70 % av ÄBINinventerade tallar ha förutsättningar att förbli oskadade av klövvilt vid 5 m medelhöjd.
I rena tallbestånd innebär detta t ex att för
bestånd med ståndortsindex T20 minst
1400 och T16 minst 1190 tallstammar/
ha ska vara oskadade av älg vid 5 m medelhöjd.(Se vidare tabell 1.)
För att säkerställa att målet vid 5 m höjd
ska kunna nås, används ett nyckeltal för hur
stora årliga färska skador enligt ÄBIN som
kan accepteras. Nyckeltalet för acceptabel
färsk skada anges per ÄFO och varierar med
bonitet och skadehistorik, vanligen mellan
2 och 5 %.
Skadenivån på Besparingsskogarna ska årligen följas upp genom att skadeinventering
görs i samband med egenkontroll vid slutröjning.
3. Rönn, sälg och asp ska kunna bli trädbildande inom Besparingsskogarna där de är
naturligt förekommande.
Konkurrensstatusen för rönn, asp och sälg
ska öka på älgförvaltningsområdesnivå.
Detta innebär att där trädslagen förekommer ska en större andel trädindivider ha en
höjd som är lika hög som medelhöjden hos
barrträden.

Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogars förhållningssätt
Nedan följer ett ramverk för hur
Besparingsskogarna ska arbeta för att nå de
uppsatta målen.
• Ett aktivt, hållbart och ståndortsanpassat trakthyggesbruk utgör grunden för
skog-vilt balansen.
• Mål för skogsskötsel och naturvård ska
vara vägledande för klövviltförvaltningen.
• Mål för skogsskötsel och naturvård måste kunna nås utan stödutfodring annat
än under extraordinära vinterförhållanden.
• Klövviltstammarnas
numerär
och
sammansättning ska anpassas efter
vad fodertillgång, betesskador och

www.besparingsskogen.se

•

•
•

•

mål för biologisk mångfald medger.
Besparingsskogens uppfattning är att en
lämplig vinterstam är 5-7 älgar/1000ha.
Måltal för älg formuleras inom respektive älgförvaltningsområde, där
Besparingsskogarnas representanter aktivt ska delta i arbetet.
Målen ska uppnås genom en reglerad
jakt inom ordinarie klövviltförvaltning.
Rovdjursförekomst får inte innebära att
klövviltstammarna tillåts öka om det leder till oacceptabla skogsskador.
En tillfredsställande föryngring ska kunna ske med för ståndorten lämpligt barrträdslag utan skyddsåtgärder som stängsling eller användande av annat viltskydd.

• 90 % av arealen inom Besparingsskogarna
ska vid slutröjning ha minst 70 % oskadade stammar. (tabell 1. )
• En meningsfull älgjakt ska kunna
bedrivas av delägare och ortsbor på
Besparingsskogarnas marker. Med
meningsfull älgjakt menas att 1-2 älgar/1000ha uthålligt ska kunna skjutas.
• Älg-jaktlagen inom Besparingsskogarna
ska medverka i viltövervakningen genom att årligen rapportera älg- och rovdjursobservationer i Viltdata eller motsvarande system.
• Besparingsskogarna har för avsikt att
medverka i flygräkning av älg och ÄBIN
vart 5:e år.
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Balansen mellan främst älgstammen
och våra ungskogar är viktig att hålla.
Betesskador orsakade av älg i ungskog är
inget nytt fenomen, utan detta problem har
funnits i många år. Det är främst tallen som
utgör den mest betesbegärliga födan. För
älgen, liksom alla vilda djur, gäller det att
erhålla en hög fodermängd för en så liten
energiförbrukning som möjligt.
Det är dock viktigt att förstå, att älgen
även utgör en stor del av bygdens inkomst.
Detta i form av jakt och allt som jakten
medför. Den ger dessutom inkomst i form
av jaktarrenden, och kan även innebära ett
uppsving för lokala livsmedels- och sportbutiker liksom hotell och bensinstationer.
Det är alltså en balansgång mellan skogsbruket och näringslivet indirekt. Denna balansgång medför en del frågeställningar om
hur skogsskötseln, främst i ungskogsfasen
ska bedrivas för att betesskadorna ska ligga
på en rimlig nivå samtidigt som man vill
hysa en livskraftig älgstam.
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I Sverige har vi en regionaliserad viltförvaltning
där flera myndigheter är ansvariga och ska fatta
beslut och utföra uppdrag enligt gällande jaktlagstiftning. Är du jägare eller markägare spelar
även ditt engagemang en viktig roll för en hållbar
viltförvaltning.
Trots att viltet i skogen har en del oönskade effekter för dig som
vill bedriva ett aktivt skogsbruk får vi inte glömma bort de positiva
värden som förknippas med till exempel hjortdjuren. De är en naturlig del av den svenska faunan och av skogens ekosystem. Viltet
skapar positiva värden i turism, jakt och rekreation. Jakten betyder
mycket för många på olika sätt och köttet från våra vilt levande djur
är ekologiskt rakt igenom. Begränsningen av främst hjortdjur är
också viktig för att förhindra viltolyckor på våra vägar.
Vad innebär en hållbar viltförvaltning? Vi frågar Jörgen Steffansson, Ordförande i Älvdalens älgförvaltningsområde

– Strategi för svensk viltförvaltning är en nationell strategi som
beskriver vägval för att utveckla och stärka Sveriges viltförvaltning
fram till år 2020. Den berör alla myndigheter och aktörer som har
intressen i viltet och hur det förvaltas. Strategin ska ses som en
vägvisare som kan användas som grund för egna strategier, mål och
aktiviteter.

Jägaren och markägaren -

Naturvårdsverket har formulerat en vision för arbetet med
viltförvaltning. Vad innebär det?

VIKTIGASTE LÄNKEN I EN

HÅLLBAR VILTFÖRV ALTNING
FOTO: Tobbe Nilsson
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– Visionen kan ses som en långsiktig målbild för svensk viltförvaltning. Den tar fasta på viltets värden i bred bemärkelse – för
naturupplevelser och besöksnäring, för jakt, för tillgång till viltkött
och för bevarande av biologisk mångfald. Alla människor ska ha
möjlighet att ta del av dessa värden oavsett bakgrund, kön, funktionshinder eller andra förutsättningar. För att alla ska kunna uppleva viltets värden krävs att vi utvecklar brukandet av vilt och hittar
nya sätt att hantera och om möjligt förebygga de skador och andra
problem som viltet orsakar.
Mer om viltförvaltning
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NATURVÅRDSVERKET & VILTFÖRVALTNING

ALLMÄNT

PCSKOG

JAKTINTRESSERAD DEL 5

I Sverige har vi en regionaliserad viltförvaltning. Flera myndigheter
är ansvariga och ska fatta beslut och utföra uppdrag enligt gällande
jaktlagstiftning. Naturvårdsverket är ansvarig jaktmyndighet och
ansvarar för att målen nås på nationell nivå.
Rollerna och ansvarsfördelningen har förändrats bland annat
efter det att riksdagen fattat beslut om en regional rovdjurs- och
älgförvaltning. En stor del av ansvaret har överlämnats till länsstyrelserna.
Det är Naturvårdsverkets ansvar att:

• besluta om föreskrifter för bland annat jakt, inventering och er
sättning för skador som orsakats av vilt
• fastställa miniminivåer för antalet rovdjur i varje rovdjursför-		
valtningsområde
• fastställa inventeringsresultat
• följa länsstyrelsernas arbete på regional nivå
• fördela medel till länsstyrelserna för rovdjursinventering, akut		
verksamhet, informationsinsatser och viltskador
• ge vägledning och information
• fördela medel till viltforskning
Källa: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/
Miljoarbete-i-Sverige/Viltforvaltning/

djur av dessa arter ska skickas till Naturhistoriska Riksmuseet,
med undantag för de stora rovdjuren som ska skickas till Statens
Veterinärmedicinska anstalt.
Även exemplar av älg och hjort kan tillfalla staten under vissa omständigheter, om de dödas eller påträffas döda under tid då de är
fredade.
Viltskador

Länsstyrelsen har hand om ärenden som handlar om skyddsjakt för
att motverka viltskador. I vissa ärenden kan Länsstyrelsen ge bidrag
till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador
som redan har skett.
Länsstyrelsen kan ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder eller
lämna ersättning för inträffade viltskador. Om förebyggande åtgärder inte hjälper kan Länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt för att
motverka viltskador.
Generellt sett ska viltskador i första hand förebyggas med jakt.
Men för fredat vilt, som till exempel rovdjur och tranor, ska förebyggande åtgärder prövas innan en skyddsjakt kan godkännas.
Länsstyrelsen kan ge bidrag för vissa förebyggande åtgärder, till
exempel stängsling.
Har en skada redan skett ska anmälan till Länsstyrelsen ske så fort
som möjligt. För att få ersättning för skada på tamdjur och gröda
ska en besiktning först göras av Länsstyrelsens besiktningspersonal.
Källa: http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/
jakt-och-vilt/viltskador/Pages/default.aspx

LÄNSSTYRELSEN & JAKT OCH VILT

Länsstyrelsen informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer avskjutningsstatistik.
Allt vilt är fredat

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat
vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt
endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts
enligt jaktlagstiftningen.

Viltförvaltningen är människans medvetna strävan att långsiktigt
nyttja, bevara, öka eller minska den förnyelsebara resursen som
viltbestånden utgör. Viltförvaltning innebär att man fortlöpande
följer viltstammarnas utveckling och tillstånd. Den är en mycket
viktig del i Svenska Jägareförbundets verksamhet eftersom den utgör ett betydelsefullt kunskapsunderlag för viltskötseln.
Jägaren - den viktigaste länken

Viltförvaltning

Länsstyrelsen inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i
länet och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.
Statens vilt

Exemplar av fredade arter som förolyckats och hittas döda får ofta
behållas av markägaren. Men vissa arter som bedöms behöva särskilt
skydd eller är särskilt intressanta för forskning tillfaller staten då de
hittas döda. Dessa arter finns uppräknade i Jaktförordningens 33
§ och kallas ofta ”Statens vilt”. Den som hittar ett skadat eller dött
exemplar av en sådan art ska alltid anmäla detta till Polisen. Döda

SKOGSBRUKSPLANEN

Uppdatering & ajourhållning
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.
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 1 100 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.

Psst!

Hans Dung hjälper dig som delägare i ÄB och SIB att uppdatera
utförda åtgärder i skogsbruksplanen. Detta görs med fördel i en
sittning tillsammans med markägaren. Sittningar görs i Falun,
Älvdalen och Sjöändan i Idre.
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.

Ajourhållning
JÄGAREFÖRBUNDET & VILTFÖRVALTNING

Ingen har bättre kunskap än jägaren och markägaren om förekomst
och utveckling av flora och fauna i hans närhet. Med denna kunskap som grund bidrar han till viltövervakningen med sina avskjutningsrapporter och olika typer av inventeringar. Hans frivilliga insatser - som kanske inte alltid uppmärksammas som de borde - är
ovärderliga för en medveten strävan att långsiktigt nyttja, bevara,
öka eller minska den förnyelsebara naturresurs som viltbestånden
utgör.
Källa: https://jagareforbundet.se/syd/hallands-lan/jagareforbundet-halland/vilt/viltforvaltning/

Vill du dessutom ha din plan ajourhållen med utförda åtgärder kontaktar du DSK Skog, Hans Dung på 070-577 03 48.
Besparingsskogen bekostar de två första timmarna av ajourhållningen.

pcSKOG håller nu mera till i Rättvik
Inom ramen för avtalet med Besparingsskogarna ingår
följande kostnadsfritt för dig som delägare.
• Avtalsservice på pcSKOG Gård. Uppdateringar av
programmet, fri support på telefon, fjärrstyrning
eller e-post under kontorstid ingår.
• Ajourhållning av din skogsbruksplan.
Max 2 timmar/skogsbruksplan/år.
• Önskas övriga tjänster som t ex. 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.

Vill man komma i kontakt med pcSKOG ringer man telefonnummer nedan. Ajourhållning av skogsbruksplanen
sköts av Hans Dung, se kontaktinformation nedan.

AVTALSSERVICE:
pcSKOG
Tfn: 046-159566
Växel: 046-159560
måndag-fredag 8.00-16.00
E-post: info@pcskog.se
www.pcskog.se
AJOURHÅLLNING:
DSK Skog Hans Dung
Tfn: 070-577 03 48
E-post:h.dung@dskskog.se
FOTO: Tobbe Nilsson
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MAT MED TRADITION

MAT MED TRADITION

Kavelgris  -

en läckerhet med tradition från Älvdalsbyarna

Kavelgris är en delikatess med starka kulturhistoriska rötter i bland
annat Dalarna. Det är ett bröd som traditionellt bakats för hand i
bagarstugor och gräddas i vedeldad bakugn.
En som bakar mycket är Johanna Halvardsson som driver Torrlids
fäbod om somrarna tillsammans med sin familj. Flera gånger per år
bakar hon och hennes mamma Margareta Eriksson både kavelgris
och tunnbröd i den lilla bagarstugan i byn Klitten i Älvdalen.

Ingredienser
Alternativ 1:
2-3 liter okokta potatisar
1 liter mjölk
1 pkt margarin
4 pkt jäst
3 påsar rågsikt
3 påsar vetemjöl
anis
fänkål,
salt
ev. 1 dl sirap
Alternativ.2:
2 liter mjölk
1 påse rågsikt
1 flaska sirap
4 dl socker
1/2 burk anis (hela krvddor)
1/2 burk fänkal (hela kryddor)
1 hg margarin
2 tsk salt, l pkt jäst
1/2 liter havregryn
2 tsk bikarbonat
6 tsk hjorthornssalt
vetemjöl

Grunden i receptet är potatis, rågsikt och vetemjöl. Sedan har
många bagare sitt eget recept. Enligt Johanna är en av de viktigaste
detaljerna att mängden kryddor blir rätt. Och även tjockleken på
kakan är av betydelse. Den bör inte vara för tunn, den skall vara lite
matig. Värdefulla tips för den oerfarne kavelgrisbagaren.
Även om inget slår en vedeldad bakugn kan man idag ta en genväg och grädda med hjälp av en elplatta hemma i köket.

Dag 1
Alternativ 1:
• Potatisen kokas, skalas och mosas.
• Låt stå över natten.
Alternativ 2:
• Kryddor och havregryn läggs i blöt i mjölken.
• Låt stå över natten.

Dag 2
1.
2.

Margarinet smälts och mjölken hälls i.
Jästen smulas ner i en annan bunke och lite ljummen degspad (blandningen av margarin och mjölk) hälls på.
3. Lika delar mjöl blandas i potatisen.
4. Sedan hälls margarin- och mjölkblandningen i, tillsammans
med den smälta jästen.
5. Kryddorna tillsätts efter behov, eventuellt tillsammans med
sirap.
6. Mer mjöl blandas i efter hand under det att bakningen pågår.
7. Degen arbetas väl och delas sedan i flera lika delar som
sedan knådas till ämnen.
8. Degen kavlas ut med vetemjöl, eller någon annan mjölsort,
till en halvtjock kaka. Kavlas först med en vanlig kavel, sedan
med en s.k. kruskavel (taggig kavel).
9. Kakan rullas sedan upp på en stör och rullas ut i den vedeldade ugnen. Vänds vid färg. Tas sedan ut och borstas ren
från mjöl.
10. Läggs att svalna.
Gräddas med fördel i vedeldad bakugn
Recept från Sörsjöns Byalag
Johanna jobbar med att få till färdiga ämnen. Degen till höger kallas stäpa. Foto: Margareta Eriksson och Johanna Halvardsson.
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för kommande generations skogsägare
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Lilla

Lilla Skogsskolan är till för kommande generations skogsägare, våra barn. Här skriver vi om skog, natur och djurens liv.
Det blir även en tävling i varje nummer och barnen får gärna
ta en vuxen person till hjälp.

Björnen sover...

Visste du att..

På hösten går björnen i ide. Det sker vid lite olika tidpunkt i olika delar av
landet, beroende på när vintern kommer. Längst upp i norr går björnarna
och lägger sig i månadsskiftet september-oktober, längre söderut i oktobernovember. Vuxna hannar lägger sig senare än honorna och honor med ungar
går ur idet senare.
Idet görs i en utgrävd myrstack, under en stor sten i en bergskreva eller
en grävd jordhåla. Björnen bäddar med kvistar, mossa och ris. Under tiden
i idet äter och dricker björnen inget. Den kissar och bajsar inte heller. För
att klara det sker flera förändringar i björnens kropp. Kroppstemperaturen
sjunker och hjärtat slår långsammare. Den andas också mer sällan. På så
vis gör den av med mindre energi än om den var vaken, och då klarar
den sig länge på det fettlager som den byggt upp under sommaren och
hösten. Trots att björnen inte dricker får den inte vätskebrist. Fettet
som björnen har samlat på sig kan omvandlas till vatten.
Mitt i vintern föds björnungarna i idet. En nyfödd björnunge väger
bara några hekto och är lika liten som en ekorre. Oftast får björnhonan två till tre ungar. De ligger och diar sin mamma och lämnar inte
idet förrän det har blivit vår, i april/maj.
På våren gräver björnen fram myror, rötter och spirande gräs
och örter. Om sommaren äter den gröna växtdelar av olika slag.
Eftersommar och höst är blåbär och andra bär den viktigaste födan. Under våren, när snöförhållandena gynnar björnens jakt,
händer det att den dödar stora däggdjur som älg och ren. Det
sker även under försommaren när älgkalvarna är små. Kadaver,
döda djur, står också på menyn.
Brunbjörnen har en stor, massiv kropp med grova och starka ben. Manken är hög och ger en sluttande rygglinje. Små
öron och ögon men stor nos tyder på att björnen litar mer till
luktsinnet än till syn och hörsel. Pälsen är mer eller mindre
långhårig, färgen varierar från ljust grågul till nästan svart.
Björnungar har ofta en tydlig ljus halskrage.
Björnar är hälgångare, vilket betyder att de går på hela
foten. Spåret av en björns bakfot är ganska likt ett fotspår
av en människa. Varje fot har fem långa och böjda klor
som björnen använder för att krafsa fram mat med, t ex
gräva upp rötter eller myror ur en myrstack, och för att
klättra i träd.

14 april har Tiburtius namnsdag. Enligt gammal folktro vaknade björnen och gick ur idet
just på Tiburtiusdagen.
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Källor: wwf.se, rovdjursskolan.se, wikipedia.org
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ANSLAGSTAVLAN
ANSLAGSTAVLAN

Tips - vi gillar!
BRANDRISK Ute
För Android, iPhone och iPad
Gratis
LÖSNING SKOGSKRYSSET HÖSTEN-16

Älvdalens Besparingsskog 1 / 6
Särna-Idre Besparingsskog 2 /6

Elfdalens
Hembygdsförening
Program år 2017

Kungörelse kommer i lokal press, på kommunens anslagstavla, samt på www.besparingsskogen.se, senast 14 dagar
innan stämman.

1911
A n no

27 maj
EHF:s Gökotta. Kl. 10.00.
Samling vid vändplan nedanför Hykieberg på
Våmhussidan. Arkeolog Maria Lannerbro Norell,Dalarnas museum guidar oss och berättar om
stenålderboplatsen, fångstgropsystemet. m.m.
Medtag kaffekorg!

6 juni
Skansfest/Familjedag. Kl. 14.00 - 17.00.
En fest för hela familjen på Rots skans.

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

22 juni

OBS!

Kontrollera bidragsreglerna
innan du avverkar

Särna och Idre Jordägarnämnder har ett tak för bidragen/år. Innan du avverkar så kontrollera bidragsreglerna för respektive jordägarnämnd.

Traditionellt Midsommarfirande på Rots Skans
kl. 16.00.

9 augusti
Hemvändarkväll kl. 18.00.

Semesterstängt
på Besparingsskogarnas
kontor i Älvdalen och Särna
v. 28-31

Tips!

www.ehf.se
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

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

GRATTIS!
Elin Hahlin 9 år i Älvdalen,
till vinsten i förra numrets Lilla Skogsskola.
Det rätta svaret på rebusen var:
Räven och älgen bor i skogen.

www.besparingsskogen.se

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.
• Anmälan markberedning och förbeställning av plantor
- senast den 28 februari.
• Plantering samordnad genom Älvdalens Besparingsskog
- senast 28 februari.

SIB
Djurbidrag			 21 april
Föreningsbidrag 			
25 aug
Gödning, utsäde			
året om
Kalk				året om
Rågångsupptagning		 året om
Veterinär			 året om

Underlag för veterinärsbidrag lämnas in senast 31/1 året efter.

Tipsa oss!
Vad vill Du läsa om i
Skogen&Kraften?

Fotoarkivets Dag på Rots Skans, kl. 10.00  -16.00.

EHF.s Julmarknad på Rots Skans, kl. 09.00  -15.00.

A

U

A

Grattis Bengt Erland Wedde i Våmhus,
vinnare av skogskrysset i höstnummret av
Skogen & Kraften!

30 september-1 oktober
2 december

L

H

DRUMMEL

FÖRBJUDET

J

Kom till Rots Skans och hjälp till och förbereda
midsommarrankan, med början kl. 13.00

23 juni

ÄR PÅ
HUGGET
HAR SINA
MEDLEMMAR PÅ
LANDSBYGDEN

S

S

ORSAKAR SKADOR PÅ SKOGSPLANTOR

7 juni
Hembygdscafé med utställning och Hembygdsgården öppnar.
Öppettider kl.10  -16 vardagar f.r.o.m. 26 juni öppet
alla dagar t.o.m. 30 augusti.

FINARE
NERBRUTNA RUM
VÄXTDELAR I BESTÅR
FÖRNAN AV KÅDA

TA FÅGELVÄGEN

JORDÄGARSTÄMMA VÅREN 2017

KAN
INGÅR I PROCESSEN
VID FRAMSTÄLLNING VARA
RENAV PAPPERSMASSA ÄGARE

FISKNÄT

Kom ihåg!

ÄR DALAHÄSTEN
GJORD AV
FÄSTINGSMITTA

Brandrisk Ute är en app från DinSäkerhet.se som är Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats för privatpersoner.
Under sommarhalvåret hjälper Brandrisk Ute dig att hålla koll på
brandrisken i skog och mark och förser dig med tips och råd för att
kunna minska riskerna att orsaka gräs- och skogsbränder.

CC BY -SA 3.0 Gerding

ANSLAGSTAVLAN
ANSLAGSTAVLAN

ÄB
SIB

Ring eller maila Anna Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 85,
E-post: anna.dahlgren@besparingsskogen.se

www.besparingsskogen.se

• Anmälan markberedning och förbeställning av plantor
- senast den 28 februari samma år som åtgärden ska utföras.
• Ungskogsröjning
- anmälas fyra veckor i förväg.
För samtliga bidrag gäller att bidragsansökan ska vara jordägarnämnden till handa senast den 30 november 2017. Bidragsansökningar efter detta datum utbetalas 2018 och räknas in 2018
års begränsning.
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Vi ringer upp...
Kerstin Granath, Länsstyrelsen Dalarna.
På jordägarstämman hösten 2013 beslutade delägarna att
en förstudie skulle genomföras angående omarrondering i
Älvdalen. Besparingsskogen beställde den av Länsstyrelsen
och förstudien genomfördes under hösten 2016. Alla delägare fick under hösten en sammanfattning av förstudien i sina
brevlådor och blev även inbjudna till informationsträffar av
Länsstyrelsen.
Den 24 november höll sedan Älvdalens Besparingsskog
sin jordägarstämma och en av punkterna på dagordningen
var om Besparingsskogen skulle vara den som lämnade in
ansökan om omarrondering till Lantmäteriet. Stämman och
delägarna röstade nej. Så vad händer nu? Vi frågar Kerstin
Granath som var den som höll i förstudien.

Vad händer nu?

Älvdalen är fortsatt ett omarronderingsområde och
Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att förbättra
ägostrukturen. På vilket sätt vi arbetar vidare med det kommer vi att se över under detta år.

Har någon annan lämnat in ansökan om omarrondering?
I dagsläget har det inte kommit in någon ansökan.

Hur länge kan man lämna in ansökan?

Det finns ingen tidsbegränsning för inlämning av ansökan
om omarrondering. I omarronderingsområden kan en markägare lämna in ansökan när som helst.

REPORTAGE
Markberedning på vintern
Vilka fördelar skulle du se med en omarrondering i Älvdalen?

Markägarna i Älvdalen skulle få ett mer effektivt och rationellt skogsbruk som gynnar sysselsättningen på orten. Det
finns en mycket hög andel samägda fastigheter i Älvdalen. De
fastighetsägarna hade varit de stora vinnarna på en omarrondering då man erbjuds långt fler möjligheter vid upplösande
av samägande i samband med omarrondering än annars.

Hur många år dröjer det till Älvdalen får frågan
nästa gång?

Initiativet till omarrondering kommer från markägare, den
process som varit i Älvdalen initierades av Jordägarstämman
redan 2013.

JAKTINTRESSERAD - DEL 6
Följ med på jakt!
SKOGENS SKAFFERI
Torkat älgkött
TEMA:
Vägar på Älvdalens och
Särna-Idre Besparingsskogar

Kan det ändå bli en omarrondering i Älvdalen?

Ja det kan det, det enda som man hittills röstat om är om
Besparingsskogen ska ansöka eller inte. Om någon markägare ansöker om omarrondering och merparten av markägarna
inte visar sig negativa i en opinionsundersökning blir det en
omarrondering.
Frågor och information kontakta Länsstyrelsen:
Kerstin Granath tfn: 010 - 225 02 59

ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
För att maila till Besparingsskogarna skriv: förnamn.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
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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
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SKOGEN & KRAFTEN
XXXXXXXXXXXXXX

VI RINGER UPP

ALLMÄNT

ÄB
SIB

Garaget ÄB
E-post: garaget@besparingsskogen.se
Journummer väghållning
ÄB: 0251-59 74 86
SIB: 0253-59 67 65
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Delägare i
Särna-Idre
Besparing
sskog!

Inbjudan ti
ll Skogsda
gar
kommer u
nder våren
.
Håll utkik
i brevlådan
!
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