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HÖSTEN 2017 BESKRIVS SOM mycket ljus för svensk ekonomi. Det avspeglar sig även för skogsbranschen och vi kan se en viss
optimism hos våra kunder. Under 2018 kommer ett antal industriinvesteringar vara genomförda både inom sågverks-och massaindustrin. Sedan tidigare har Värmeverket i Värtan som Fortum byggt
tagits i drift. Detta tillsammans gör att vi förutspår en god efterfrågan
på skogsråvara.
På kraftsidan har en viss prisuppgång skett under det senaste halvåret. Vår förhoppning är att botten nu är nådd för det låga elpriset
som varit de senaste åren. Produktionen har varit väldigt låg det första halvåret. En dålig vårflod och mindre regn än normalt har gjort
att det är låga nivåer i vattenmagasinen. Det avspeglar sig på terminsmarknaden och ger en något högre förväntad prisnivå 2018. Vi ser
fram emot ett förhoppningsvis bättre resultat för kraften.
SEDAN FÖRRA NUMRET av Skogen & Kraften har en överenskommelse nåtts mellan kraftbolagen och de allmänna samt vissa
enskilda fiskerättsägare när det gäller ersättningsfrågan för fiskeskadan i älven. Det kan tyckas vara på tiden att frågan äntligen fått en
lösning. Överenskommelsen innebär bland annat att det kommer att
byggas fiskvägar förbi kraftverken vid Spjutmo, Blyberg och Väsa.
Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid innan resultatet
kan bedömas. Framtiden får utvisa om åtgärderna fått önskad effekt.
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I DET HÄR NUMRET berättar vi om Besparingsskogarnas åtagande att underhålla vägar. Vi har valt att lägga en del av Besparingsskogarnas avkastning på att sköta underhåll av det stora vägnätet.
Det är ett sorts bidrag för utveckling av bygden. Det är en förmån
för delägare och ortsbefolkning. Ett bra vägnät är avgörande för att
kunna sköta skogen på ett tillfredsställande sätt. Plogning tidiga
morgnar, sandning, vägklipp med mera gör vi för att få ut virket ur
skogen men även för att ni som bor i kommunen ska ta er fram till
jobbet eller skolan.
Jakt är något annat som berör många. Det finns många olika
jaktformer och i det här numret får vi följa med på fågeljakt. Det är
en gammal jaktform i nära samklang med hunden och förutom naturupplevelsen kan tillagningen av en tjädergryta vara en stor del av
behållningen. Det finns spännande recept att ta del av i tidningen.
Markberedning på vintern, hur vi bygger vinterbasvägar, hur
man kan jobba med skogsbruksplaner och byte av beståndsregister inom Besparingsskogarna är andra intressanta artiklar och
reportage som vi bjuder på.
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Trevlig läsning
Skogen & Kraften utkommer två gånger per år: vår och höst. Distribueras till alla delägare i Älvdalens och Särna-Idre
Besparingsskogar, samt till alla hushåll i Älvdalens kommun. Upplaga: 5 300 ex. Ansvarig utgivare: Älvdalen, Särna-Idre
Besparingsskogar, Ulf Andersson. Redaktör: Anna Dahlgren. Text: Anna Dahlgren, Ulla Schütt, Ulrica Lund Lissman.
Fotografer i tidningen: Tobbe Nilsson Foto 070-359 56 96, tobbenilssonfoto.se, Anna Dahlgren, Besparingsskogen,
Fredrik Larsson, Michael Lundqvist. Layout & produktion: Grundform Text & Design Dalarna 070-588 34 93.
Omslagsbild: Tobbe Nilsson. Bild baksida: Tobbe Nilsson. Tryck: Stuart Print 2017.
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Redan halv åtta den här augustimorgonen
kom de första delägarna till Lomkällan i
Särna där förvaltare Ulf Andersson hälsade
välkommen. Ulf inledde med att berätta
om Besparingsskogens skogsskötselmål och
vad vi skulle få ta del av under dagen.
– Ni kommer att få träffa delar av vår
personalstyrka, några entreprenörer och
besöka sammanlagt fyra stationer i skogen.
Delägardagen fortsatte sedan med en rundtur på Besparingsskogens marker.

ket apteras fel riskerar man att tappa stora
värden på kort tid. Det ställs också allt hårdare krav på skogsbruket från flera håll när
det gäller natur och kulturmiljövård. Tunga
maskiner, på uppemot 40 ton inklusive last,
ska klara avverkningen utan att orsaka skador på mark och vatten. Samtidigt ska produktionen hållas på en hög nivå. Stillestånd
på maskiner ska minimeras så kunskaper
om reparation och underhåll krävs.
Besparingarnas mål i virkesleveranserna:

Rätt sortiment med rätt kvalitet
till rätt kund i rätt tid

På den första stationen ute i skogen besöktes en slutavverkning som utfördes av Särna
Skogstjänst AB. Ulf Andersson berättar.
– Särna - Idre Besparingsskog kommer
under 2017 att slutavverka 37 500 m3fub
och gallra 7 500 m3fub.
Maskinförarnas arbete kräver en bred och
god yrkeskunskap. Det är stora värden i
virket som avverkas. En maskingrupp kan
hantera virke för ett värde av uppemot 30
miljoner kronor under ett år. Goda kunskaper i aptering är därför mycket viktigt
för att få ut högsta virkesvärdet. De olika
kunderna har olika önskemål om längd,
diameter och kvalitet. Dagliga kontroller
av mätutrustningen krävs, så att den är rätt
kalibrerad. Mäter skördaren fel eller om vir-

• Målet med leveranserna är att alltid
leverera minst det som är kontrakterat.
Kunden ska känna sig säker på att det
här virket kommer att komma.
• Leveransplaner kommuniceras så att
våra kunder vet när varan kommer.
• Flexibilitet för förändringar i apteringen
som kan gynna våra kunder.
• Rätt sortiment med rätt kvalitet till rätt
kund i rätt tid är vårt mål.
Lena Leonardsson ansvarig för avverkningsplaneringen på Besparingsskogaen förklarar
att en slutavverkning alltid börjar med en
planering,
– Valet av vilka bestånd som ska planeras för slutavverkning börjar med ett utsök
i skogsbruksplanen, vilket baserar sig på
bland annat ålder, om och när beståndet är
gallrat eller gödslat. Läget, tillgång till väg,

andra avverkningsbara bestånd i närheten
vägs också in, säger Lena.
All avverkningsplanering utförs av
Besparingsskogens egna planerare i fält och
på barmark.
Dags att gallra

Solen fortsatte att flöda även över dagens
andra punkt, nämligen den gallringsskog
som Håkan Lissman valt att visa delägarna.
Med pedagogiska bilder förklarade Håkan
att den här skogen växer mycket bättre än
vad man trodde.
– Enligt skogsbruksplan ska detta bestånd ha ståndortsindex T18 men enligt
mina mätningar växer det som om det skulle
vara T24. Det beror bland annat på att
det är förädlade plantor som satts i backen här, och att vi har röjt när det var dags,
berättar han.
Extra roligt för oss som arbetar på
Besparingsskogen var att William Rusk deltog den här dagen. Han har i många år arbetat på Besparingsskogen. Nu är han pensionär sedan länge, men lika rask i stegen
än som under de åren han hade skogen som
sitt arbetsfält.
– Det här är mitt första hygge säger
William nostalgiskt och får mikrofonen av
Håkan. Vi vill att han ska berätta mer och
han fortsätter;
– Nu står vi på mitt första hygge och min
första plantering. Den här skogen som vi ser

Delägardag på Särna - Idre Besparingsskog

SKOGEN & VÄGEN
Med temat ”Skogen och Vägen” bjöd personalen på Särna - Idre
Besparingsskog in delägarna till en skogsdag som innehöll slutavverkning, välväxande gallringsskog, lunch med häftig utsikt, markberedning, högläggare och givande diskussioner. Allt i en strålande sol
TEXT & FOTO: Anna Dahlgren
och med svalkande vindar.
Lunchkaffe kokas över öppen eld. Lunch vid bergtäkten norr om Öjsjön. William Rusk och Håkan Lissman.
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Jonas Svensson, Anders och Jonas Persson demonstrerar högläggare och harv.
Ovan: BESK omfattar både beståndsregister och digital karta.
Till höger: Kommunikation och flödet av data mellan olika system.
FOTO: Anna Dahlgren

här är en av Särna - Idres Besparingsskogs finaste skogar, säger han och Håkan Lissman,
råvaruansvarig och Ulf Andersson, förvaltare håller med.
Det är intressant att höra att den här skogen anlade William för 28 år sedan. Och
idag står vi i det som blev resultatet, en fin
gallringsskog. Det blir en spontan applåd
efter att William har pratat.
Lunch vid bergtäkten

På den tredje stationen är det Knut
Eriksson, vägansvarig på Besparingsskogen
som tar emot. Innan han tar mikrofonen
och berättar varför vi sitter mitt i en bergtäkt så njuter vi av en god lunch. Mätta och
belåtna efter lunchen lyssnar vi sedan på
Knut som förklarar var vi är någonstans och
varför vi valt att visa den här bergtäkten.
– Besparingsskogens marker består till
stor del av en finjordsrik morän vilket gör
att det växer relativt bra men den är ingen
vidare vägmaterial. Den har dålig bärighet
och är tjälfarligt. Därför tog vi för fem år
sedan ett beslut på att öppna en bergtäkt
på en strategisk plats inom markinnehavet för att trygga försörjningen av bra vägmaterial för underhåll och förstärkning av
vägnätet. Valet föll på en bergknalle norr
om Öjsjön. Precis här vi sitter nu. Det kanske är en lite svårarbetad täkt men den hade
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en låg igångsättningskostnad och den ligger
mycket välplacerad i vårt vägnät, förklarar
Knut.
I mars 2013 var täkttillståndet klart
och den här bergtäkten kommer att ge
Besparingsskogen rätt att bryta 300 000 ton
berg under en 20 års period, både för eget
bruk men även till försäljning.

”

”Jag är så tacksam för Besparingsskogens skogsvårdsbidrag. Det finns inte i Uppland!
Inte heller på det sättet ni
jobbar med vägnätet.”
Utbo och delägare i Särna - Idre Bespaingskogar

Högläggare och harv

Det är bara tio minuters resväg från bergtäkten vid Öjsjön till dagens sista punkt.
Här tar Jonas Svensson skogsvårdsanvarig
på Besparingsskogen och markberedningsentreprenör Anders Persson och hans son
Jonas Persson emot oss.
– Idag kommer vi att få se både en högläggare och en harv på nära håll berättar
Jonas.
Besparingsskogen väljer markbehandlingsmetod efter markens egenskaper.
Markberedningen ger plantan optimala
förutsättningar att överleva och växa bra.

Utan markberedning är risken stor för snytbaggeskador. En optimal markberedning
skiljer sig mellan olika föryngringsmetoder
och ståndorter.
Plantering är den vanligaste och mest
säkra metoden för återbeskogning. Plantor
är levande material som måste behandlas
varsamt. Felaktig hantering under transport, mellanlager eller på hygget har spolierat många föryngringar. Inför planteringen
måste man känna till lokalens förutsättningar för plantetablering. Dessa påverkas
av hur det tidigare beståndet avverkats.
Vid avslutningskaffet som vi har kokat över
öppen eld blir det en halvtimmes diskussioner om dagen. En delägare och utbo som
även äger skog i Uppland säger.
– Det är fantastiskt att få se en markberedare på nära håll. I Uppland har vi helt
andra skogar. För mig är det bra att jobba
med kontrasterna. Och jag är så tacksam
för Besparingsskogens skogsvårdsbidrag.
Det finns inte i Uppland! Inte heller på det
sättet ni jobbar med vägnätet. Och även
möjligheten att få ta del av vägarna som
både skogsägare och privatperson.
Med de orden avslutades dagen och
delägarna reste hem till sina egna skogar, med lite mer kunskap om Särna-Idre
Besparingsskogars skogsinnehav och skogsskötselmål.

www.besparingsskogen.se

Effektivare flöde av data
efter byte av beståndsregister
Ett kraftfullare program som ger bättre överblick – Införandet av nytt system har inneburit mycket jobb, men det
kommer att passa vår verksamhet mycket bättre än det tidigare. Vi
över verksamheten samtidigt som man tjänar tid
kommer också få bättre grepp om helheten.
och pengar. Det är huvudanledningarna till att man
har bytt beståndsregister på Besparingsskogen. Tidsplan för införande
I takt med att omfattningen växte till skötsel av tre olika besparingsskogar, uppstod behov av ett proffsigare verktyg. Det gamla beståndsregistret PCSkog byttes ut och BESK infördes istället.
Många av de större aktörerna inom svenskt skogsbruk använder
BESK och därför satsas det också mer på det än på andra program.
PCSkog användes tidigare tillsammans med virkesstyrningssystemet VSOP , men de hade inte förmågan att kommunicera ( skicka
data ) mellan varandra. Det innebar istället en hel del dubbelarbete.
Eftersom de nya systemen kan kommunicera med varandra kan
ledtiderna mellan planering – åtgärd – ajourhållning kortas.
Ingen förändring för delägarna i dagsläget

För delägarna innebär bytet i dagsläget inte någon förändring.
– För mindre skogsägare fungerar fortfarande PCSkog bra, säger Håkan Lissman, system- och IT-ansvarig vid Besparingsskogen.
Övergången har stundtals varit mödosam och tagit en del resurser i
anspråk men Håkan tycker ändå att bytet är positivt:

www.besparingsskogen.se

Etapp ett började i november 2016 med överföring av beståndsdata
från gamla till nya systemet samt uppdatering med hjälp av nya
laserdata. Etapp två från mars 2017 innebar att många verktyg i
nya programmet skulle aktiveras och hopkoppling av programmet
med VSOP.

FAKTA
Beståndsregister: Program som håller reda på planerade och utförda åtgärder i varje bestånd.
BESK: BEståndsregister SKog. Beskrivning av planerade och utförda åtgärder.
VSOP: VirkesStyrning Operativ Planering. Program
för styrning av operativa åtgärder, t ex gallring, slutavverkning, skogsvård.
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12 sidor tema väg

HISTORIEN BAKOM VÄGEN
Vägar länkar samman människor och geografiska platser. Så
länge människan har funnits har stigar och vägar varit viktiga.
Från början följde vi människor djurstigar.
Jägare och samlare efter istiden trampade
på redan uppgångna stigar av klövdjuren.
Men de trampade också upp de första egna
stigarna. De gick längs brusande älvar eftersom vattendragen gav möjlighet att orientera sig. De rörde sig över stora områden
eftersom de inte var bofasta. Enda sättet att
färdas på land var att gå. På vintern tog man
sig fortare fram på sjöis och frusna myrar.
Sedan kom stenåldern 4000 - 1800 f Kr
och människan blev bofast. Bönder trampade upp stigar mellan gårdar, åkrar och
boningshus, till vattendragen, betesplatserna i byn och i skogen. Stigarna var naturanpassade enligt minsta motståndets lag och
även nu följde man kreaturens egna stigar.
Stigarna nöttes flitigt ned av hästhovar och
kreatursklövar. Färdvägen markerades med
ett kraftigt hugg på trädstammar, så kallad
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bläckning. Det kan vi se spår av än idag.
Vikingarna var de första i Norden som
började bygga vägar. De byggde så kallade
vägbankar, kantstenar där jord lades emellan. Bro över sankmarker och vattendrag
byggdes också.
År 1559 bestämde Gustav Vasa vilka
huvudleder mellan landskapen som är ”De
rätte landswägar”. De skulle breddas till
vagnvägar. Ridstigar röjdes, rätades, jämnades ut och breddades.

att ta sig fram med släde och utnyttja isar
och myrar. I vårt område byggdes den första
farbara vägen mellan Älvdalen och Särna på
1910 - talet. Innan dess var det en ringlande,
knappt synlig stig. Det var på vintern som
bönderna körde foror och tog sig norrut
och in i Norge. Trots att vägnätet utvecklades var fortfarande skogen en oförbrukad
och svårtillgänglig resurs. Skogen hade ej än
fått något eget värde. Men det skulle snart
bli ändring på det.

Vägnätet växer sakta men säkert fram
i Sverige. Allt fler krävde farbara vägar även
på sommarhalvåret. Kungar vill flytta arméer, kyrkan vill ha så kallade kyrkvägar till och
från kyrkan, bönder och handelsmän ville
kunna transportera och sälja jordbruksvaror
in till de större byarna och städerna även på
sommarhalvåret. På vintern var det lättare

Skogen började få ett värde och vägnät
behövdes. I samband med storskiftet, besparingskogarnas tillkomst under 1870 och
1880-talet och bolagens växande intresse för
virke, började även gemene man förstå att
skogen hade ett eget värde. Ett bra vägnät var
avgörande för att kunna sköta skogen på ett
tillfredsställande sätt och är så än idag.

www.besparingsskogen.se

Stora bilden: Vägarbetare på Särnavägen 1912. Lilla bilden till vänster: Vägarbetare på Särnavägen i backarna nedanför Storlövris 1912. Fr v: Karl Dalrot, Belas Karl,
Uv Erik Persson, Lasu Erik. Lilla bilden till höger: Trängsletvägen under byggnad. FOTO: Elfdalens Hembygdförening.

Älvdalens och Särna - Idre Besparingsskogars vägnät består idag av 220 mil
vägar. Även de började som en klövjestig
mellan byn och fäboden för att senare utvecklas till en viktig del av den infrastruktur
som började byggas upp efter besparingsskogarnas tillkomst. Vägar byggdes då främst
för att kunna nå den i många fall svårtillgängliga skogen. Många av de vägar som
idag ligger på besparingskogarnas marker var
från början byggda för hand. De vägar som
vi idag åker bil eller transporterar timmer på
är resultatet av tidigare generationers slit och

www.besparingsskogen.se

arbete. De byggdes vägar med hjälp av hackor och spadar, tunga skottkärror av trä att
ralla med och eventuellt en häst till hjälp att
transportera bort massorna från vägen. Helt
utan dagens tekniska hjälpmedel. Man använde också från början enklare trätrallar för
att kunna ta sig fram. Sedan byggdes drivningsvägarna för att kunna sänka drivningskostnaderna och för att alla de sammanlagt
tusentals skogsarbetarna lättare skulle kunna ta sig hem och tillbaka till skogen igen.
Det var först på 1940-talet som schakt- och
grävsmaskiner började användas.

Besparingsskogarnas vägnät är stort. Vägar
som behöver ständigt underhåll i form av
plogning, sandning, hyvling, dikning, vägklippning, trumläggning, trumtining, vägpinneutsättning med mera. Listan är lång
på göromål för sommar och vinterunderhåll. I dag finns all teknisk hjälp att tillgå i
form av lastbilar, schaktmaskiner, väghyvlar
eller plogar, men det är tidigare generationers slit med bara muskelkraft som är grunden till det vägnät vi har idag.
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Vägar för alla utvecklar b ygden
Besparingsskogen satsar på underhåll och nybyggnad av vägar.
Vägarna är en förutsättning för skogskötseln och ger möjlighet till
kontinuerligt hög avkastning av skogsbruket. Denna satsning är
även en form av bidrag för utveckling av bygden eftersom vägarna är till för alla. TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson, Daniel Herrdin, Michael Lundqvist.
Idag har Älvdalens Besparingsskog ett
vägnät på cirka 160 mil. Dagens vägnät är så
väl utbyggt att någon egentlig nyanläggning
inte behövs. De fåtal nya vägar som anläggs
är oftast drivningsvägar. Vägarna sköts i huvudsak av Besparings-skogens egen vägavdelning med personal och egna maskiner.
Vägavdelningen har en egen verkstad, tvätthall och ett eget garage. Personalen underhåller även fastigheter i centrala Älvdalen

10

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2017

samt vattenkraftverken i Ryssa samt i Rot.
Besparingsskogen tar hjälp av entreprenörer för att kunna sköta det stora vägnätet
som sträcker sig över hela Älvdalens socken. En av entreprenörerna som utför jobb
åt Besparingskogen är Älvdalsfrakt AB. Leif
Johansson som äger en del av företaget ser
till så att vägarna blir hyvlade, han har även
rollen som inhyrd arbetsledare för vägavdelningen. Besparingen behöver även ta hjälp

av entreprenörer för att klara av vinterväghållningen för snön kommer ju oftast samtidigt över hela området och de maskiner
som Besparingskogen själva äger räcker då
inte till. Vid dikning och nybrytning av
vägar tar Besparingskogen också in entreprenörer. Det finns inte ekonomisk hållbarhet att hålla alla maskiner i egen regi.
Vi frågar Daniel Herrdin som är vägansvarig på Älvdalens Besparingsskog.
Vad har vägavdelningen för uppdrag?

– Sommar- och vinterunderhåll på vägar,
nybrytning av vägar, skötsel av fastigheter i
centrala Älvdalen samt drift av vattenkraftverk i Ryssa och Rot.

www.besparingsskogen.se

Hur stort är vägnätet?

– Vägnätet totalt är idag cirka 160 mil om
man lägger ihop Jordägarnas vägar som går
på skifteslagsmark och Besparingsskogens
vägar som går på den egna marken.
Nu blir det snart vinter och plogningen
börjar. Är ni redo?

– Ja, det är vi. Maskinerna är i ordning
och vi ska snart köra ut sand till byarna.
Den sanden finns till för att sanda den egna
uppfarten och gården.
Vilka vägar plogar ni och sandar först?

– Vägarna som vi plogar och sandar först
är vägarna i byarna där det bor folk och de

www.besparingsskogen.se

så kallade statsbidragsvägarna. Prio två är
skogsbilvägarna.
Varför är det Besparingsskogen som
sköter sommar och vinterunderhåll på
jordägarvägarna?

– Vi har valt att lägga en del av
Besparingskogens avkastning på att sköta
underhåll av det stora vägnätet i Älvdalens
socken. Det är en förmån för delägare och
ortsbefolkning. Ett sorts bidrag för utveckling av bygden. Skogsbilvägar vill vi
såklart också underhålla för att få ut virket
ur skogen. Det gäller både vårt eget virke,
delägarnas virke och bolagens virke. På vårt
eget vägnät plogar vi kostnadsfritt vid av-

verkning. Övriga vägar som inte sköts av
Besparingsskogen kan plogas mot faktura
till exempel om det är en väg som går på
bolagsmark.
Om ni plogar väg till min avverkningstrakt,
hur lång tid har jag på mig att få ut virket
ur skogen?

– Som delägare har du två veckor kostnadsfri plogning för att få ut virket från vägen efter att virket är slutskotat.
Hur tänker ni när ni ska bygga en ny
skogsbilväg?

– En tumregel för Besparingsskogen är
att den genomsnittliga skotningssträckan
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inte bör överstiga 500 m. När skotningssträckan blir längre görs en båtnadskalkyl
för att kontrollera om det lönar sig att
bygga ny väg.
Vad är den största nyttan med en ny
skogsbilväg?

– Den största nyttan med en skogsbilväg
ligger i minskade kostnader för avverkning.
Därför är planerade avverkningar och skotningsavståndet till vägen nyckelkomponenter i båtnadsberäkningen. Sedan tittar vi
också på mervärdet vid sidan av virkesintäkterna, dit kan nyttan med att komma ut i
skogen för röjning, plantering, inventering,
jakt, fiske med mera räknas. Dessa nyttor
är lätta att underskatta, men kan bli stora,
eftersom vägen utnyttjas många gånger.
Får vem som helst åka på Besparingsskogen vägar?

– Svaret är ja. Vem som helst får åka på
våra vägar. Det är det som är skillnaden mot
vägar i många andra områden i Sverige.
Många vägar ägs av vägsamfälligheter eller
är privata och då är de ofta stängda med en
vägbom.
Händer det att vägarna blir sönderkörda?

– Ja, det händer. Det är viktigt att alla
respekterar körförbudet när det till exempel
är tjällossning och inte kör sönder vägen.
Sedan är det väldigt viktigt att tunga skogsmaskiner som skotare står vid sidan av vägen, om det är möjligt och inte kör upp på

Journummer väghållning
i Älvdalen:

vägen när de lastar av virket. Så visst händer
det att vi skickar en faktura på en reparation
av vägen när den är rejält sönderkörd.

0251 - 59 74 86

Varför klipps vägkanter och varför är det
en fyra meters gräns?

– Det finns många vägar där skogen står
för tätt intill vägen. Det finns bara fördelar med vägklippning. Vägen torkar upp
snabbare på våren och så blir det även lättare att sköta vägunderhållet när det gäller
till exempel dikning. Vi klipper därför vägarna områdesvis. Detta får berörda delägare
information om. De har då möjlighet att ta
ned träden själva och ta rätt på virket – eller så gör Besparingskogen det och flisar
materialet och får därmed in pengar som
går till att bekosta maskinen som utfört
klippningen. Sen har vi har ju mycket vilt
i våra skogar och är det öppet runt vägen
upptäcker bilföraren viltet snabbare och
kanske älgolyckan kan undvikas.

BESPARINGSSKOGENS
VÄGAVDELNING I ÄLVDALEN:
ANSTÄLLDA
Daniel Herrdin, vägansvarig
Per Gulliks, sommar- och vinterunderhåll av vägar; allt från plogning,
sandning, grusning och trumläggning mm. Han har även del i skötseln av kraftverken.
Jan - Erik Larsson, sommar- och
vinterunderhåll av vägar; allt från
plogning, sandning, grusning mm.
Stefan Westling, reparatör på verkstaden, vaktmästare, sommar- och
vinterunderhåll av vägar.

Vad gör Besparingsskogen när det blåser
ned träd på vägarna?

FORDON
Lastbil: Volvo FH-500 6x2,
årsmodell 2008 inkl släp.
Hjullastare: Ljungby L15,
årsmodell 2015.
Hjullastare: Ljungby L15,
årsmodell 2006.

– Besparingsskogen åker såklart ut och
tar bort den del av trädet som ligger på vägen om det är vårt vägnät. Sedan är det
markägarens ansvar att ta bort träden från
vägkanten.

ENTREPRENÖRER
Älvdalssfrakt AB
Torbjörn Dofs Gräv o Schakt AB
Willys Gräv
Hermanssons Skogskörningar AB
Gunnar Karlsson Schakt i Evertsberg AB
PeRo i Särna AB

Källor:
besparingsskogen.se
trafikverket.se
skogskunskap.se

Bild: För att hålla vägarna framkomliga och säkra för bygdens invånare och utryckningsfordon börjar
många gånger arbetsdagen redan kl. 04.00 för Besparingskogens chaufförer under vintersäsongen.
FOTO: Michael Lundqvist.
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Vägar i Särna och Idre
Särna-Idre Besparingsskog satsar på sommar - och vinterunderhåll av
vägar. Vägarna är en förutsättning för skogskötseln och ger möjlighet
till kontinuerligt hög avkastning av skogsbruket. Idag sköter Särna - Idre
Besparingsskog med hjälp av entreprenörer ett vägnät på 56 mil.
TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Knut Eriksson.

Besparingsskogen har 36 mil egna vägar och
i tillägg till detta förvaltas också cirka 20 mil
väg åt jordägarnämnderna i Särna och Idre.
Dagens vägnät är väl utbyggt. De fåtal nya
vägar som anläggs är oftast drivningsvägar.
Det är mycket arbete med underhåll och
skötsel av vägar. Vi träffar vägansvarig, Knut
Eriksson, på Särna - Idre Besparingsskog och
presenterar Besparingsskogens vägentreprenörer. Dessa är de som gör att du kan ta dig
fram på vägen sommar som vinter.
VÄGNÄTET
Vad är ditt uppdrag?

– Jag är vägansvarig för de sammanlagt
56 milen. Jag har kontakt med våra entreprenörer som utför de praktiska arbetena.
Besparingsskogen har inte någon egen personal förutom mig, så vi tar in entreprenörer till sommar och vinterunderhåll av
vägar. De utför hyvling, grusning, dikning,
lägger trummor, buskröjer, plogar och sandar med mera. Även nyanläggning av vägar.
Vad är bidragsvägar?

– Av Besparingsskogens egna vägar är
cirka 10 mil så kallade bidragsvägar vilket innebär att vi får ett årligt driftsbidrag
från Trafikverket för underhållet av dessa.
Bidraget är vanligtvis 60 % av en tänkt underhållskostnad. Trafikverket ställer vissa
krav på dessa vägar och besiktigar dem med
visst intervall, därför krävs det mer underhåll av dessa och de är våra bästa vägar.

14
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Berätta om genomfartsvägar, uppsamlingsvägar och drivningsvägar.

– Ytterligare cirka 10 mil av vårt vägnät
består av genomfartsvägar och uppsamlingsvägar som också underhålls till en hög
standard. De vägarna är precis som namnen
säger. Resten av vägnätet består av så kal�lade drivningsvägar. Det är vägar som rustas
inför skogliga åtgärder men som i övrigt ligger i ”träda”. Det underhåll som utförs på
dessa vägar är buskröjning för att förhindra
igenväxning och hyvling för att förhindra
gräsväxt, om vägen är hyvlingsbar. Dessa
vägar rustas inför eventuella skogliga åtgärder om behov finns, efter beställning av
planläggningsavdelningen.
När byggs det nya vägar?

– I tillägg till underhåll av det befintliga
vägnätet utförs också en del nybyggnation
av vägar efter beställning från planläggningsansvarige, som då gjort en båtnadsberäkning och kommit fram till att det blir
billigare att bygga ny väg än att skota virket till befintlig väg. Båtnad är ett gammalt
svenskt ord som betyder nytta/fördel/vinst.

tillägget att på dessa vägar sker ett kontinuerligt underhåll av drivningsvägarna.
Har Besparingsskogen egna grustäkter?

– Besparingsskogens marker består till
stor del av en finjordsrik morän vilket gör
att det växer relativt bra. Det är inget vidare
vägmaterial, det har dålig bärighet och är
tjälfarligt. Därför togs 2012 ett beslut på
att öppna en bergtäkt på en strategisk plats
inom markinnehavet där man krossar och
får ett fullgott material för underhåll och
förstärkning av vägnätet.
Var ligger bergtäkten?

– Valet föll på en bergknalle norr om
Öjsjön invid länsväg 311, kanske lite svårarbetad täkt men med låg igångsättningskostnad och mycket välplacerad i vägnätet.
I mars 2013 var täkttillståndet klart som
ger Besparingsskogen rätt att bryta 300 000
ton berg under en 20 års period, både för
eget bruk men även till försäljning. I augusti samma år rullade de första lassen bergkross ut från täkten.
Vem sköter underhåll av vägarna?

Vad är Jordägarvägar?

– Det är vägar som har byggts på delägarnas marker (skifteslagsmark). Kostnaden för
dessa vägar är en stor del av jordägarnämndernas budget. Det finns 4 mil i Idre och 16
mil i Särna. Dessa vägar underhålls precis
som Besparingsskogens egna vägar med det

SIB
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DELÄGARE

SIB

– Besparingsskogen har ingen egen personal eller maskiner för vägunderhåll utan alla
tjänster utförs på entreprenad av inhyrda entreprenörer efter beställning från vägansvarig.
De allra flesta är lokala entreprenörer från
Särna- och Idreområdet och de har utfört
uppdrag åt Besparingsskogen under lång tid.

www.besparingsskogen.se

FÖRETAG
Överst t v: E Nymans Åkeri Särna. Erik Nyman, Åke Fransson, Morgan Håkansson,
Urban Halvarsson, Conny Mörk. Vinterväghållning plogar och sandar halva vägnätet
- en lastbil utrustad för vinterväghållning.
Grustransporter till vägar. Grävmaskin som
används till dikning och trumbyte.
Överst t h: Perssons Åkeri Idre. Klas och
Sören Persson. Allt hyvelarbete vinter
och sommar. Dammbindning (saltar
vägar) och viss grustransport främst i
Idreområdet.

www.besparingsskogen.se

Mitten: Alf Karlsson. Utför alla lastmaskinsarbeten exempelvis lastning av grus,
vägupptagning vintertid och viss plogning
(om det är en väg som ej varit plogad på
hela vintern så behövs en lastmaskin med
spetsplog).
Nederst t v: Hans-Olov Nyman Åkeri.
Vinterväghållning på andra halvan av
vägnätet.
Nederst t h: Kjell Hermansson. Ny entreprenör för Särna - Idre Besparingsskog.
Utför från och med i år buskröjning längs
våra vägar.

Knut Eriksson,
vägansvarig
0253 - 59 67 62

Journummer väghållning
i Särna och Idre:

0253 - 59 67 65
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Nu rullar timmerbilen
på den frusna myren
På Besparingsskogen har det trampats vintervägar över myrar
många gånger. Men den här gången skulle även vägen bära
tunga timmerlastbilar på över 60 ton.
TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Fredrik Larsson.

Är marken ordentligt tjälad kan vintervägar göra det möjligt att nå
svåråtkomliga bestånd. Ibland kan en vinterväg vara enda alternativet. Vilket blev lösningen vid ”Skrokkfliuot”, norr om Tennäng på
Älvdalens Besparingsskog under vintern 2016. Vi frågar Per - Olof
Persson som är produktionsledare på Besparingsskogarna.
Varför bygger Besparingskogen en vinterbilväg på myren?

– Kort sagt, för att få ut virket till så lågt pris som möjligt och
markbereda när det är lättillgängligt. Trakten som vi ville avverka
ligger svåråtkomligt bortanför en myr. Enda sättet att ta sig dit med
våra maskiner var att antingen bygga en skogsbilväg eller använda
myren som väg vintertid. Vi beräknade att vi skulle spara mycket
tid och pengar om vi anlade en vinterbilväg och trampade basvägar för skogsmaskinerna. Den skulle bli totalt 340 meter lång.
Vi sparade in på skotningskostnaden eftersom skotningsavståndet
kortades betydligt. Det var det som bekostade vinterbilvägen. 1  500
kubik timmer och massaved kördes ut från detta område.
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Ovan: Flygbild över trakten som avverkades. Den svarta pilen anger den trampade vinterbilvägen och det ljusa området under pilen är myren. Nedan: Robert
Johansson kör den fem ton tunga Allis-Chalmers bandaren som plogar undan snön och trycker ner den. Per Gulliks
kontrollerar isens bärighet och tjocklek.

Ovan: Myren strax innan avverkningen påbörjades. Nedan: Ingemar
Pell Skogsentreprenad sköter avverkning och skotning.

Har Besparingsskogen trampat vintervägar tidigare?

Hur anlägger man en vinterväg på myr?

– Det har trampats vintervägar i alla tider på Besparingsskogen,
men detta var första gången jag var med om att anlägga en vinterbilväg för timmerbilar, säger P-O.

– Vi började redan i oktober. Det är bra att börja innan myren
fryser till. Vi använde en vanlig fyrhjuling med band för att packa
ned mossan och samtidigt trycka upp vattnet. Det är det som är
poängen. Sedan använde vi Allis - Chalmers bandaren på 5 ton. Den
är tung och har smala band så den trycker ner ordentligt. Den har
även schaktblad som vi plogar undan snön med efter varje snöfall.
Snön isolerar annars effektivt. Sedan får kylan göra jobbet. Kraftig
kyla och gärna någon dag med milt väder underlättar för tjälen
att gå ner i myren. Kommer det upp vatten under trampningen

Vem utförde jobbet?

– Vi gjorde detta med erfaren personal från vägavdelningen,
Hans-Erik Wallin och Per Gulliks. Leif Johansson med väghyvel
från Älvdalsfrakt.

18
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Nedan: Hasse Nordins Åkeri transporterar virket till industrin. Myren sommaren 2017. Fortfarande frusen och i stort sett opåverkad av timmerbilarnas tyngd.

är det bara bonus. Då blir isen urstark. Det krävs goda kunskaper
om isens egenskaper och bärförmåga när man gör vinterväg. Desto
blötare en myr är desto större chans är det att man lyckas att bygga
ett tjockt islager.
Vad bör man tänka på?

– En viktig sak i detta är att det gäller att trampa brett, inte bara
bredden där man ska åka. När tjälen går ner i det trampade området blir tjälen djupast i mitten av trampningen och tunnast längs
kanterna, ungefär som en uppochnervänd pyramid. Har man inte
tillräcklig bredd på trampningen kan den trampade vägen till och

www.besparingsskogen.se

med kantra när den utsätts för stor tyngd. Här byggde vi ca 30
meter bred väg. Vi ville ha in timmerbilar och även ha plats för
virket. För att kontrollera isens bärighet använder vi en motordriven borrmaskin och mäter tjockleken samt ser samtidigt om det
är kärnis eller materiel med mindre hållfasthet. När vi ansåg att
bärigheten var tillräcklig för väghyveln gjordes den sista justeringen
genom att hyvla vägen. Därefter gick tjälen ner ännu djupare och
vägen, nästan lika slät och fin som på en flygplats, blev klar för
virkestransport. Nu rullar timmerbilarna på den frusna myren vid
Skrokkfliout.
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Markbereda i djupsnö fungerar
Att markbereda med grävmaskin på vintern ger bra
föryngring och ny skog på svåråtkomliga marker.
TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Fredrik Larsson.

Besparingsskogen avverkar ibland marker som är svåråtkomliga för
både skördaren och skotaren. Det brukar lösas med bra trampade
vinterbasvägar. De trakterna ska sedan markberedas och på sommarhalvåret är de trakterna svåra att nå. Att markbereda traditionellt är omöjligt. Sommartid tar man sig inte dit utan att göra stora
skador på marken. Därför passar Besparingsskogen på att utnyttja den trampade vinterbasvägen som avverkningslaget använder.
Då kan man markbereda antingen som högläggning eller att man
skrapar bort humusen med grävmaskinsskopan som har ett lågt
marktryck.
En kall februaridag besöker jag och Jonas Svensson grävmaskinisten Kjell Redin som bland annat kör markberedare åt Anders
Persson AB. Kjell markbereder den här dagen på en svåråtkomlig myrholme som ligger vid Alaskarakan, norr om Hållvallen, på
Särna - Idre Besparingsskog. Besparingsskogen har byggt vinterbasvägar över myren för att kunna ta sig över med skotare, skördare
och nu även en grävmaskin.
– Alternativet för att återbeskoga dessa marker hade varit att
hackplantera, något som både är kostsamt, arbetsbetungande och
ger inte samma resultat på överlevnad av plantorna. Nu skapar vi
riktigt bra förutsättningar för plantorna att överleva säger Jonas
Svensson som är produktionsledare för skogsvården på Älvdalens
och Särna - Idre Besparingsskogar.
När vi nått fram till Kjells grävmaskin längst bort på myrholmen
passar jag på att ställa några frågor till Jonas och Kjell.
Varför bygger man inte basväg till trakten på sommaren till
detta område?

– Det skulle man kunna göra på kortare sträckor med det virke
man avverkar, men längre sträckor är det bättre att trampa vinterbasvägar, säger Jonas.

Hur ser resultatet ut när man markberett med grävare?

– Direkt efter markberedningen kan man uppleva att det är stora
grävhögar på hygget, men det beror på att det blandats in snö och
mycket luft med humusen. Till sommaren när snön smält bort och
marken lagt till sig ser det väldigt bra ut, säger Kjell.
Vad finns det för svårigheter att markbereda?

Jag ställer frågan till Kjell samtidigt som jag provar att sitta i hytten.
– Det finns en del utmaningar för oss som är maskinförare för att
få ett bra resultat. Det gäller att markbereda direkt efter skotaren
eftersom marken snabbt fryser ihop igen. Även för mycket hyggesavfall kan ställa till bekymmer. Jonas fyller i;
– Sådana trakter skulle man kunna Grot-anpassa vid avverkningen för att underlätta markberedningen. Men faktum kvarstår att
hittills har vi haft samma snittprestation på vintern som på sommaren, cirka 0,2 ha per timme. Det ställer stora krav på föraren att
inte gräva för djupt utan verkligen ha fingertoppskänsla för markberedning. Det har Kjell!
Vi säger hej då till Kjell och han startar maskinen igen och fortsätter sitt arbete. Jag och Jonas går de trehundra metrarna tillbaka till
bilen. Först över myrholmen och sedan på vinterbasvägen.
Skulle detta kunna vara ett alternaiv för mig som privat
skogsägare?

– Om man har trakter som är svåra att komma åt sommartid
med markberedare och vill få en bra föryngring så tycker jag definitivt att man ska överväga att gräva, säger Jonas samtidigt som han
tar långa kliv tillbaka över hygget;
– Vi ska komma hit på våren igen så får du får se hur det ser ut
efter det att snön är borta, säger han ivrigt.
Kjell Redin, anställd hos Anders Persson AB, markbereder med grävmaskin på vintern åt Besparingsskogarna. Kjell Redin och Jonas Svensson.
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Näringsbidrag skogsbruk
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ungskogsröjning
hyggesrensning
röjning före gallring
markberedning
frösådd
plantering
skyddsdikning
rågångsupptagning
skogsbruksplan
avtalsservice
ajourhållning
förättningskostnader

Blanketter till alla näringsbidrag finns
att hämta på besparingsskogen.se

UNGSKOGSRÖJNING
Bidrag lämnas till ungskogsröjning med ett
röjbehov på minst 500 röjda stammar per ha.
Delägare som önskar erhålla röjningsbidrag
ska anmäla detta till Skogsstyrelsen i Älvdalen
för kontroll och prissättning. Både i egen regi
och eller med hjälp av entreprenör. Egen
kontroll ska utföras enligt Älvdalens Besparingsskogs riktlinjer.
Privatpersoner som röjer på egen mark är
undantagna kravet på Grönt kort i röjning och
röjsågskörkort.
Ungskogsröjning anmäles till Skogsstyrelsen
i Älvdalen för kontroll och prissättning
tel: 0251-59 73 80
HYGGESRENSNING
Bidrag lämnas till hyggesrensning före eller
efter slutavverkning med 800/ha där behov föreligger avverkningen ska vara planlagd innan
hyggesrensning sker.
Blankett erhålles av Älvdalens Besparingsskog ska ifyllas samt en karta som tydliggör
området som ska röjas. Egen kontroll ska utföras enligt Älvdalens Besparingsskogs riktlinjer.
Hyggesrensning anmäles till Älvdalens Besparingsskog Jan Norell tel:0251-59 74 73
RÖJNING FÖRE GALLRING
Bidrag lämnas till röjning före gallring med
800/ha där behov föreligger gallringen ska
vara planlagd innan förröjning sker. Blankett
erhålles av Älvdalens Besparingsskog ska ifyllas
samt en karta som tydliggör området som ska
röjas. Egenkontroll ska utföras enligt Älvdalens
Besparingsskogs riktlinjer.
Röjning före gallring anmäles till Älvdalens
Besparingsskog Jan Norell tel. 0251-59 74 73
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MARKBEREDNING
För maskinell markberedning lämnas bidrag
med 1 850 kr / ha. För manuell markberedning
lämnas bidrag med 1 kr / planteringspunkt,
dock högst 2 300 punkter / ha. Egenkontroll
ska ske enligt Älvdalens Besparingsskogs
riktlinjer. Om egenkontroll inte utförs, betalas
inget bidrag ut.
För att bidrag ska erhållas ska blanketten
”Markberedning och Plantering ifyllas. Sådan
markberedning som ombesörjs av Älvdalens Besparingsskog utförs kostnadsfritt för
delägaren.
FRÖSÅDD
Bidrag lämnas till frösådd med redovisad
kostnad exklusive moms dock högst 6 500
kr / ha inklusive markberedning.
PLANTERING
Det finns flera möjligheter när det gäller plantering. I egen regi, ta hjälp av entreprenörer
eller ta hjälp av Älvdalens Besparingsskog. Vill
man att entreprenörer ska utföra jobbet ska
de ha grönt kort eller motsvarande.
Bidrag lämnas till plantering med 1,20 kr/planta dock max 2300 plantor/ha nettoareal. Tall
och granplantor tillhandahålls kostnadsfritt
efter beställning hos Älvdalens Besparingsskog.
För plantor som ej tillhandahålls av Älvdalens
Besparingsskog utgår bidrag med högst 1,05
kr/planta exklusive moms mot uppvisande av
betald faktura. Planteringen ska utföras enligt
skogsvårdslagen §§ 5 och 6.
Egenkontroll av planteringen ska alltid ske
enligt Älvdalens Besparingsskogs riktlinjer.
Gäller även plantering i egen regi.
Ta del av blanketten ”Egenkontroll Plan-tering” och blanketten ”Markberedning och
Plantering”. För att bidrag ska erhållas ska blanketten ”Markberedning och Plantering” ifyllas.
Bidrag lämnas till hjälpplantering inklusive
manuell markberedning med 2,20 kr/  planta
efter behovsprövning.
SKYDDSDIKNING
Bidrag lämnas till skyddsdikning med redovisad
kostnad. Innan skyddsdikning får påbörjas ska
tillstånd erhållas av Skogsstyrelsen.
RÅGÅNGSUPPTAGNING
Bidrag lämnas till rågångsupptagning med redovisad kostnad. Gäller för skiften markerade
i aktuell skogsbruksplan. Arbetet ska inkludera
röjning/rensning, målning, framtagning av
rösen, rågångspålar samt uppsättning av
dessa i alla hörn och bilvägspassager. Andra
kostnader som kan härröras till rågångsupptagningen ersätts inte.

Markägaren ansvarar för kontakter med
rågrannar innan arbetet får påbörjas. Ersättningen är 2 000 kr / km om skogsägaren själv
utför arbetet.
Undantag för upphandling kan medges
om pågående arbete väsentligt försvåras.
Sådan rågångsupptagning som ombesörjs av
Älvdalens Besparingsskog utförs kostnadsfritt
för delägaren.
SKOGSBRUKSPLAN pcSKOG
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. Det innebär också att dina uppdateringar av din skogsbruksplan sparas centralt,
som en slags back up.
AVTALSSERVICE pcSKOG
Om du vill ha avtalsservice för din programlicens behöver du själv aktivt beställa
detta. Avtalsservice är fri support på telefon,
fjärrstyrning eller e-post under kontorstid.
Det gör du genom att ringa supportnumret
eller växeln. Du kommer då att få den senaste
versionen skickad till dig. Det kostar 1 100 kr
exklusive moms. Du betalar fakturan och
lämnar sedan fakturan och betalningsbevis
till receptionen på Älvdalens respektive Särna - Idre Besparingsskogar. Besparingsskogen
ersätter din kostnad (inte momsen) och summan betalas ut till ditt registrerade konto.

Anmälan markberedning och förbeställning av skogsplantor
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 2018.

Datum:

Adress:
Postnr:

Ort:

Telefon:

Mobil:

E-post:
Är kultur, fornlämningar, stigar, rågångar
och stenar tydligt markerade?

Areal:
Ja

Nej
Fastighetsbeteckning:

Övriga anteckningar:
Höjdläge (hyggets höjd över havet i meter):
Belägenhet:
Avverkningsår:
Önskat planteringsår:
vår

AJOURHÅLLNING
Vill du ha din plan ajourhållen med utförda
åtgärder kontaktar du DSK Skog, Hans Dung.
Besparingsskogen ersätter 2 timmar / skogsbruksplan / år, vilket DSK Skog fakturerar
direkt till Besparingsskogen. Blir det mer än
2 timmar betalar du det överskjutande
timantalet själv via faktura från DSK Skog.
Önskas övriga tjänster som till exempel
programmet pcSKOG Gård, övriga program,
handdatorer eller GPS:er faktureras delägaren
och detta ersätts EJ av Besparingsskogen

www.besparingsskogen.se

Behöver du hjälp
att fylla i blankett
en?
Kontakta Jan Norel
l. Tfn: 0251 - 59 74 73
E-post: jan.norell@
besparingsskogen
.se

Namn:

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

Ajourhållning
Hans Dung DSK Skog
Tfn: 070 -5 77 03 48
E-post:h.dung@dskskog.se

ÄB
SIB
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NÄRINGSBIDRAG

höst

Önskas hyggesrensning?

Tall:			

st

Gran:			

st

Contorta:		

st

Lärk:			

st

Frö:			

kg

Namnteckning:

www.besparingsskogen.se
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JAKTINTRESSERAD DEL 6

JAKTINTRESSERAD DEL 6

FÖLJ MED PÅ
TJÄDERJAKT

Att jaga fågel med trädskällare är en jaktform
som passar dig som tycker om att vara ute i skogen på ett självständigt sätt. Det är en gammal
jaktform i nära samklang med hunden, som är
enklare på det sättet att den inte är så uppstyrd
som till exempel älgjakt. Till fågeljakt passar en
finsk spets ypperligt som jaktkamrat. Jag följer
med Kristin Haga och hennes hund på fågeljakt
en tidig augustimorgon.

JAKTINTRESSERAD DEL 6

TEXT & FOTO: Anna Dahlgren.

Vi parkerar vid vägkanten några kilometer från fäboden Åsmyren
och tio minuters bilväg från Kristins hemby Brunnsberg. Kristin
hinner inte öppna den övre delen av bakluckan förrän den finska
spetsen Kira tar ett språng ut och landar graciöst på vägen.
– Nu är hon 7 år. Jag hoppas hon får leva och jaga med oss i
många år till. Det här är också en fin familjehund. Hon är trevlig,
snäll, lätt att ta med sig, pigg och glad. Vi har även fyra hundar
till hemma, två gråhundar, en jämthund och en stövare, berättar
Kristin.
– Vi går väl iväg på en gång då säger Kristin. Även jag är ivrig
att ge mig in i den solbelysta gammelskogen. Klockan är strax efter
sju och jag har länge längtat efter att få möjlighet att följa med på
just fågeljakt. Kanske det lockat mig för att jag har en fågelhund
själv hemma, men vet inte så mycket om hur en fågeljakt går till.
Jag använder henne inte heller till jakt. Men visst är jag nyfiken på
om det skulle gå att jaga med henne. Jag frågar Kristin vad hon tror.
– Du har en ras som är en apporterande fågelhund. Det skulle
säkert gå bra att jaga med henne. Din ras ska inte skälla till skillnad
mot den här rasen säger hon och nickar mot Kira som just nu är
ett stenkast bort.
Vi pratar lite viskande samtidigt som vi smyger fram med Knärån
brusande till höger en bit från oss.
– Se här säger Kristin och visar på handenheten till Garminpejlen.
Här är Kira nu. Hon har gjort en lov och verkar rota i något där borta.
Vi hör plötsligt att hon skäller. Kristin står lugnt kvar medan min
första tanke är att genast rusa iväg för att se om det är en fågel hon
skäller på.
– Det är bra om hon får skälla cirka tio minuter i alla fall säger
Kristin lugnt.
– Varför då ,frågar jag. Jag måste ju fråga för jag har ingen aning
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Via handenheten till hundpejlen kan Kristin se Kiras rörelsemönster.

Kristin får skottläge på en tjäderhöna.

om den här jaktformen. Kristin verkar inte tycka min fråga är speciellt konstig för hon svarar lite viskande samtidigt som hon är koncentrerad på vad som händer framför oss.
– Det kan vara bara lukten av fågel som hon skäller på. Fågeln
kanske varit där och betat nu på morgonen men sen flugit vidare
och är borta. Eller så kan det vara så att hon letar vilket träd fågeln
sitter i. Kira slutar skälla.
– Nej, det är nog inget säger Kristin.
Två sekunder senare bekräftas det för då kommer Kira tillbaka
och stannar några meter framför oss och äter lite blåbär. Kristin går
vidare. Jag tar rygg på henne.
Timmarna går. Skogen är stilla. Solen värmer på ryggen. Vi pratar inte så mycket och jag känner att de sista dagarnas stress börjar
rinna av mig, axlarna har sänkt sig och jag andas med långa lugna
andetag. Som om Kristin känner av min sinnesstämning säger hon.
– Det här är en avstressande jaktform. Man kommer nästan in i
ett meditativt men samtidigt koncentrerat tillstånd.
Innan hon har sagt meningen klar hör vi att Kira skäller, denna
gång ihållande. Jag får genast adrenalinpåslag och tittar på Kristin
med antagligen uppspärrade frågande ögon.
– Ja, nu har hon träffat på fågel säger hon. Följ efter mig på avstånd. Vi har inte bråttom, men vi smyger runt här så vi får solen i
ryggen. Då syns vi mindre.
Hon sätter på sig en kamoflaugefärgad halsduk över ansiktet och
handskar på händerna.

– Det är för att ansiktet lyser så mycket. Fågeln ser ju alla färger
till skillnad mot älgen.
Det är bäst att jag håller mig på avstånd, tänker jag och låter
Kira och Kristin göra sitt jobb. Och det gör de. Det är en fröjd att
få följa efter på lagomt avstånd och få en överblick över både Kiras
ivriga ståndskall och se Kristins koncentration när hon försiktigt
och ljudlöst smyger fram.
Kira skäller mot ett träd och tittar upp. Jag är tjugo meter efter
Kristin. Tre tjäderhonor flyger plötsligt upp och flyger åt olika håll.
Hunden följer efter en av dem. Kristin smyger försiktigt efter och
vinkar mig till sig. Hon sänker sig ned på knä i blåbärsriset. Det är
skottläge.
Kristin lägger upp bössan mot axeln fyrar av ett perfekt skott
med hagelpipan på sitt kombivapen. Skottet genljuder i tallskogen
och efter två sekunder ramlar en tjäderhöna ner från tallkronan.
Kira är snabbt framme och tar tjäderhönan. Kristin går fram och
tar försiktigt tjädern ifrån henne, samtidigt berömmer Kristin henne och jag kan se att båda är nöjda.
– Bra jobbat Kira. Det där skötte du bra! Men den här ska Anna
få med sig hem.
– Och du sköt ett bra skott också säger jag till Kristin. Vi ler upprymt mot varandra. Tänk att flera timmars sakta vandring i skogen
vid Åsmyren på byns marker gav resultat!
Adrenalinpåslaget som jag fick tio minuter tidigare när vi hörde
Kiras ståndskall börjar mattas av och jag är nu lugn igen. Kristin
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Hund och matte nöjda efter dagens lyckade jakt.

www.besparingsskogen.se

lägger tjäderhönan i ryggsäcken efter att hon tagit ur den. Vi är
nöjda för dagen och börjar lugnt strosa mot bilen.
– När du kommer hem hänger du upp hönan svalt och sedan
kan du ta bort fjädrarna och flå den på fredag, frysa ned den eller
tillaga den direkt, säger Kristin.
Jag nickar frånvarande. För mina tankar är redan inne på vad jag
ska ha för tillbehör till tjädersteken. Vinbärsgelé, potatis och en god
sås. Kanske en gräddsås. Men först ska vi ta oss ur skogen och sammanfatta morgonen över en kaffekopp. Sedan kan jag tänka vidare
på recept. Som om Kristin hör mina tankar säger hon samtidigt
som hon håller upp hönan.
– Visst är det roligare att komma ut ur skogen med något också.
Det är ju det som är behållningen förutom naturupplevelsen.
Jag kan bara hålla med Kristin.

Tips!

På Älvdalens Besparingsskogs kontor kan du som är delägare, delägares barn, ortsbo eller gästjägare köpa det
så kallade småviltskortet. På det kan du jaga just småvilt
men även björn. Det är 53 000 ha jaktbar areal.

www.besparingsskogen.se
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Tjädergryta
Att laga till tjäder är något jag aldrig gjort tidigare. Men ätit den
har jag gjort under hela min uppväxt. Jag minns inte att jag uppskattade smaken speciellt mycket då. Idag är vilt delikatesser som
jag gärna har i frysen och lagar till eller lär mig att tillreda. Nu har
chansen kommit till tjäder. När man dessutom har varit med om
att tag hem middagen från skogen är det extra roligt. Redan i skogen när Kristin Haga skjutit tjäderhönan så började tankarna snurra hur jag skulle laga till den. (se reportaget på sidan 24-27). Ska jag
stoppa ned viltet i en gryta? använda tillbehör som gelé, gräddsås
och potatis? Räddningen kom i form av Grammas Anna Axelsson
som erbjöd sig att hjälpa mig. Hon dök upp en lördagseftermiddag
på min farstukvist med gjutjärnsgrytan under armen.

Så här gjorde vi tjädergrytan:

Vi började bryna smör i gjutjärnsgrytan. Anna la tjädern i grytan
och brynte den så den fick en fin yta. Jag slog på vatten så det
täckte halva tjädern, tillsatte grönsaksbuljong, enbär och körvel.
Vi la på locket tills det kokade upp och lät det sedan puttra i 1
timme utan lock.
När vattnet hade kokat ned tog Anna upp tjädern och la den på
ett fat. Hon lossade försiktigt benen från köttet. Hon såg att köttet
var väl genomkokt. När Anna tog hand om köttet silade jag ned
skyn i en mindre kastrull och började förbereda såsen.

Såsen

Jag slog på 3 dl grädde och lät det koka upp. Sedan la vi till en halv
matsked soja för färgens skull, 1/2 dl rödvin, rörde i 3 matskedar
rönnbärsgelé, aningen salt, en redning av vetemjöl och vatten (går
att använda maizena också) och en halv tesked honung. Vi lät allt
koka ihop och smakade av, vi strävade efter att få en sås som både
var söt och kryddig.
TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson.

Det finns olika sätt att förbereda tjäder,
så här valde vi att göra:

Vi hade tagit ur tjädern redan ute i skogen. Sedan hängde den
svalt i två dagar med fjädrarna på. Tredje dagen på morgonen
fick jag hjälp med att dra av skinnet och då följde fjädrarna
med eftersom det var en ung fågel. Med en äldre fågel hade
man fått plocka fjädrarna först och sedan blåsa av den med en
gasollampa. Tjäderhönan var ung så den var ungefär lika stor
som en fullvuxen mans näve. Det räcker till en middag åt 2
personer.

Ingredienser 2 pers:
1 st liten tjäderhöna
vatten
smör
grönsaksbuljong
enbär
körvel
1/2 msk soja
salt
1/2 tsk honung
3 dl grädde
1/2 dl rödvin
3 msk rönnbäsgelé
Redning:
vetemjöl el. maizenamjöl
vallen
Tillbehör:
Potatis, rönnbäsgelé, gula kantareller
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Skogsägarskolan

LÄR DIG MER OM SKOGSBRUKSPLANEN

SKOGSBRUKSPLANEN

En skogsbruksplan innehåller

• Beskrivning av skogen i ord och siffror baserad på mätningar och bedömningar
• Beskrivning av alla bestånd och förslag på åtgärder

Utdrag ur skogsbruksplan, karta resp beståndsbeskrivning

• Karta över hela fastigheten uppdelat
på varje bestånd
• Sammanställning över hela fastigheten
• Data på virkesförrådet
• Markering av områden som är registrerade hos Skogsstyrelsen eller andra
myndigheter
• Uppgifter om registrerade forn- och
kulturlämningar

På uppdrag av Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar jobbar pcSKOG med ajourhållning,
support och sittning och hjälper Dig som delägare med din skogsbruksplan.
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 -15 95 66 eller växeln
046 -15 95 60. Du kommer då att få den senaste versionen skickad
till dig, samt en faktura på 1 000 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.

XXXXXXXXXXXXXX
DELÄGARE

DELÄGARE

Uppdatering & ajourhållning
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

Hur bör jag jobba med min skogsbruksplan?
Skogen är en investering. För att din skogsfastighet ska bli så lönsam som möjligt gäller det att sköta den. Särskilt viktigt är att åtgärderna sker i rätt tid, speciellt i ungskogsfasen. Både föryngring
och röjning måste göras tidigt. Om man tappar tid i föryngringen
riskerar man en dålig start för det nya skogsbeståndet. Väntar man
med röjningen kan det leda till eftersatta skogar som resulterar i
stora förluster på grund av skador eller uteblivna intäkter.
Ett utmärkt verktyg

Skogsbruksplanen är ett utmärkt verktyg för att göra rätt åtgärder
vid rätt tidpunkt. Planen ger översikt över fastigheten. Det är lättare att planera och prioritera skötseln av skogen med hjälp av en
skogsbruksplan. I den synliggörs både ekonomiska och ekologiska
värden på fastigheten.
Hans Dung, DSK Skog, jobbar på uppdrag av Älvdalens- och
Särna-Idre Besparingsskogar med ajourhållning av delägarnas planer. Initiativet till ajourhållning ska komma från delägaren själv och
Besparingsskogen bekostar 2 timmars ajourhållning per plan och år.

Ajourhåll planen

– Genom att uppdatera sin plan är det lättare att undvika kapitalförluster. Det är viktigt att dokumentera vilka åtgärder man
utfört i skogen och att föra in dem i skogsbruksplanen. ”Det kan
jag hjälpa till med”, säger Hans Dung.
Det är även bra för kommande ägare att känna till historiken, att
veta vad som utförts. Många uppdaterar också vid certifiering av
fastigheten. Eller inför en värdering.
– Det är lättare att sälja fastigheten om den är uppdaterad.
Intressenterna blir fler. Det ger oftast högre bud. Planen kan också
användas som ett underlag för att gå ut och kontrollera utförda
åtgärder i fält, säger Hans.
Hans Dung ser en risk med att skogsägarna blir allt äldre. Vissa orkar inte gå ut och tappar därför kontakten med skogen. Inte sällan
blir ajourhållningen och skötseln eftersatt av den anledningen. I så
fall är det bättre att låta någon i familjen ta över skogen, eller bjuda
ut den till försäljning.

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 - 15 95 66
Växel: 046 - 15 95 60
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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Knif Jan Eriksson - skogvaktare åt

Svenska Kyrkan

”

– Svenska Kyrkan har strax under
5 000 jordtal inom Älvdalens Besparingsskog och 1 876 jordtal inom
Särna - Idre Besparingsskog.”

Hur kommer det sig att Svenska Kyrkan äger mark i Älvdalen och Särna - Idre?
Vad är historien bakom att de har jordtal inom Besparingsskogarna? Hur ser
förvaltningen av kyrkans skogar ut idag?
TEXT: Anna Dahlgren FOTO: Tobbe Nilsson
För att få svar på några av mina frågor
ringde jag upp Börje Jansson, Holen som
vet mycket när det gäller Älvdalens historia. Han har även suttit med i kyrkorådet i
Älvdalen. Han svarade mig att med en enkel sammanfattning:
– Kyrkan hade jord och skogsbruksmark
under storskiftet och det blev graderat och
de fick således jordtal. Prästen skulle ju ha
en försörjning han också, för sig själv och
sina anställda. Han hade en stor bondgård
att driva med några anställda. Jag minns att
det var en stor ladugård och stall med hästar nere vid bondgården vid prästgården i
Älvdalen. Jag minns också den sista drängen
som jobbade på gården. Den som kan mera
om det här och som jobbar inom Västerås
Stift som skogvaktare är Jan Eriksson från
Älvdalen. Jag tog till mig Börjes råd och
ringde upp Jan.
Hur länge har du arbetat för Västerås
Stift Skog AB?

– Jag började här 1989 som skogsarbetare. Då var det många som fortfarande
jobbade manuellt i skogen. Vi hade egna
arbetslag. Sedan jobbade jag som avverkningsplanerare i några år. 2010 började jag
min nuvarande tjänst som skogvaktare.

Hur mycket skog förvaltar du?

– Jag ansvarar för ungefär 22 000 ha
sammanlagt. I Älvdalen äger vi 700 ha och i
Särna - Idre 2  000 ha. Västerås stift förvaltar
sammanlagt 43 000 ha skogsmark.
Vem röstar för Svenska Kyrkan på
Jordägarstämmorna?

– Det är jag som nu deltar på stämmorna. Svenska Kyrkan har strax under 5 000
jordtal inom Älvdalens Besparingsskog
och 1 876 jordtal inom Särna - Idre
Besparingsskog.
Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

– Nu för tiden så är det faktiskt mycket
tid framför dataskärmen. Det kanske låter tråkigt men så är det faktiskt. I alla fall
80 procent av tiden. Det är mycket administrativt arbete. Jag önskar att jag kunde tillbringa mer tid i skogen. Sedan händer det
ibland att jag åker ner till Hallstahammar
där vi har huvudkontoret.
Har du egen personal?

– Jag har några kollegor i närområdet,
bland annat två planläggare som är anställda på helårsbasis. Sammanlagt är vi elva anställda inom stiftet.

Hur ser ditt område ut?

Entreprenörer?

– Det sträcker sig från Idre i norr ner
till Grängesberg i söder. Det är en del av
Västerås Stift.

– Hela vår avverkning lägger vi ut till försäljning, lika med skogsvården.
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Har du något samarbete med Svenska
Kyrkan här i Älvdalen?

– Nej, det är inget direkt samarbete så,
men vi har kontakt ibland.
Vad är syftet med förvaltningen av prästlönetillgångarna?

– De ska bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. Förvaltningen ska vara effektiv och
ge bästa möjliga totalavkastning. Den ska
utföras på ett hänsynsfullt sätt i enlighet
med kyrkans grundläggande värden. För att
uppfylla de kraven krävs ett långsiktigt och
hållbart brukande av skogen.
Hur brukar ni skogen?

– Kyrkans skogsbruk är ståndortsanpassat. Det innebär att brukandet anpassas till
varje bestånds förutsättningar vad gäller
trädslag och långsiktig produktionsförmåga. I huvudsak tillämpas trakthyggesbruk,
men som komplement används också kontinuerliga skötselmetoder där det är lämpligt. Långsiktighet och hållbarhet är viktigt
för oss, och att ta hänsyn till naturmiljö,
kulturmiljö och människor är därför självklart vid skogliga åtgärder.

www.besparingsskogen.se

Historien om Kyrkans skogar
Kyrkan som markägare har anor från den tidigaste kristna tid. Olof Skötkonungs var kung
i Sverige 955-1022. Han döptes år 1008 och
hans första åtgärd efter dopet var att skänka
kyrkoegendomar till Skara biskopsstol. Kyrkans jordägande har alltså sina rötter över
1 000 år tillbaka. Danmark kristnades tidigare
än Sverige vilket medförde att med Skåne och
andra erövrade provinser följde kyrklig egendom före 1008.
Byamän skänkte prästgård och mark till
kyrkan för att ge prästen en möjlighet till försörjning. Ängar, fäbodar och åkrar för att kunna hålla boskap och odla, skog för myrslåtter,
vedhuggning och jakt. Avkastningen disponerade prästen som en del av sin lön. Det ursprungliga markinnehavet består till stora delar än i dag. Intäkterna från skogen är en viktig
del av utdelningen från prästlönetillgångarna.
En del har sålts och försäljningslikviderna har
samlats i fonder som kallas prästlönefonder

Svenska Kyrkan idag
Svenska kyrkan äger drygt 500 000 hektar (390
000 hektar produktiv skogsmark, vilket innebär ca 1,7 procent av all produktiv skogsmark
i Sverige.) Stiften har hand om förvaltningen
och avkastningen ska komma de församlingar
som äger andelar tillgodo. Varje stift har en
stiftsjägmästare som svarar för den operativa
verksamheten.

www.besparingsskogen.se

Namn: Knif Jan Eriksson. Jag är född och
uppvuxen i Älvdalen.
Ålder: 51 år
Utbildning: Skogsbruksskolan i Älvdalen,
SAL utbildning Gammelkroppa
Yrke: Skogvaktare
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Lilla

skogsskolan

Lilla

FÖR BARN

för kommande generations skogsägare

Vinn en barnryg
gsäck med inneh
åll
som är toppen p
å
utflykten!
Skicka in ditt svar
Per post: An
på senast

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.

1:a januari!
na Dahlgren, Äl
vdalens Bespar
ingsskog, Box 65
E-post: anna.da
, 796 22 Älvdale
hlgren@bespar
Hemsidan: www.
n
ingsskogen.se
besparingsskoge
n.se <http://www
.besparingssko
Klicka på Lilla Sk
gen.se> .
ogsskolan
Skriv korsords
svaret, ditt nam
n, ålder och te
PS: ta gärna hj
lefonnummer.
älp av någon vu
xen..Ds

Så överlever träden på vintern
Vintern är en svår tid för växterna med brist på vatten, ljus och värme. Bara de
arter som är speciellt anpassade till vinterklimat kan leva här. Orsaken till att
det växer så mycket barrskog i Sverige är för att vi har kalla vintrar.

Ryggsäck inkl.

När inlandsisen drog sig undan efter senaste istiden invandrade granar
norrifrån och tallar söderifrån, tillsammans med lövträd som tål köld bra.
Barrträden fäller inte barren på vintern och klarar kylan bättre än lövträden, som fäller sina löv på hösten. Därför växer det mycket barrträd på
den nordligare delen av jorden, inte bara i Sverige. De vanligaste barrträden i Sverige är gran och tall. De vanligaste lövträden är björk, följt av
asp, ek och bok.

innehåll värde 80

0 kr

ÄR
TÄTA
OCH
VÄRDEFULLA

För att överleva vintern har våra barrträd och lövträd utvecklat olika lösningar. Ett löv klarar inte vintern. Lövträdets sätt att överleva är därför
att på hösten återta en del av näringen som finns i löven, att fälla löven
och producera nya nästa år. Ett barr däremot klarar vintern för att det
har en mindre yta än ett löv och en annan uppbyggnad. Barret har en
inre stödjevävnad och ett skyddande ytskikt. Ett barr innehåller en
låg vattenhalt och har även ett slags ”frostskyddsvätska” som gör att
de klarar vintern utan att torka ut eller förfrysa.

SKÖNT
ATT I
SKOGEN . .
VÄXER I
SKOGEN

TRÄD MED
LÅNGA
BARR
TRÄDEN
VÄXER INTE
PÅ . . . . . . .

Visste du att...

• barrträden också byter ”blad”, fast inte lika ofta som löv
träden. Ett tallbarr hänger normalt kvar i 3-5 år innan det har
tjänat ut, ett granbarr ett par år längre.

HAR
NÄSTAN
RUNDA
BLAD
PÅ SÅDAN
MARK
TRIVS
GRANEN

• nya löv bildas inte på exakt samma ställen som de gamla,
det växer ut nya skott med nya bladanlag.

INVANDRADE
GRANEN
FRÅN

• på vintern växer inte träden och tar därför inte upp någon
näring.
PLATS FÖR TRÄD
ATT BÖRJA VÄXA
PÅ NYTT

• tallar klarar kallare klimat och gillar torrare områden,
gärna med mycket sand, och har rötter som gräver ner
sig under trädet. Granarna tycker bättre om fuktig mark
och har rötter som gräver sig utåt strax under markytan.
Därför välter granar lättare än tallar vid en storm.

MILJÖ
DÄR
TALLEN
TRIVS
ÄR
GRAN
OCH
TALL

Källor: skogssverige.se, grundskoleboken.se
KONSTRUKTÖR: Ulrika Ressar, Solflätan. FOTO: Tobbe Nilsson
Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

34

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2017

www.besparingsskogen.se

www.besparingsskogen.se

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2017

ÄB
SIB

FÖR BARN

ÄB
SIB

35

ÄB
SIB

AKTUELLT

AKTUELLT

ÄB
SIB

Stundens blomma - Ko Un
Poeten Ko Un kan det här med att beskriva naturen. Han
gör det på ett sätt som gör att man bli lugn i hela kroppen.
Några rader naturlyrik ibland är det enda man behöver för
att finna lugn och ro i en stressig vardag.
”Det är kanske det mjukaste och mest trösterika
uttryck som finns i hela världen ljudet av snöklungor som glider ner
från gröna tallgrenar ”– Ko Un

Utvandrare fällde 1800-talets skog
i Amerika

Kom ihåg!
JORDÄGARSTÄMMA HÖSTEN 2017

Tips på intressant läsning i
tidningen Skog & framtid

Älvdalens Besparingsskog 23 / 11
Särna-Idre Besparingsskog 24 / 11

En tidning om skogsforskning från Future
Forests och Sveriges Lantbruksuniversitet.

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

Exempel från nr 1 2017:

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

Författare: Lars Nordström
Många svenskar jobbade i den
amerikanska skogsindustrin som
snabbt växte fram under 1800-talet. Skogshuggarna emigrerade
från Sverige och slog sig ner i läger i
USA. Lars Nordström har skrivit om
det annorlunda och bortglömda stycket svensk utvandringshistoria i boken ”Skogshuggarna i Fjärran västerns
skogar”.

Du hittar tidningen här:
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/publikationer/
skog-framtid/

GRATTIS!
Alicia Arvidsson-Skifs som svarade rätt
i förra numrets Lilla Skogsskola.
Det rätta svaret var:
BJÖRNUNGAR

Det var massimport av skogshuggare från de tre skandinaviska länderna. ”Scandies” betraktades som stora, starka,
kunniga och ”beskedliga så länge de var försedda med nymalet snus”. De sågade, högg och fällde urskog med gigantiska träd som stått i orörda uppåt 500 år.
Boken visar med unika bilder hur skogarna i början på
1900-talet myllrade av järnvägar, skogshuggarläger, ångdrivna vinschar, ny teknik med mera. Städer byggdes och
det finns inte några gränser för sågverkens hunger efter stockar. Ett avslutande kapitel beskriver hur skog och
skogsbruk ser ut idag.

- Kraftigt ökat behov av biologiska råvaror
- Förändrade värderingar påverkar skogsbruket
- Nya kunskaper om skog, mark och vatten
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Kom ihåg!
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31 januari 2018 är sista
inlämningsdag för 2017 års:

ANSLAGSTAVLAN

ANSLAGSTAVLAN

Tips  - vi gillar!

Vinnare av Skogens Mästare 2013. Finalen gick på Älvdalens Utbildningscenter.

Skogens mästare
Skogen i Skolan arrangerar tävlingen Skogens mästare för sjundeklassare. Tävlingen grundades i Region Jämtland 2011 och har sedan dess
vuxit och finns nu inom flera av våra regioner. Skogen i Skolans läromedel Boken om skogen ligger till grund för tävlingen och läromedlet är
en grundbok fylld med basfakta om skogen.
Vinster
1:a pris
2:a pris
3:e pris
4:e pris

10.000:- och pokal
5.000:3.000:2.000:-

Mer information om Skogens Mästare och när det arrangeras under 2018 hittar du på:
www.skogeniskolan.se/tavlingar-event/skogens-mastare

- fångstpremiekvitton
- veterinärsfakturor och -kvitton
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JAKTREGLER 2017/2018

G

Älvdalens Besparingsskog

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

http://www.besparingsskogen.se/alvdalen/verksamhet/jakt-fiske/

Särna-Idre Besparingsskog

Stora vedboken

http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre/verksamhet/jakt-fiske/

Författare: Jon Erik Solberg, Svein Arne Strømsodd
Den kompletta boken om ved och
vedhuggning. Här lär man sig att
proffsigt och säkert fälla, kvista och
kapa upp träd, och hur man sedan
bäst torkar, hugger, staplar och förvarar sin ved.

Tips!

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!

Journummer för väghållning

Gå in på www.besparingsskogen.se

ÄB: 0251-59 74 86
SIB: 0253-59 67 65

och klicka på länken Nyhetsbrev på startsidan.

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
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NYFIKEN PÅ

Vi ringer upp...
ALLMÄNT

Advokat, Christina Bjelvert Olsson

Vad är bakgrunden till harrdomen?

– I 1993 års dom bestämdes preliminärt att det skulle ske utsättningar av harr i Österdalälven. Det slutliga avgörandet sattes
på en prövotid, eftersom man insåg att det var komplicerat att få
utsättningar av harr att fungera. Tiden gick och den uppfattning
som framfördes var att harrutsättningarna inte fungerade. Det
överenskoms i stället att ett fiske t.v. skulle ordnas genom att stor
öring och röding sattes ut i sjöar och tjärnar. Så har det varit fram
till dags dato. Prövotiden avslutades och domstol skulle avgöra
frågan om kompensation för harrskadan. Hösten 2015 beslutade
mark- och miljödomstolen att Dalälvens vattenregleringsföretag
och kraftbolagen skulle bygga fiskpassager vid Spjutmo, Blyberg
och Väsa kraftverk. Domen överklagades och under tiden därefter
har inblandade parter, DVF m.fl., företrädare för det allmänna och
enskilda parter, fört samtal för att hitta en uppgörelse. En överenskommelse om fiskpassager m.m. träffades senvåren 2017 och
den 9 juni 2017 meddelades hovrättens dom. I domen fastställdes
överenskommelsen och fiskpassager ska alltså byggas.
Var kommer fiskpassagerna att byggas?

– Fiskpassager – både upp-  
och nedströms ska byggas vid
Spjutmo, Väsa och Blybergs kraftverk.
Varför ska fiskpassager byggas?

– Avsikten är att harren åter ska kunna vandra i vattendraget och
förhoppningen är att detta ska gynna reproduktionen, inte minst
genom ett ökat genetiskt utbyte. Samtidigt ska passagerna även
fungera för siljansöringen. Förhoppningen är att reproduktionen
ska gagnas och ta fart.

NÄSTA NUMMER
VÅR 2018

Vad kommer att hända med öringdomen från 1993?

– Öringskadan omfattas inte av harrdomen 2017. Däremot har
parternas diskussioner omfattat även öringdomen. 1993 års dom är
otidsenlig och har inte gett avsedda återfångster. I Österdalälven ska
det, enligt domen, sättas ut stationär öring och harr. Sådana utsättningar anses inte önskvärda utifrån ett modernt synsätt – bl.a. med
hänsyn till de naturbestånd av siljansöring och harr, som finns i älven. Domen behöver alltså omprövas och kompensationen lösas på
annat sätt. Parterna har därför våren 2017 kommit fram till att en
omprövning av öringdomen från 1993 ska sökas. Omprövningen
hanteras av mark- och miljödomstol.
Vad kommer att föreslås i stället för öringutsättningarna
i 1993 års dom?

– Passagerna uppströms kommer att byggas som s.k. slitsrännor,
vilket sägs vara den effektivaste lösningen. För nedströmspassagen
ska låglutande alfagaller med flyktöppningar och transportränna
anläggas. I passagerna ska det släppas vatten så att funktionen blir
god.

– Fiskpassagerna ska avse även öringen och är en väsentlig del av
kompensationen. Dessutom ska yngelutsättningar och uppföljning
ske under 10 år. Sökanden ska utföra och bekosta detta. Dessutom
utbetalas ersättningar till fiskevårdsområdena att användas för fiskefrämjande åtgärder, som biotopvård eller annat. Bolagen betalar
även en fiskeavgift som ska användas av fiskevårdsområdesföreningarna för tillsyn och förvaltning av fisket under 10 år. Avsikten
är att en gemensam förvaltning ska inrättas för att hantera fiskeregler och gemensamma frågor inom de olika områdena. I Älvdalens,
Mora-Våmhus och Särna-Idre fiskevårdsområden ska under sju år
göras utsättningar av put- and takefisk i sidovatten.

Vilka kommer att bygga?

Hur påverkas Besparingsskogen?

– Passagerna ska byggas av Fortum Dalälvens Kraft AB, Blybergs
Kraftaktiebolag och Väsa Kraftaktiebolag, vilka också ska driva och
underhålla passagerna för framtiden. För att få en god funktion ska
samråd ske med länsstyrelsen vid byggnationen.

– Älvdalens Besparingsskog är delägare i både Blyberg och Väsa
kraftaktiebolag och kommer således att vara med och bekosta ombyggnationerna.

Hur kommer man att bygga fiskpassagerna?
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Nytt!
SKOGSLIV
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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

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
ÄB: 0251-59 74 86
SIB: 0253-59 67 65
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Avsändare: Älvdalens Besparingsskog
Box 65, 796 22 Älvdalen

SKOGSKRYSSET
KAN MAN KALLA
DESSA TVÅ
MÄTS
SKOGSAREAL I

BRUKAR
DENNA HUNDRAS KALLAS
ÄR PÅHITTIGA OCH
TÄNKER
SNABBT

KALIUM

FJÄRDE
TONEN
BÄDDJACKA

PROGRAM I
MOBILEN

KÅLLES
FLICKVÄN

MISS- DEN KAN
TÄNKA OCKSÅ
JAGAS

USLA

NÄR DET
KLARNAR

LIERA

HA SITT
URSPRUNG
I

TENN
FULL
FART

GRYBE
GUBBE

PUTSA

. . BEAN

SENARE
DELEN
II
SKYNDA VARNAR

SIARE

MED
LJUD

TOGS
DJUREN SAMMA
TILL
FÄBODEN VOKAL
FÖR

SÅDANT
"SALT"
FINNS
BARA ETT
UNS
AVVERKNING

TRÄD
GRUSBANK

LÄGGER
JÄGARE
FÄRGOCH
LUKTLÖS
GAS

PLATT
METALLTRÅD

VEDÄMNE
BÄR BLÅ
BÄR

ITU
MARKERING MED
HUGG I
TRÄDSTAM PÅ
GAMMAL
FÄRDVÄG

ÄGER
BESPARINGEN
MYCKET
VÄRDEFULL

UDDE
KAN TOLKAS SOM
ETT JA

Besparingsskogen förbehåller sig rätten att dra en vinnare. Vinnare och lösning annonseras i nästa nummer.

ÄR
SÄKERT
REDAN
NÄSTA
ÅRS
AVVERKNING

MYCKET
SPECIELLT

SYRE

DÄR
FINNS
KÄRNVEDEN
BRUKAS
FÖR
. . .SKÄTORK- RINGER
NING
BRA ATT
GÖRA
GELÉ
AV

SÄGER
MAN NÄR
DET GÖR
ONT

BEHÖVA

VARUKOD

FÄRGÄMNE

GRIPA
ENDAST

JORDLAGER
GRUNDÄMNE

TIDIGT
SOLFLÄTAN

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan. Foto: Fredrik Larsson, Anna Dahlgren
Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Vinn en Muurikka!

Skicka in ditt svar senast 1:a januari till:
Anna Dahlgren
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen

www.besparingsskogen.se

