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INNEHÅLL

VI PÅ FÖRVALTNINGEN håller som bäst på att sammanfatta
och avsluta 2018 års bokslut. Året som gått har, som jag även skrev
i höstens nummer av Skogen & Kraften, bjudit på många olika utmaningar. Besvärliga snöförhållanden, hemsk vårflod samt extrem
sommartorka med låga vattenflöden. Dessa besvärligheter är på
olika sätt orsak till varför saker och ting inte gått som vi tänkt. Jag
kan dock konstatera att trots detta kommer 2018 ge det bästa ekonomiska utfallet på länge för Besparingsskogarna. Både Älvdalens
och Särna-Idre Besparingsskogar redovisar avsevärt bättre resultat
än budgeterat. Vi skördar frukterna av arbetet med att utveckla
organisationen samtidigt som vi befunnit oss i en väldigt stark högkonjunktur vilken har lett till ökade priser på både timmer och
massaved samt även ökade elpriser. Sammantaget har detta bidragit
till vårt goda resultat.
Tittar vi framåt så ser prognosen för 2019 också väldigt bra ut
även om vi får signaler från våra kunder att priser på sågade trävaror börjat vända neråt igen. Under året kommer vi att öka avverkningen så vi för 2019 når den beslutade slutavverkningsnivån.
Förhoppningsvis blir det mer nederbörd detta år så kraftproduktionen kommer upp på normal nivå igen. Detta tillsammans gör
att vi fortsatt kommer att se ett bra resultat även om virkes- och
elpriserna skulle sjunka under året.

Tjänsten ingår i den gemensamma staben och delas med Orsa Besparingsskog. Anna är skogsmästare och kommer närmast från en
tjänst som skogsekonom vid LRF-konsult. Hon är ett välbekant
ansikte för många delägare eftersom hon har arbetat med uppdatering av delägarnas skogsbruksplaner även tidigare, då anställd av
pcSKOG. Vi är mycket glada att kunna knyta henne till vår organisation. Inledningsvis kommer Anna att lägga stort fokus på att
upprätta och leverera skogsbruksplaner till delägare.

ARBETET MED ATT BEARBETA data från förra årets flygskanning av delägarnas marker i Älvdalens pågår för fullt. Vår förhoppning är att vi ska kunna börja uppdatera dessa planer under andra
halvåret 2019. Till detta behövs en resurs och därför har Anna Beronius anställts som IT- och systemansvarig med tillträde den 1 april.

Trevlig läsning!
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MED ANLEDNING AV att vår nuvarande ekonomichef, Lina
Nyström, har fått nytt jobb och slutar hos oss under våren pågår
det just nu en rekryteringsprocess för att hitta en ersättare till hennes tjänst. Jag vill här passa på att tacka Lina för hennes insatser på
Besparingsskogen och önska henne lycka till i framtiden.
Det pågår även en rekryteringsprocess för att hitta en ny förvaltare för Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar. Anledningen
till det är att jag kommer att gå i pension i januari 2020.
I detta nummer kan du dessutom läsa om allt från vikingasvärd
och barkbröd till hur framtidens maskinförare utbildas med hjälp
av VR-teknik. Redan idag används simulatorer när man utbildar
framtidens skogsmaskinförare. Nu går utvecklingen framåt och
VR-teknik är det senaste hjälpmedlet i undervisningen.
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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, Marit Norin, Håkan Lissman.
Fotografer i tidningen: Tobbe Nilsson Foto 070-359 56 96, tobbenilssonfoto.se, Fredrik Larsson, Sjur Peter Erret, Marit Norin,
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Grundform Text & Design Dalarna 070-588 34 93. Omslagsbild: Sjur Peter Erret. Bild baksida och sid 39: Tobbe Nilsson.
Tryck: Stuart Print 2019.

Ulf Andersson
Förvaltare och ansvarig utgivare

www.besparingsskogen.se

www.besparingsskogen.se

SKOGEN & KRAFTEN VÅR 2019

3

NATURVÅRD

NATURVÅRD

ÄB

SKOGEN

SKOGEN

ÄB

Forskningen inom naturvård säger att tallbestånd med höga naturvärden kan utveckla ännu
bättre naturvärden / naturnytta om man sköter
dem med inriktning på naturvård. Vilket lett till ny
kunskap som Älvdalens Besparingsskog nu har
provat på. TEXT: Håkan Lissman, Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson.

Älvdalens Besparingsskog testar -

NATURVÅRDSAVVERKNING
ENLIGT NYA KUNSKAPER
4
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Älvdalens Besparingsskog har en hel del tallbestånd som har målklassning NO (Naturvård Orörd). Det betyder att skogen ska ha
skötselinriktning på naturvård och att den ska stå orörd. Älvdalens
Besparingsskog ville prova att utveckla dessa naturvärden och sommaren 2018 genomfördes en så kallad naturvårdsavverkning enligt
de nya kunskaperna. Det innebär att man avverkar med tanke på
att höja naturvärdet i ett område. Ytan som det handlar om består
av genomgallrad gammal tallskog på frisk men relativt mager mark,
trädåldrarna varierar mellan 130 -190 år. Tjäder finns i beståndet.
Området har höga naturvärden framförallt på grund av trädens ålder men det når inte upp till nyckelbiotopskvalité. Avdelningens
storlek är cirka 10 ha. Håkan Lissman, berättar.
– För den här miljöinvesteringen har Älvdalens Besparingsskog
fått ta del av stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet ( Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ).
Miljöinvesteringsstödet som ÄB fick ta del av heter Sköta naturoch kulturmiljöer, säger Håkan Lissman som var den som fyllde i
ansökningshandlingarna.
Han fortsätter:
– Målet med avverkningen var att skapa ett bestånd som var
luckigt, hade mer död ved och skadad, ( kådindränkt ) ved och har
förutsättningar för att bli olikåldrigt ( få naturlig föryngring i luckorna ). Skogsstyrelsen i Mora, Lars Ambrosiusson, besökte beståndet och gav oss ett Rådgivningskvitto med en åtgärdsbeskrivning av
vad som skulle göras.
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Fakta - kata, katning

Naturvårdsavverkningen utfördes av Ingemar Pell Skogsentreprenad. Förare var Kim
Erlandsson ( på bild ) och Ronnie Björklund. Foto: Håkan Lissman.

SKOGEN

SKOGEN

Att kata ett träd betyder barkning i en sträng i nedre stamdelen av levande tallar. Den katade delens yta kan variera mellan träden för att få olika
effekt. Katningen gör att trädet börjar att utveckla
kåda och kådrik ved. Katningen efterliknar skadan
som kan uppstå på ett träd som har varit utsatt
för skogsbrand eller blixtnedslag.

Skotaren i arbete. I förgrunden äldre död ved i form av vindfällen. Foto: Håkan Lissman.

Åtgärdsbeskrivning:

1. Öppna upp beståndet så att de gamla tallar som finns exponeras
än mer för sol och värme. Detta gynnar bland annat insektsfaunan.
2. Skapa mer död ved genom att fälla ett antal tallar som lämpligtvis läggs i exponerade lägen, till exempel i öst-västlig riktning
( för maximal solbelysning ) i någon av de slänter som finns i avdelningen.
3. Skapa förutsättningar för att det på längre sikt bildas kådindränkt tallved som så småningom kan bli så kallad silverved.
Denna hårda ved med sina speciella vedegenskaper är livsmiljö för
många rödlistade arter eftersom dessa element knappast nybildas
alls på ett naturligt sätt i dagens skogar.
4. Ge förutsättningar för en naturlig föryngring i de luckor som
uppkommer och på så sätt skapa en mer skiktad och naturlig tallskog på mycket lång sikt.
Katade träd och skapande av solbelyst död ved genom att göra en högstubbe och lägga
resten av trädet i öst-västlig riktning uppe på en höjd. Foto: Håkan Lissman.

Lucka där det ska vara möjligt att få självföryngring. Foto: Håkan Lissman.

Så här gjorde vi:

1. Områdena med samlade äldre tallar och som låg högt beläget
( solbelyst ) snitslades ur och fick bilda större hänsynsytor. Dessa
ytor ”kryddades” på olika sätt, se nedan.
2. I hänsynsytorna skapades död ved genom att kapa ett träd till
högstubbe och lägga in toppen i hänsynsytan eller genom att skapa ett konstgjort vindfälle. ”Vindfället” placerades när det gick i
öst-västlig riktning som ska ge maximal solbelysning på den döda
veden.
3. Skadade / långsamt döende träd skapades genom att kata något / några träd i hänsynsytorna. En del träd kommer att långsamt
dö av katningen och andra träd kommer att överleva och bildar
kådindränkt ved.
4. I luckorna som blev framhuggna mellan hänsynsytorna rycktes mindre träd, främst granar, upp med rötterna. Det bildades då
jordblottor som vi tror kan skapa förutsättningar för naturlig självföryngring av tallen. När självföryngringen växer upp så kommer vi
att på lång sikt få en mer skiktad och naturlig tallskog.

Jordblottor som bildas när man drar upp ett mindre träd med rötterna. Här kan tallarnas
frön gro. Foto: Håkan Lissman.
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Hänsynsområde med äldre vindfällen (död ved) som har förstärkts med nya ”vindfällen”,
högstubbar och katade träd. Foto: Håkan Lissman.
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FRÅGOR OCH SVAR
Varför behöver jag en skogsbruksplan?

Vad jobbar Besparingsskogen med just nu?

− En skogsbruksplan ger dig en bra överblick av din
skog och ett bra underlag för att sköta skogen på ett effektivt och hållbart sätt. Den hjälper dig att besluta om vilka
skogliga åtgärder som ska göras och när.

− Just nu arbetar vi tillsammans med Foran med att kalibrera
data för att söka fram röjnings- och gallringsbehov. Datat är
indelat i ett rutsystem, cirka 15 x 15 meter, med skogliga data.
Med hjälp av detta rutsystem kan man filtrera fram områden
med röjnings- eller gallringsbehov.

DELÄGARE

DELÄGARE

Håkan Lissman, Älvdalens Besparingsskog

Forest Grid™ Laser Method

Laserscanning
via kronhöjder
DettaAvfattning
innehåller
skogsbruksplanen:
Laserskanning genomförs i stråk från flygplan.

• Karta över fastigheten.
• Beskrivning av skogen, i ord och siffror, baserad på
mätningar och bedömningar. På kartan är skogen uppdelad i avdelningar, eller bestånd. I avdelningsbeskrivningen
finns uppgifter om skogstillstånd och förslag på åtgärder
för varje bestånd.
Skogens höjd och täthet
• Sammanställning med uppgifter för hela fastigheten.
• Uppgifter om virkesförråd. Dessa bygger på laserskanningen som
genomfördes sommaren 2018.
Träd
Lasern mäter avståndet mellan sensorn och
terrängen. Med hjälp av GPS och tröghetsnavigering beräknas sedan mätpunkternas
positioner i vegetation och på mark.

Referensytor i fält

För att fånga sambandet mellan lasermätta egenskaper och
skogliga data fördelas ett stort antal referensytor ut inom
skogsinnehavet. Referensytorna fångar hela innehavets
spridning avseende trädslagsfördelning och volym. Ytorna
positioneras med mycket hög noggrannhet (<0.5 m)

15 X 15 meter

Markstruktu

Laserpulserna tränge
även tät skog och
mäter markens
struktur,
lutning,
höjder och
sänkor. Även diken
framträder med hög
detaljeringsgrad.

Skogens höjd

Den höga positionsn
heten hos mätpunkternas
gör det
möjligt att
också bestämma läget för
varje gren, höjd eller
i skogen med hög no
(<0.5 m). Skogens hö
mellan markträffar oc

1:a reflektion
2:a reflektion
3:e reflektion

Vattendrag

L

serscanning
Vad kostar skogsbruksplanen för amig
som delägare
Mark
om jag beställer
den av Älvdalens Besparingsskog?

Anna Beronius börjar arbeta med delägarnas skogsbruksplaner i april.

Nu skapas din skogsbruksplan
Nu börjar delägarnas skogsbruksplaner att ta form. Under vårvintern har Älvdalens Besparingsskog tagit emot den första leveransen av data från Foran. Det innebär att förberedelserna snart är klara
när Anna Beronius under våren börjar ta emot beställningar av nya
skogsbruksplaner. TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson
Historik och kort fakta

Hösten 2017 beslutade Jordägarstämman att under 2018 avsätta
medel till en ny laserskanning av skifteslagsmarken inom Älvdalens
socken. Som konsekvens av detta pausades samtidigt bidragen för
ajourhållning av delägarnas gamla planer.
Under våren 2018 jobbade Besparingsskogen med offerter för
laserskanning av delägarnas fastigheter. Upphandlingen gjordes
tillsammans med Orsa, Hamra, Norra Venjans och Landbobyns
Besparingsskogar, bland annat för att hålla ned kostnaden. Det var
företaget Foran som fick uppdraget och själva flygningen gjorde
TerraTec.
Laserskanningen blev klar under juli månad, totalt skannades
cirka 109 000 hektar. Det första steget i arbetet med att uppgradera
delägarnas skogsbruksplaner med ny skogsdata är därmed avklarat.
Foran fick rådatan i augusti från TerraTec och nu jobbar de för fullt
med att omarbeta rådata till skogliga beståndsdata.
Besparingskogen har under vårvintern fått den första delleveransen av data. När all data är levererad kan produktionen av färdiga
skogsbruksplaner påbörjas.
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Samband las

Provytornas fältmätta
skaper kopplas mot
ytornas lasermätta egenskaper.
Beräkningsfunktioner för hela
området baseras på d
samband som konsta

− Delägare bereds tillgång till ny skogsbeskrivning utifrån befintlig skogsbruksplan med nya beståndsdata och
kartmaterial via en digital webb-lösning. Startavgiften är
1 000 kr per brukningsenhet. Ajourhållning utförs av
Älvdalens Besparingsskog, kostnadsfritt upp till 2 timmar
per år och därefter till självkostnadspris. Leverans påbörjas
tidigast under andra halvåret 2019.
Grafi

k: M
ART

IN EK

, ww

Skogsbruks
med bra dat

w.eke

n.nu

Genom heltäckande
mätning av skogen
samband mellan las
skaper och skattade
variabler kan ett tillf
ligt register etablera
heten för beståndsd
än vid traditionell m
ålder och SI återanv
kompletteras via fäl

Fördelar med laserinventering
Gallringsgrid
• Tids- och kostnadsbesparande vid stora arealer.
• Bättre beståndsgränser och noggrannare data än traditionell indelning.
• Markstruktur för kartläggning av diken, planering av vägbyggnad, stickvägar etc.
• Heltäckande mätning visar variationen inom ett bestånd, tex behov för

Skogshöjdskartan

Anna Beronius hjälper dig med din beställning
av Skogsbruksplan

När all data under våren finns på plats i Älvdalens Besparingsskogs
databas, kan arbetet påbörjas med att producera skogsbruksplaner
för de delägare som så önskar. Det är Anna Beronius som kommer att jobba med delägarnas skogsbruksplaner. Hon har mångårig erfarenhet av detta, främst från sina år på pcSKOG. Närmast
kommer hon från LRF Konsult. Anna bor i Loka i Älvdalen och
kommer att finnas tillgänglig från april månad. Håll utkik efter
separat utskick angående beställning av skogsbruksplaner under
försommaren.

röjning eller gallring

• Standard GIS-format för produkter (ex. Shape, GeoTiff ), lätta att använda
i alla planprogram.

ID
1
2
3
4

• Beräknade beståndsdata importeras till de vanliga planprogrammen, t.ex.
pcSKOG, S-PLAN, Landinfo, Besk, Landinfo Forest.

Kontakt

Förklaring Skogshöjdskartan

Lite förenklat kan man tyda färgerna så här:

Anna Beronius
Tfn: 0251 - 59 74 80
E-post: anna.beronius@besparingsskogen.se

Svart, myrar eller kalhyggen

Gröna färger = Inget gallringsbehov nu

Mörkblått till ljusblått ökande höjd, (plant och röjningsskog)

Gul = Kommer snart att få gallring behov

Grönt, gult och ljust orange, gallringsskog med ökande höjd

Orange = Gallringsbehov

Mörkare orange och rött, slutavverkningsskog med ökande höjd. Rött
är högst trädhöjd.

Röd = Högt gallringsbehov

www.besparingsskogen.se
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54 T22
2.4
112 G24
4.4
14 G20
5.2
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Nyhet - från Jord

till Bord

Att stödja jordbruk
och djurhållning är
en viktig del i Besp
ringsskogarnas verks
aamhet. Vi vill hålla
landskapet öppet
och hålla liv i den
historiska kulturen
. Under denna rubr
kommer du därför
ik
att kunna läsa om
allt från Jord till Bo
Grundtanken är att
rd.
öka förståelsen oc
h intresset i samban
från jord till bord.
det
Det kan vara någo
t från jordbrukslan
pet runt oss, ett mi
dskanne som har en his
torisk förankring ell
något som händer
er
idag och i framtide
n.

Att driva jordbruk var från början inget självklart val för Kerstin och
Åke Nyström. Men så blev det. Nu bidrar deras arbete med att bevara vårt kulturarv och det ger i sin tur mat på bordet.
TEXT: Marit Norin. FOTO: Sjur Peter Erret.

En kall vinterdag besöker jag Kerstin och
Åke Nyström på deras gård i Brunnsberg.
Himlen är klarblå och snön gnistrar kallt.
Mottagandet är däremot varmt och jag
bjuds in i deras kök på fika. Laban, en 6-årig
golden retriever ligger och sover under bordet vid våra fötter under hela samtalet. Det
märks att familjen är djurvänner.
Respekt för djur

Jag blir därför förvånad när Kerstin en bit
in i samtalet säger:
– När jag växte upp var jag rädd för djur
och hade stor respekt för dem. Jag ville helst
inte vara ute i fjåse. Det jobbet gjorde mina
äldre bröder. Jag hjälpte hellre till med andra inomhussysslor som att städa och diska.
Självklart blir jag nyfiken på vad som
hände. Att vara rädd för djur och nu ha
mjölkkor, kvigor, kalvar, tackor, lamm,
höns och ankor.
– Nu ska du får höra hur det gick till, säger Åke och försöker låta allvarlig. Men leendet lyser igenom och glimten i ögat finns där.
När Kerstin och Åke bildade familj bodde de

FRÅN JORD TILL BORD

Kerstin och Åke håller
Brindbergs fäbodar vid liv
10
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med sina fem barn i Östäng i Älvdalen under många år. Att ha egna djur var egentligen
ingenting som var aktuellt för familjen.
– Jag fick en fråga om att köpa två kalvar
från en gård i Brunnsberg, det var 2001. Jag
pratade med Åke och vi kom överens om att
hela familjen skulle vara med och bestämma,
så vi hade en omröstning, berättar Kerstin.

”

– Jag fick en fråga om att köpa två
kalvar från en gård i Brunnsberg.
Jag pratade med Åke och vi kom
överens om att hela familjen skulle
vara med och bestämma, så vi
hade en omröstning.”

– Vi var åtta personer som var med och röstade, säger Åke. Det var Kerstin och jag, våra
fem barn och en flickvän till vår son. Sex personer röstade nej och två ja. De som röstade
ja till att köpa kalvarna var Kerstin och flickvännen. Ingen av oss andra i familjen tyckte
att vi skulle göra det. Vet du vad som hände?

SKOGEN & KRAFTEN VÅR 2019
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Under fäbodkollot får barnen göra smör. Kerstin kontrollerar om det är smör och om kärnmjölken ska hällas av.
FOTO: Sjur Peter Erret.

– Jag ringde till säljaren och sa att vi skulle
ha dem, säger Kerstin.
– Hon hade tydligen något sorts veto, säger Åke och skrattar.
Uppväxta med djur

Från deras hem ser man husen där Kerstin
och Åke växte upp. Åke bodde i huset nedanför, med föräldrar, syskon och en moster
med familj som bodde på nedervåningen.
Mostern hade kor och några får och getter.
Kerstins hemgård ligger lite längre norrut,
man kan se taket från köksfönstret.
– Jag föddes i Hedesunda, berättar
Kerstin. 1954 åkte många dit och jobbade
med stormfällning, så även min pappa. Vi
flyttade till Brunnsberg när jag var åtta år.
Med i flyttlasset från Hedesunda hade vi två
kor och en häst.
Valde att jobba med djuren

Sedan 2005 bor Kerstin och Åke i
Brunnsberg. På somrarna bor de i
Brindbergs fäbodar och varje år i maj bufyör de, det vill säga går med kor och får
dit, för att sedan gå hem med djuren till
Brunnsberg i oktober.
– Vi har tidigare haft andra jobb, säger
Kerstin. Det är svårt att enbart försörja sig
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på jordbruk. Att både jobba och leva som vi
gör går till en viss gräns. Tiden och orken
ska räcka till också. Nu har vi valt att jobba
med djuren och med fäboddriften. Vi kan
göra det tack vare olika typer av stöd. Från
Älvdalens Besparingsskog får vi ett djuroch fäbodbidrag och från Länsstyrelsen får
vi ett fäbodstöd, dels för att ha fäbod i drift
och dels för lieslåtter. Det innebär att ängsmark slås med lie för att bevara den biologiska mångfalden.

”

– Nu har vi valt att jobba med
djuren och med fäboddriften. Vi
kan göra det tack vare olika typer
av stöd.”

Brindberg

Brindbergs fäbodar har anor från 1600-talet.
Traditionen med djur på vallen hålls vid liv
tack vare familjen Nyström och Britt-Inger
Westerling som har får. 2018 blev Brindbergs
fäbodlag prisat för den levande fäboden då
de fick ta emot priset ”Årets ängsbrukare i
Dalarna”. Under sommaren arrangerar fäbodföreningen aktiviteter i Brindberg: tipspromenader och den välbesökta Brindbergs
dag i Bygdeveckan. Sedan 2009 genomförs
Fäbodkollot och i år är det 10-årsjubileum.
Team Stefanfonden grundades av Stefan
Nykvist när han deltog i en körledartävling i TV. Placeringen räckte inte till några
prispengar, då togs initiativ av bland annat
Torbjörn Dofs att samla in pengar. Fondens
ändamål är ett kollo/fäbodvistelse för barn
i Älvdalen. Kerstin och Åke Nyström
har sedan starten öppnat upp sin fäbod
i Brindberg för barnen, där de får delta i
traditionellt fäbodarbete. Det är många i

Kerstin släpper ut djuren på morgonen och följer dem en bit på väg ut i skogen "fy åw". Fy åw är älvdalska och betyder att följa en bit på väg. FOTO: Sjur Peter Erret.

bygden som bidrar till att fäbodkollot blir
verklighet, alltifrån företag till föreningar.
Intresset för fäbodkollot ökar

– Det första året skulle vara ett provår,
berättar Kerstin. Det var åtta barn med det
året. Sedan dess har intresset blivit större.
Barnen bor med oss i Brindberg i sex dagar,
det är tio barn per gång. De senaste åren har
vi haft två kollon per sommar.
– Nu är det flera av de barn som var med
på kollot i början som är med som ledare,

www.besparingsskogen.se

det är jättekul, flikar Åke in. Det är tre-fyra
ledare med på varje kollo.
– Barnen delas in i tre grupper där en
grupp är i fjåse och hjälper till med mjölkning med mera, säger Kerstin. Den andra
gruppen matar utedjuren, det vill säga
grisar, höns och kalvar. Den tredje gruppen gör frukost, separerar mjölken och tar
hand om disken. Grupperna byter morgon
och kväll.
– Beroende på väder så har de även provat
att slå med lie och att göra hässjor, säger Åke.

www.besparingsskogen.se

Bra erfarenhet

Kerstins rädsla för lantbruksdjur som ung
har gått över sedan de köpte egna djur. Det
har gett henne en erfarenhet hon tar med sig
när hon träffar barnen på fäbodkollot.
– En del barn som kommer hit första
gången är jätterädda för djur och vill inte
komma nära dem, säger Kerstin. Jag kan förstå dem, jag vet ju hur det känns. Det är så
kul att se vad som kan hända under en vecka.
När de ska åka hem så är rädslan mindre och
de vågar komma fram och klappa djuren.

Tiden går fort när man har trevligt. Efter
några timmars samtal är det dags för
Kerstin och Åke att gå ut i fjåse till djuren
och jag ska bege mig hemåt. När jag sitter
i bilen kommer en känsla av tacksamhet
över mig. Tacksamhet över att det finns
människor som Kerstin och Åke, som har
valt att leva ett liv som håller flerhundraåriga traditioner vid liv. De bidrar till att
bevara vårt kulturarv och det i sin tur ger
oss mat på bordet i form av till exempel
nykärnat smör.
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Vad ska man göra som skogsägare med skogen efter branden? Förutom de känslomässiga
trauman som uppstår är det även många praktiska beslut som måste tas.
I somras brann 25 000 hektar skog och mark i Sverige. Värden för
cirka 900 miljoner kronor brann upp och det motsvarar cirka 2,6
miljoner skogskubikmeter. Brandröken låg tätast över Dalarna,
Hälsingland, Härjedalen och Jämtland. I vårt närområde var det
flera stora bränder och det var många av oss som blev drabbade på
flera olika sätt.
Tänk på riskena

När branden lagt sig och sista lågan är släckt är det förståeligt att
man som markägare vill ta reda på hur drabbad den egna skogen
är. Men att ge sig ut i området, även fast det är välbekanta stigar,
kan innebära stora risker. Till exempel kan glödbranden, den brand
som vi inte kan se, under marken pågå i månader. Den kan till och
med glöda en hel vinter långt under snön. Även träd kan falla omkull av minsta vindpust eftersom rotsystemet ofta är helt avbränt.
Ett ostabilt rotsystem påverkar även marken i sluttande terräng och
risken för erosion är stor.

SKOGSBRAND
-så hanterar du skogen efter branden

Skogsförsäkring

Täcks din skog av en brandförsäkring så ska du kontakta ditt försäkringsbolag som ger vidare besked om hur du går tillväga när det
gäller till exempel förutsättningar och regler.
Avverkas eller inte

När du väl kommer ut i din brandskadade skog, efter att brandmyndigheten gett sitt klartecken är ett av de första besluten som
ska tas om det ska avverkas eller inte. Det innebär skogsskötsel-

TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Fredrik Larsson
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mässiga och ekonomiska överväganden. Det kan vara om det till
exempel är plant- eller ungskog som brunnit. Den är oftast helt död
och då måste man ta beslut om man skall ta bort den döda skogen
eller behålla den innan man utför föryngringsåtgärder.
Nyplantering

Oftast kan man använda de vanliga föryngringsmetoderna men
det beror på de lokala förhållandena och hur hårt bränt området
är. Det finns olika grader av brandpåverkan på både trädskikt och
mark. En vanlig kombination är att det finns få överlevande träd
och att marken är hårt bränd. Då kan man tänka på hyggesvila och
plantering.
Sådd kan behöva en lätt markberedning för att fröna ska få tillgång till vatten. Mineraljorden måste ha god förmåga att transportera upp vatten till marken. Ingen hyggesvila behövs eftersom fröna
inte påverkas av rotmurklan eller snytbaggen. Sådd kan utföras redan sommaren efter branden.
Man vet att den brända marken och askan gynnar tillväxten på
plantorna eftersom marken absorberar värme. Man slipper även
konkurrerande vegetation. Detta betyder att det skapas goda förutsättningar för etablering av ny skog där branden dragit fram utan
att du behöver markbereda maskinellt.
Har branden däremot bara påverkat markens humus lätt kan
maskinell markberedning behövas eftersom det på vissa marker
innebär att det börjar växa mycket gräs och busk.
Är marken hårt bränd och tillräckligt många frötallar överlevt
så kan man lämna fröträd. Detta är en ovanligare kombination,
men det finns sådana områden i till exempel brandområdet i
Västmanland.
Sprid riskerna

Att äga skog och bedriva skogsbruk är ett långsiktigt åtagande och
framtiden kan vara svår att förutspå. Därför kan det vara bra att
sprida ut riskerna genom att inte göra allt lika. Till exempel kan
man sprida ut nyplantering över tid. Genom att plantera under två
somrar istället för en blir arbetsbelastningen jämnare fördelat över
tiden och man sprider ut risken ifall det blir en ny torrsommar. De
framtida åtgärderna som till exempel röjning blir således fördelade
över fler år.

Landskap förändras ständigt, så har det varit genom historien. Går man i gammal skog kan man ofta se tecken på bränder för flera hundra år sedan. Den rekordvarma sommarens torka
och de efterföljande bränderna gjorde att vi har fått ett landskap som aldrig blir detsamma igen. Foto: Fredrik Larsson.

viss areal årligen, det kallas naturvårdsbränning. Metoden kräver
stor kunskap och lokal kännedom.
Skadeangrepp

Man ska se upp för skadeangrepp på sina nyplanterade plantor. Ett
exempel är rotmurklan. Det är en svamp som ökar kraftigt de första
åren efter en brand. Den lever av de branddödade trädens rötter,
men angriper också rötterna på nyplanterade barrträdsplantor som
är i närheten. Plantorna dör gruppvis. När du planterar ska du därför tänka på att ha minst en meter mellan plantan och branddödade barrträd. Oftast rekommenderas även hyggesvila.
Hyggesvila efter en brand rekommenderas även med tanke på skadeangrepp från snytbagge. På svårt brända hyggen kan plantorna
vara den enda tillgängliga födan. Därför är det viktigt att också
välja plantor med ett effektivt skydd mot snytbaggen.

Historiskt

Sotskadat timmer

Tidigare var hyggesbränning den vanligaste markberedningsmetoden som användes innan den maskinella markberedaren kom efter
krigsslutet 1945. Många skogsbolag är certifierade och bränner en

Timret i din brandskadade skog kanske går att rädda. Om det har
varit större bränder som de i somras brukar timret sågas på ett eller några få sågverk eftersom de sedan måste saneras från allt sot
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innan man kan såga normalt timmer igen. Det sotskadade virket
som inte kan bli sågtimmer blir bränsleflis. Handläggningen av avverkningsanmälningar från brandskadad skog brukar prioriteras av
Skogsstyrelsen men oftast är det svårt att röra sig i den brandskadade skogen direkt efter branden.
Bränderna sommaren 2018 drabbade många skogsägare och regeringen har aviserat pengar för ekonomiskt stöd till bland annat
Dalarna. Stöden går bland annat till skogsägare för ökade kostnader vid avverkning och transport av det brandskadade virket. Man
måste använda särskilda lastbilar, lastplatser, godsvagnar och skogsmaskiner eftersom virke från andra områden ej ska riskera att bli
nedsotat. Det finns även pengar för restaurering av vägnätet och
ersättning för att märka ut fastighetsgränserna på nytt.
Naturreservat

Brand är en naturlig störning som ofta gynnar ovanliga växter, djur
och svampar. Av den anledningen kan områden som brunnit bli
aktuella som naturreservat. Branden i Västmanland 2014 är ett exempel. Om det blir aktuellt med någon form av formellt skydd av
skogen har skogsägaren möjlighet att få ersättning för det.

www.besparingsskogen.se

Undvik brand

Genom förberedelser och eftertanke kan du minska risken för
skogsbrand. Grunden är att anpassa aktiviteter i skogen efter
brandriskvarningarna. Flera former av skogsarbete innebär brandrisk. Till exempel kan en gnista från en klinga på en röjsåg vara
det som skapar en brand. Lika med maskinerna i skogen. Metall
mot sten skapar lätt gnistbildningar. På Besparingsskogarna stod
markberedare och avverkningsmaskiner stilla i några veckor i somras på grund av den extrema torkan. När brandrisken är hög krävs
det att alla är extra försiktiga så förbered och anpassa arbeten efter
risknivåerna.
Branschriktlinjer

Det finns branschgemensamma riktlinjer som ger förslag på åtgärder som förebygger bränder och som till exempel beskriver vilken
utrustning som ska finnas med vid olika typer av arbete. Se artikeln
om Skogsbranschens riktlinjer på nästa sida
Källor: skogsstyrelsen.se, landskogsbruk.se
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Branschriktlinjer och
förebyggande arbete
som ger resultat
Torkan och bränderna sommaren 2018 kommer att gå till historien
som några av de värsta i mannaminne. Livsöden har förändrats
och värden för hundratals miljoner kronor har brunnit upp. Men det
skulle kunna varit värre. Skogsnäringens branschgemensamma
riktlinjer har gett resultat. TEXT: Marit Norin. FOTO: Tobbe Nilsson
Det finns risker kopplat till skogsarbete vid
torra förhållanden och skogsbranschen har
jobbat hårt med sin brandberedskap de senaste åren, vilket har gett resultat. Trots den
varma och torra sommaren och alla bränder
så har endast en procent orsakats av skogsmaskiner. Detta tack vare att det numera finns
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branschgemensamma riktlinjer gällande
skogsbränder och förebyggande arbete, riktlinjer som har utformats av företrädare för
skogsbruket i samverkan med Skogsstyrelsen,
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap), Lantbrukets brandskyddskommitté och Räddningstjänsten.

Riktlinjerna syftar till att minska antalet
och omfattningen av bränder. Här finns
förslag på lämpliga åtgärder för att förebygga bränder, åtgärder för att begränsa
spridningen av brand och rutiner för hur
samråd bör ske mellan de aktörer som berörs av skogsarbete. Skogsbruket ansvarar
sedan för att ta fram instruktioner och utbildningar utifrån dessa riktlinjer.
Brandberedskapen har gett resultat men
har också medfört stora extra kostnader.
Över 100 000 timmar brandbevakning
och mer än 400 000 timmar maskinstillestånd beräknas vara resultatet efter som-

www.besparingsskogen.se

Brandriskindex
1: Mycket liten brandrisk
2: Liten brandrisk
3: Normal brandrisk
4: Stor brandrisk
5: Mycket stor brandrisk
5E: Extremt stor brandrisk

maren 2018. Samtidigt så är det åtgärderna och att man följt riktlinjerna som gjort
att man klarade bränderna 2018 bra.
Jonas Svensson är produktionsledare på
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar.Vad har du som produktionsledare
för ansvar vid skogsbränder?

− Mitt ansvar är att se till att skicka personal till eftersläckning. Vi har släpvagnar
utrustade med pumpar, slangar, vattenbassänger, skyddsmasker etc. Dessutom
finns ett antal fyrhjulingar med vattentankar. Detta har vi både i Särna och

www.besparingsskogen.se

Älvdalen för att snabbt kunna täcka upp
och vara på plats.
Hur jobbar Besparingsskogen förebyggande mot brand?

− Vi har tagit fram rutiner för hur vi ska
jobba med markberedning, skogsavverkning och grävning vid hög brandrisk. Det
är tre olika områden så riktlinjerna och åtgärderna skiljer sig en del.
− Vid stor brandrisk har vi samråd med
entreprenören. Entreprenören är den som
tar initiativet till samråd, han är den som
är på plats och gör en bedömning av läget.

Samråd innebär att vi tillsammans går igenom ett antal punkter och gör en gemensam riskbedömning. Vi bestämmer sedan
hur arbetet ska/får fortsätta och vilka åtgärder som ska vidtas. Samrådet ska dokumenteras och båda parter får kopia på samrådsdokumentet.
− Skogsskötselskolan är ytterligare ett sätt
att jobba förebyggande. Det är en webbutbildning som alla anställda, säsongsanställda och entreprenörer måste göra varje
år. Brand och eftersläckning är två olika
utbildningar som alla ska göra, oavsett om
man jobbar med markberedning, skogsav-
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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
Detta bör skogsägaren tänka på:

• Den som äger skog bör säkerställa att
alla som arbetar där har grundläggande skogsbrandutbildning. Detta gäller
även entreprenörer.
Johan Larsson, Westlings skogsentreprenad AB. Maskiner som används i skogsarbeten ska under förhållanden då höjd beredskap råder vara utrustade med ett antal nio liters skumsläckare samt stålkratta och spade.
Foto: Tobbe Nilsson.

SPECIELLA KRAV FÖR OLIKA MASKINARBETEN

Markberedningsentreprenör Anders Persson AB har med sig vattentankar på 2 000 liter som är portabla och fordonet kan åka ut på hygget vid behov. Foto från sommaren 2018.
Foto: Anders Persson.

verkning eller grävning. Även brandvakter
ska genomgå utbildningen.
Kan du berätta om brandriskindex?

− Det är ett index indelat i en sexgradig
skala, där 1 är mycket liten brandrisk och
5E är extremt stor brandrisk. Värdet är beräknat ur en kombination av spridningsrisk
och antändningsrisk.
Hur vet ni vilken brandrisken är på ett
specifikt område?

− Det finns en app som heter "Brandrisk
ute", där det finns prognoser och information. Den kan vem som helst ladda ner
i telefonen. På Besparingsskogen har vi
dessutom tillgång till ett system som heter
”Informationssystemet Brandrisk Skog och
Mark” från MSB, där vi loggar in. Där får vi
fram en mängd olika aktuella brandriskdata.

Vilka typer av åtgärder kan man vidta?

− Det ska finnas en handlingsplan och entreprenören ska göra en riskanalys på plats
på varje trakt. Exempel på åtgärder är att ha
brandvakt, att byta trakt och att säkerställa
mobiltäckning. Brandvakt betyder att det är
någon som går bakom maskinen. Det innebär ett par extra ögon för att kontrollera att
det inte blir gnistor eller börjar ryka, samt att
vara på plats två timmar efter att maskinen
slutat för dagen. Andra exempel på åtgärder
är att byta från dag- till nattskift och att inte
använda kedjor och band.
Hur har Älvdalens Besparingsskog drabbats av sommarens bränder?

− Vi har varit relativt förskonade från
bränder. Däremot har vi haft ett produktionsbortfall på markberedning och drivning, på grund av den extrema brandrisken.
Det är även en del plantor som torkat.

Får man utföra markberedning, avverkning och grävning även om det är
brandrisk?

Vilka erfarenheter tar ni med er efter
sommaren 2018?

− Ja, så länge man vidtar de åtgärder som
gäller för den aktuella brandrisken och det
arbetsområde man jobbar med.

− Vi återkopplar sommarens händelser
med kollegor och tar del av allas erfarenheter. Vi ser över våra rutiner ännu mer,
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riktlinjerna ses över och styrs upp ännu
mer. Vi gör dem ännu bättre. Gällande utbildningar så ska alla från och med i år ha
utbildning i brand och eftersläckning. Vi
ser över material som vi har, till exempel
på brandvagnarna, och ser vad vi behöver
komplettera med.

• Skogsägaren bör ställa krav på att de
som arbetar i skogen redovisar vad
man gör för att förhindra skogsbrand
och begränsa tillbud.
• Vid arbete under torka, eller när
brandrisken av andra skäl är stor, bör
skogsägaren också kräva att lämplig
släckutrustning, som handredskap,
vatten, etc, medförs.
Den som utför arbete i skogen bör
alltid ha möjlighet att larma om något
händer.
• Huvuddelen av detta bör kunna regleras genom avtal mellan skogsägaren
och berörda parter.
• Vid stor brandrisk bör skogsägaren
även vara extra uppmärksam på risker
för pyrande brand ( glödhärdar ) efter
blixtnedslag.

Källor: www.skogforsk.se, www.smhi.se,
www.msb.se

Detta bör den som arbetar i skogen tänka på:

• Den som arbetar i skogen bör tänka
igenom vilka brandrisker som kan
finnas på det område där arbete ska
ske. En riskfaktor är alltid maskiner
som kan antända torrt material om de
slirar med kedjor eller hasar på sten
och gnistor bildas.

Informationssystemet
Brandrisk Skog och Mark

• Drivs av SMHI på uppdrag av MSB.

• Innan arbetet startar bör skogsarbetaren också ha tänkt igenom vilka åtgärder denne ska vidta för att förhindra
att brand uppstår och för att ta hand
om tillbud.

• Är främst för aktörer inom kommunala verksamheter och länsstyrelser.
• MSB kan även ge användarnamn
och lösenord till andra aktörer, om
syftet bedöms vara att förhindra,
förebygga eller släcka bränder.

• Släckutrustning för skogs- och markbrand bör medföras vid alla arbeten.
Källa: www.msb.se

Källa: www.smhi.se/brandrisk
Minimikrav på olika maskinarbeten från Lantbrukets brandskyddskommitté.
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LÄR DIG MER OM HJÄLPPLANTERING

Tips!

Ta del av Skogsvårdslagen

BEHÖVER DU
HJÄLPPLANTERA?

I bilaga 2, tabell 1, visas lägsta antal huvudplantor som ska
finnas per hektar vid senaste tidpunkt för hjälpplantering.
skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/

Gör en egen återväxtkontroll

Den extrema torkan och hettan som var i somras kan ha påverkat
dina nyplanteringar från i somras. Torka stressar skogen. Det är därför
hög tid att se över dina plantor i vår för att bedöma om hjälpplantering
behövs. TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson

Skapa dig en bild av föryngringen- gå över hela hygget. Gör
en stickprovskontroll med cirkelytor.
Fäst ett snöre som är 1,78 meter långt i en pinne. Sätt sedan
ner pinnen i marken i mitten av provytan (som då blir 10 m2).

Vad är hjälpplantering?

Se över dina plantor

Hjälpplantering är en plantering som utförs efter den ursprungliga
planteringen för att komplettera antalet framtida huvudstammar.
Det är en skogsvårdsåtgärd som är nödvändig när en första plantering har misslyckats och inte gett tillräckligt många livskraftiga
plantor per hektar.

En hjälpplantering lyckas bättre om skogsägaren är ute i god tid, redan på sensommaren om planteringen gjorts samma vår. Det finns
annars risk att hjälpplantorna blir undertryckta och halkar efter i
tillväxt om man väntar för länge. Tall är känslig för skugga. Målet
är att få ett jämnt framtida bestånd. Det underlättar alla framtida
skogsvårdsåtgärder.

Räkna alla huvudplantor som finns inom ytan. Antalet räknade plantor × 1 000 = antal plantor per hektar. Lägg gärna
flera cirkelytor med 15 - 20 meters avstånd.
Behövs hjälpplantering - kontakta Skogsstyrelsen.

Beställning av hjälpplantor - så gör du

Skogsvårdslagen

Enligt Skogsvårdslagen är man skyldig att anlägga ny skog efter en
avverkning och en tillfredställande föryngring måste finnas inom
fem år. Antal plantor per hektar beror på vilken sorts plantor det
handlar om och hur bördig marken är.
Naturligtvis planterar man inte bara för att lagen kräver det utan
för att en bra återväxt i skogen också ger en ekonomisk vinst vid en
framtida avverkning.
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Om du har fått skador på din nyplantering så ska du kontakta ditt lokala Skogsstyrelsekontor för en neutral bedömning.
De inventerar då dina områden och beslutar om det ska
hjälpplanteras.

Plantans fiender

Snytbaggar, rotmurkla, konkurrerande vegetation och viltbete eller
som i somras extrem torka är några av de saker som kan göra att
planteringar har misslyckats. Torka gör att plantorna inte kan ta
upp vatten på ett tillfredsställande sätt och dör. De kan även ha
fått höstfärger. Vuxna träd klarar torka bättre än plantor eftersom
de har ett välutvecklat och ett större rotsystem. Torkan och hettan
som var i somras gynnar också insektsangrepp. För att de nya plantorna ska få bättre möjligheter att överleva är det viktigt att försöka
avgöra varför de första plantorna dött.

www.besparingsskogen.se

• Skogsstyrelsen i Älvdalen:
Raine Larsson 0251 - 59 73 86
• Kontakta ditt försäkringsbolag.
• Kontakta Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar:
Jan Norell 0251 - 59 74 73

www.besparingsskogen.se
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Det är 20 år sedan Älvdalens Utbildningscentrum, ÄUC, började jobba med simulatorer. Tack vare olika projekt i samarbete med Ljungbergsfonden har de kommit en lång bit på väg. Urban Liljeberg
är lärare och projektledare på ÄUC och
jobbar med projektet ”Simulatorn som
komplett läromedel”, i dagligt tal kallat
”Ljungbergsprojektet”. Projektet syftar till att
öka simulatoranvändandet i utbildningen.
−Tidigare projekt har handlat om att investera i simulatorer och annan hårdvara.
Det projekt vi jobbar med nu handlar om
att utveckla mjukvara så att pedagogiken i
övningar och feedback från övningar blir
bättre. Det nya är att vi har börjat med VRutrustning. I simulatorvärlden går det inte
att gallra utan VR-teknik, eftersom man i
en ”vanlig” simulator inte kan titta uppåt,
berättar Urban.
Virtual Reality

VR är en förkortning för Virtual Reality
och betyder virtuell / datorsimulerad verklighet. VR-tekniken är ovan för många och
det krävs en långsam tillvänjning. ÄUC
har tre utrustningar och ytterligare tre ska
köpas in våren 2019. Eleverna får nu mer
schemaläggning i simulatorerna, där de lär
sig hantera utrustningen effektivare och
snabbare än i riktiga maskiner.
−Det har visat sig att instruktörstiden i
skördare har gått från fyra dagar till 15 minuter, i lätt terräng, när man tränat i simulator före. Förutom den schemalagda tiden
är det upp till eleven att öva övriga tider,
till exempel på raster, för att få så mycket
träning som möjligt, säger Urban.
Under 2019 utför man även en typ av
experiment. I februari fick Urban uppgifter om vilken gallringstrakt som ska utföras

  Framtidens maskinförare

UTBILDAS MED
HJÄLP AV VR-TEKNIK
Redan idag används simulatorer när man utbildar framtidens skogsmaskinförare. Nu går utvecklingen framåt och VR-teknik är det senaste
hjälpmedlet i undervisningen. TEXT: Marit Norin. FOTO: Fredrik Larsson.
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under hösten 2019. Han har sedan lagt in
gallringstrakten med alla uppgifter i simulatorn. Eleverna tränar på gallring i simulatormiljö och vid den riktiga gallringen på
hösten har de redan övat i miljön.
− Det bör innebära att eleverna kommer
igång snabbare och gör ett kvalitetsmässigt
bättre jobb när de för första gången gallrar
på riktigt med riktiga maskiner.
Lokalt samarbete

Älvdalens utbildningcentrum har ett bra
dagligt samarbete med ett antal lokala
skogsaktörer. Avverkningsvolymerna som
behövs för skolans verksamhet varierar mellan 18 000 - 25 000 m3fub per år.
− Det är tack vare Älvdalens Besparingsskog, StoraEnso, SveaSkog, Billerud Korsnäs, Mellanskog, Skogsstyrelsen samt deras anställda och uppdragsgivare som vår
skogliga övningsverksamhet fungerar, säger Urban.

”

– Det var ovant i början, då blev jag
yr i huvudet. Man måste vänja sig
vid tekniken och kan inte sitta så
långa stunder i taget.” Nils Nordh

Många fördelar med VR-teknik

Den nya tekniken är något eleverna behöver vänja sig vid. Nils Nordh från Älvdalen
går sista året på utbildningen till skogsmaskinförare.
− Vi hade simulatorträning på schemat
i årskurs ett och två, berättar Nils. Det nya
med VR har jag provat i cirka ett år och tre
månader. Det var ovant i början, och jag blev
yr i huvudet. Man måste vänja sig vid tekniken
och man kan inte sitta så långa stunder i taget.

SKOGEN & KRAFTEN VÅR 2019
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Projektledare Urban Liljeberg och eleven Nils Nordh är överrens om fördelarna med att få simulatorträning med VR-teknik. Älvdalens Utbildningscentrum var den första skolan i Sveige att anvnda VR-teknik i
utbildningen till skogsmaskinförare.

När man vant sig vid VR-tekniken finns det
många fördelar med att träna med hjälp av
VR i simulatorn.
− Dels så ser man mycket bättre, berättar
Nils. Man får bättre avståndsbedömning
och ser bättre runt om. Det blir inte så
många onödiga kranrörelser.
Övning "på riktigt"

Nu väntar slutspurten på utbildningen för
Nils och hans klasskamrater. Under våren
har de sex veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, och Nils återvänder till det företag han gjort praktik på tidigare, Älvdalens
Skogsentreprenad. Dessutom väntar en
omfattande slutövning där eleverna jobbar
i simulatorn.
− Jag har skapat en övning som är otroligt
verklighetstrogen, så nära ”på riktigt” man
kan komma. I simulatorn har jag skapat en
miljö/en skogsfastighet med olika bestånd
där det finns en basväg in. Eleverna får ett
traktdirektiv, det vill säga en instruktion.
Uppdraget är att utifrån en manuellt ritad
karta utföra de olika moment som krävs för
avverkningen. Övningen är så pass omfattande att eleverna kommer att jobba med
den under en längre tid, med olika delar.
De måste fundera ut samt planera hur de
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ska genomföra avverkningen kvalitetsmässigt och prestationsmässigt så bra som möjligt. Genom att analysera data från simulatorkörningen kan vi göra bedömningar
och betygsättningar i flera olika kurser. När
eleven jobbar i simulatorn, med eller utan
VR, kan vi filma. Då kan vi i efterhand gå
in och titta hur det har gått. Det är något
som är till stor hjälp i bedömningen. Alla
bedömningar ger också möjligheter att titta
på varje elev för sig och därmed individanpassa den fortbildning eller färdighetsträning som kan tänkas behövas, förklarar
Urban.

”

– Morgondagens gymnasieelever
kommer att vara vana vid VR när
de kommer till gymnasiet, vilket
gör att vi kommer att kunna jobba
mer med VR. ” Urban Liljeberg

ÄUC först med VR-teknik

Älvdalens Utbildningscentrum var första
skolan i landet att använda VR-tekniken
i simulatorerna. Nu finns fler skolor som
använder det och utvecklingen i framtiden
förväntas handla mycket om VR.
− Tekniken finns hos timmeråkare re-

En av slutövningarna består i att utifrån en (manuellt ritad) karta i simulatorn utföra alla moment som
krävs för en avverkning. En skogsfastighet är skapad i simulatorn för att efterlika verkligheten.

dan nu, säger Urban. Man behöver inte
gå ur hytten för att lasta timret. Det finns
en kamera så man ser 3D i realtid. Även i
grundskolan börjar VR komma i många
olika kurser. Morgondagens gymnasieelever
kommer att vara vana vid VR när de kommer till gymnasiet, vilket gör att vi kommer
att kunna jobba mer med VR. I framtiden
kommer vi även att ha Heureka i simulatorvärlden och det innebär en pedagogisk
finess. Man får snabb feedback och ser ekonomiska och biologiska resultat beroende
på hur man gallrar.
Certifiering i framtiden

Ljungbergsprojektet är ett treårigt projekt och är slut till sommaren 2019.
Under ett och ett halvt år har ÄUC även
haft ett samarbete med projektet ”Svensk
Skogsvalidering”, som också handlar om
användandet av simulatorteknik. Det projektet syftar till att hitta redskap för att validera kunskap, det vill säga mäta det man
redan kan. I framtiden hoppas man även
kunna certifiera kunskap och kompetens
hos de som är i driften på olika nivåer i
skogsbruket, till exempel maskinförare,
planerare och driftsledare och att de då ska
kunna få ett cert/bevis.

www.besparingsskogen.se

FAKTA
VR
VR är en förkortning för Virtual Reality och betyder virtuell / datorsimulerad verklighet. Genom datateknik simuleras olika miljöer och man kan vara närvarande i miljön och interagera i den.
Om man tex använder VR-glasögon så känner de av åt vilket håll
man riktar blicken och visar då bilder/miljön i den riktningen.
Det innebär att man befinner sig i en datorvärld.
Simulatorer på Älvdalens Utbildningscentrum
Skog: Sju simulatorer där det är en skördare och en skotare i
varje simulator.
Transport: Fyra lastbilssimulatorer, varav två stycken innehåller
hjullastare och trucksimulator. Två simulatorer är kransimulatorer.
Bygg- och anläggning: Tre simulatorer. I dessa är det hjulgående
grävmaskin, bandgående grävmaskin och hjullastare.
Simulatorn som komplett läromedel
Mål: Att öka utnyttjandet av simulatorer i gymnasieskolorna så
att det ger effekt för lärandet. Pågår: 2015-2019
Partners: Älvdalens Utbildningscentrum, SG/Södra Viken, Sveriges Lantbruksuniversitet, Komatsu Forest, John Deere.
Finansiär: Ljungbergsfonden.

www.besparingsskogen.se

Svensk Skogsvalidering
Mål: Att skapa en modell för validering av kompetens med
hjälp av simulator. Pågick: 2017-2018
Partners: SYN, branschen (SYN = Skogsbrukets Yrkesnämnd).
Finansiär: Skolverket.
Ljungbergsfonden
Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal
Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för
utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Stiftelsen finansierar och premierar utbildningsintresse, kunskapsbyggande och entreprenörskap. Idag investerar
Ljungbergsfonden i framåtsträvande utbildningsprojekt som
lägger stor vikt på nätverksskapande, mellan skola, näringsliv
och samhälle i ett långsiktigt perspektiv.
Heureka
Heurekasystemet är en programserie utvecklad på SLU, med
datorbaserade hjälpmedel till stöd för skoglig analys och planering på såväl kort som lång sikt. Med Heureka kan man optimera
dagens skogsskötsel för framtiden. Med Heureka är det möjligt
att göra prognoser där flera olika aspekter hanteras: virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring.
Källor: ljungbergsfonden.se, slu.se, mistra.org
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den. De utvecklade också en alternativ teknik
för beredning av bark och andra växter med
giftiga ämnen - långsam rostning i en övertäckt grop i marken. När rostningsprocessen
var avslutad hade barken antagit en röd färg.
I äldre källor omnämns röd bark som handelsvara mellan fjäll- och skogssamer.
Barktäkt - ett kulturminne

SKOGSLIV

BARKBRÖD

EN  GÅNG  NÖDBRÖD - NU  LYXVARA

Barkbröd brukar förknippas med svält och nödkost. I svåra tider
under 1700- och 1800-talen var det fattigmat i vårt land. Ju sämre
ställt man hade det, desto mer bark blandades i brödet. Barken
har en bredare historia än så, både historiskt och geografiskt. Det
var en fråga om överlevnad och användandet sträcker sig långt
tillbaka i tiden. TEXT: Marit Norin. FOTO: Tobbe Nilsson.
Svältkost

Under 1700- och 1800-talen inträffade ett
flertal perioder av svår missväxt och svält och
vid flera av dessa tillfällen låg Sverige dessutom i krig. Brist på spannmål uppkom ofta
och att blanda bark, ärter, bönor eller potatis
i brödet, var inte något som bara gjordes under nödår. Uttrycket ”hungerslagorna gingo” talar om hur tomt det kunde vara vid
Olsmäss (Olofsmässan) 29 juli. Olofsmässan
var en av sommarens viktigaste märkesdagar
och stora festdagar, den utgjorde skarven
mellan två odlingsår. Tiden kallades även för
svältkroken eller brödskarven.
Nödbrödsämnen

De sista stora nödåren slog till i vårt land
1867 och 1868. Många olika slags nöd-
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brödsämnen kom då till användning.
Man tog helt enkelt det som fanns, som
halm eller torkade ljungknoppar, mossor och lavar som kunde skördas även på
vintern. Så fort de första hasselhängena
och hasselknopparna kom fram på våren
skördade man dem och blandade i brödet.
På många håll i landet, liksom under alla
tidigare nödår, blandades bark i brödet. Ju
sämre ställt man hade det, ju mer bark i
brödet.
På sensommaren och hösten, när
missväxten var ett faktum, hade näringsvärdet i tallens innerbark sjunkit och de
giftiga ämnena ökat. Den bark som man
då skördade var därför inte speciellt lämpad som mat, och kanske är det därför barken fick dåligt rykte som människoföda.

Bandkniv
Bandkniv används när man barkar.
Den är smidd bågformad och ska användas med båda händerna för att ge
optimal kraft. På bilden ovan ses två
olika bandknivar.
Sápmi och barken

Barken, som i bondekulturen var en nödföda, har för samerna varit en delikatess och
ett viktigt kosttillskott. Bruket av innerbarken har förekommit över hela det samiska
bosättningsområdet, Sápmi. Det var ett naturligt sätt att få i sig kolhydrater till en kost
som annars bestod av mycket kött. Barken
kunde ätas färsk och som torkad och sönderhackad i flingor var det en vanlig ingrediens i soppor/buljonger.
Barken skördades under savningsperioden
när barken är rik på kolhydrater, fylld med
c-vitamin och mineraler. För att minska halten av giftiga ämnen, bland annat fenoler,
som alltid finns i små mängder i innerbark,
och för att förbättra näringsvärdet och möjligheten att lagra barken, torkade samerna
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Runt om i Sápmi finns spår av barktäkter.
Vid en undersökning gjord av Silvermuseet
och SLU har nästan tusen barktäkter registrerats. Den äldsta är 3 000 år gammal,
funnen i en trädstam i en myr i Arjeplogs
kommun. Bark kan ha använts som föda
betydligt längre tillbaka än så. Det finns
forskare som hävdar att bark utnyttjades
som föda av neandertalmänniskan redan
för flera hundra tusen år sedan.
Vid tiden för den första barktäkten var
träden i genomsnitt 90 år gamla. Barken
skars oftast ut på stammens norra sida och
på ett sådant sätt att trädet skulle överleva.
Man skar inte runt hela trädet utan sparade
en så kallad livrand lodrätt längs stammen.
Livranden av oskadad bark skulle enligt traditionen vara minst tre fingrar bred, annars
kunde trädet dö. Det var inte ovanligt att
ett och samma träd utnyttjades flera gånger.
Den här metoden skiljer den samiska barkanvändningen från den finska och svenska, där träden oftast fälldes, vilket innebär
att det i dag inte finns några spår kvar.
Det är inte enbart den samiska befolkningen i Nordskandinavien som har använt
tallens innerbark som föda. Bark har också
använts bland sibiriska folk och av indianer i Nordamerika. Det finns barktäkter på
tallar i norra Sibirien, i USA och i Kanada.
Täkterna ser likadana ut, oavsett om det rör
sig om Klippiga bergen eller Norrbotten.
Även traditionerna kring nyttjandet är ofta
likartade, exempelvis att alltid lämna kvar
en livrand. Likheterna styrker tanken att
barktäkt är något som kan ha följt människan under större delen av hennes historia.
Barken byts ut mot potatis

Vid slutet av 1800-talet upphörde bruket
av innerbark på några få år, både för bondekulturen och för samerna, med undantag
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av nordöstra Finland. Där levde traditionen
kvar långt in på 1900-talet.
En förklaring är att man sedan början av
1800-talet började odla potatis och att den
kom att ersätta barken och på många håll
bli det dominerande brödämnet.
Det fanns en del som redan tidigare propagerat för att potatis skulle användas som
nödbrödsämne istället för bark. Man hade
bland annat kunskap om hur Irlands befolkning lärt sig att överleva på potatis i olika former. År 1733 skrev Jonas Alströmer: ”Man
kokar dem allenast till dess de äro kokte,
och huden avlossnar, då tager man bort det
tunna skinn, som sitter omkring dem, och
knådar dem så sönder uti ett tråg liksom en
annan deg, läggandes därtill en fjärdedel eller
så mycket mjöl, som utan vatten uti deras
saft bekvämt låter sig inknåda.”
Potatisbrödet slog igenom och sågs verkligen som en ersättning för barkbrödet. I
Värmland och Norge, där potatis heter jordäpplen, kallades det äppelbröd. I Dalarna
och södra Norrland kallades det päronbröd.
Än idag används i vissa delar av Dalarna
samma recept som Alströmer beskrev i till
exempel tunnbröd.
Svårsmält och hälsosamt

Idag, på 2 000 - talet, har barken och barkbrödet fått något av en renässans. Forskning
och olika studier visar på en rad positiva och hälsosamma effekter av barkmjöl.
Det innehåller massor med antioxidanter
och ju längre norrut barken har fått växa
desto högre koncentration antioxidanter.
Barkmjölet sägs vara en tio gånger starkare antioxidant än grönt te. Forskning talar

också för att barkmjöl kan förebygga en rad
allvarliga sjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, demens, astma och allergier. Det
innehåller mer fibrer, mineraler och vitaminer än vanligt vete- och rågmjöl och det
innehåller stärkelse, riboflavin, järn och en
stor mängd kalcium och c-vitamin. Därtill
finns det indikationer på att tallbarksextrakt kan sänka kolesterolet i blodet.
Positiva hälsoeffekter och en växande
ekotrend har bidraget till att industribagerier de senaste 10 -15 åren börjat baka bröd
med inslag av barkmjöl. Men barkmjöl
är en ganska svårsmält utfyllnad. Mjölet
är kraftigt för matsmältningskanalen och
våra magar är inte riktigt anpassade för en
stor del barkmjöl. För mycket barkmjöl
gör även att det smakar beskt och bittert.
Bagerierna använder som mest 10 -15 %
barkmjöl i brödet.
Lyxvara

Från att ha varit nödföda under svåra tider
och ett normalt livsmedel för samerna, har
barken och barkbrödet under 2000-talet
blivit en lyxvara. Barkbröd bakas idag och
säljs i hela landet. Att köpa barkmjöl kostar
idag 2 500 kr / kilo, vilket gör varje brödkaka till en dyr munsbit.
Att baka barkbröd

Margareta Bohlin och jag träffades en dag
för att testa på något som var nytt för oss
båda – att baka barkbröd. Vi höll till hos
Margareta och hennes make Lars-Erik på
Hedgården, i ”gamtstuggu”. Lars-Erik hade
börjat elda i bakugnen dagen innan så allt
skulle vara klart för oss att baka.

Källor
Muntliga: Anders Hallberg, Barkbrödsbageriet i Kåsböle
Webb: www.svd.se, https://fof.se/tidning/2007/5/bark-nyttigt-och-gott, www.sprakochfolkminnen.se, https://svenska.
yle.fi/recept/2011/02/20/barkbrod, www.visitvasterbotten.
se, www.sveaskog.se, www.wikipedia.se, www.samer.se
Barkmjöl (den lilla skålen till höger) ser ut och luktar som sågspån. Barkmjöl innehåler inget gluten och måste blandas
med annat mjöl för att få degen att hålla ihop.
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Baka eget barkbröd

SKOGSLIV

Ingredienser
1,5 dl barkmjöl

4,25 dl rågmjöl
4,25 dl kornmjöl
vatten
lite salt
Så gjorde vi:
Vi blandade ihop de tre mjölsorterna och lite salt,
sedan provade vi oss fram med hur mycket vatten vi
skulle ha i.
Vi gjorde sedan på samma sätt som när man bakar
tunnbröd och kavelgris, kavlade ut tunna, runda kakor och naggade dem innan de skulle in i ugnen. Den
enda skillnaden var att vi gjorde mindre kakor.
Barkbrödsdegen blev lite stabbigare än tunnbrödsdeg
och i början var det lite ovant att kavla den. Precis
när vi tyckte att vi började få till tunna, fina kakor
så var degen slut.
När vi gräddat klart varje kaka tog vi ut den och
delade på den i mindre bitar, innan den stelnade för
mycket.

30

Det finns olika sätt att göra barkbröd på.
Man kan baka med och utan jäst, med olika
mjölsorter och tjocka eller tunna kakor. Vi
valde att baka efter ett gammalt recept och
med de sädesslag som fanns att tillgå på våra
breddgrader.
En som bakar barkbröd ofta är Anders
Hallberg på Barkbrödsbageriet i Kåsböle.
Barkmjölet vi använde kommer från Barkbrödsbageriet och Anders har gjort mjölet
själv. Han började baka barkbröd 2011.
Han förklarar att det är en lång process att
göra barkmjöl. Först ska trädet barkas, sedan ska barken sköljas för att få bort garvämnen, sedan torkas, rostas och malas.
Att hitta en bra metod att mala barken kan
vara lite knepigt, Anders använder en hammarkvarn till malningen.
Vanligast är att ta bark från tall, men det
går även med andra träslag som till exempel
alm och björk. Det är den ljusa innerbarken, kallad kambiet, som man använder.
Källor: Anders Hallberg, Barkbrödsbageriet
i Kåsböle, www.svd.se, https://fof.se, www.
sprakochfolkminnen.se, https://svenska.yle.fi,
www.samer.se, www.visitvasterbotten.se,
www.sveaskog.se, www.svtplay.se

Fakta barkbröd

Vi experimenterade även med att blanda i krossade
enbär i en del av degen, ett tips från Anders, för att
förhöja smaken lite. Det visade sig vara svårt att få
enbären jämnt fördelade i degen.

• För att få kallas barkbröd ska det
innehålla minst 10 % barkmjöl.

Resultatet blev ett överraskande gott knäckebröd.

• Under de värsta nödåren blandades mer än 50 % barkmjöl i brödet.

SKOGEN & KRAFTEN VÅR 2019

• Våra moderna smaklökar ”klarar”
inte mer än 15 % barkmjöl i brödet.
Ju mer barkmjöl desto bittrare och
beskare.

www.besparingsskogen.se
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VIKINGASVÄRDET I SÄRNA
I arkivet, nere i källaren på Särna-Idre Besparingsskogs kontor, ligger ett spännande
föremål väl bevarat. Där har det legat arkiverat några år för Särna Hembygdsförenings
räkning. Föremålet är över 1 200 år gammalt och för länge sedan höll någon detta i
sin hand och svingade det. TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Särna Hembygdsförenings arkiv.
Hur svärdet hamnade på en mosstäkt i
Särna kan vi bara fantisera om. Vi avbryter
fantasierna för en stund och tittar på det vi
vet om svärdet.

Kungarna var starka och internationella
kontakter vanliga, i alla fall för kungarna.
Människorna som levde långt in i Sveriges
inland märkte troligen inte mycket av detta.

Föremålet är ett 93 cm långt svärd från
Vendeltiden. Den tidsepoken är ganska
okänd för många. Ändå är det en av de
mest spännande epokerna i vår nordiska
historia. Den sträcker sig mellan folkvandringstid och vikingatid, cirka år 550 till år
800. Under Vendeltiden byggdes stora rikedomar upp från bergsbruk och handel.

Vi flyttar oss framåt i tiden, till en
mosstäkt i Särna. År 1892 är Kristina
Eriksdotter nio år gammal. Hon och hennes mamma Kerstin är ute och drar ihop
mossa som ska köras hem med häst nästa
vinter. Mossan används till att koka ”sörpa”
som stödutfodring till korna under de kalla
vintermånaderna. Men nu är det höst och
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solen står högt på himlen. Mossan drar de
ihop med hjälp av mossrivor, ett redskap
som gör att de kommer djupt ned i mossan. Plötsligt stöter Kristina på något med
mossrivan, upp följer ett antal järnföremål,
bland annat ett svärd.
Vad som sades där och då mellan
Kristina och hennes mor kan vi bara ana.
Uppståndelse blev det helt säkert i alla fall.
Vi vet också att de tog hem svärdet. Var de
andra järnföremålen från samma fyndplats
är vet ingen. Det gick många år och svärdet
bevarades i Särna.

www.besparingsskogen.se

En dag, cirka år 1947, besökte historikern Ewert Åhs från Älvdalen Kristina.
Han hade hört talas om det som kallades
”vikingasvärdet”. Kristina, som nu hade
hunnit bli cirka 65 år visar Ewert platsen
där svärdet hittades. Hennes minne var det
inget fel på. Fyndplatsen låg inte långt ifrån
Foskvallen på platsen som i folkmun kal�lades Ängelövsvängen. En åkrok vid Foskån
som fått sitt namn efter en ko som hette
Ängelöv och som en gång i tiden hade
drunknat precis där.
Nu är de människor som var med den dagen då svärdet hittades borta, lika följet som
senare återfann platsen. Det vi har kvar är
ett svärd och ett foto av Ewert och Kristina.
Svärdet blev senare daterat till Vendeltiden.
Det kan man bland annat se på smidestekniken. Enligt arkeologen Inga Serning som
skrivit boken ”Dalarnas Järnålder” är det ett

så kallat typ B-svärd. Det var ett vanligt svärd
i nordvästra Europa och är från tiden runt
700-talets andra hälft. Hon skriver också att
tre andra svärd har återfunnits i gravar vid
Horrmundsjön i Transtrands socken. Hon
var en av de arkeologer som grävde ut de
gravplatserna. De kallas skogsgravar eller
fångstmarksgravar och är gravar som ligger
utanför kända bygder. Oftast påträffade på
uddar i skogssjöar. Flera områden av denna
typ är funna i Sverige och platserna som de
vid Horrmund är mer gynnsamma för jakt
och fiske än för jordbruk.

vikingatiden. Då vet vi att det har funnits
boplatser runt Horrmundsjön och några
mil därifrån, i Särna, återfanns det fjärde
svärdet av samma typ och årtal. Svärdet i
Särna kallas för ett ”lösfynd” av arkeologerna.

Bland gravgåvorna vid Horrmundsjön
hittades föremål med anknytning till strid,
jakt, smide och prydnad samt horn och
ben av tamdjur och vilt. Troligen fanns
det en ganska permanent bosättning vid
Horrmund, men den upphörde redan under

Källor: Särna Hembygdsförening,
Elon Andersson, Serning, Inga (1962)
”Järnåldersgravarna vid Horrmundsjön i
Transtrands socken”, Dalarnas hembygdsbok
1962, Inga Serning, ”Dalarnas Järnålder,
https://sv.wikipedia.org, https://popularhistoria.se

Lösfynd eller ej, en gång i tiden har någon kanske haft det som en av sina värdefullaste ägodelar och kanske svingat det i
strid. Vem som ägde svärdet och hur det
hamnade vid Ängelövsvängen låter jag er
fantisera vidare om.

Smidestekniken visar att svärdet är från Vendeltiden, som varade mellan år 550 till 800.

www.besparingsskogen.se
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för kommande generations skogsägare

Skogsmyror
När vårsolen börjar värma och smälta bort snön då tinar myrstacken
upp och myrorna vaknar ur vinterdvalan. Trötta och stela kravlar de sig
ut i vårsolen. Så snart de blivit varma kan de använda sina antenner
och ben som vanligt och myrstacken börjar myllra av liv igen.
Drottningar och arbetare

Myrorna i stacken är hannar, honor, drottningar och arbetare.
Myrstacken fungerar som ett samhälle där myrorna har olika arbetsuppgifter. Alla arbetare är honor. De kan leva i flera år och deras
uppgifter är att bygga och försvara stacken, sköta om drottningen,
äggen, larverna och pupporna, skaffa föda och städa. En myrdrottning kan leva i tjugo år och hennes enda uppgift är att lägga ägg. Det
kan finnas upp till hundra drottningar i en myrstack. Drottningen
är större än en arbetarmyra och hon lever i små hålor/kammare som
finns nere i marken, djupt under stacken. Drottningen kan inte skaffa mat själv utan måste matas.
Myrstacken och dess fiender

Myrorna bygger oftast sin stack runt en trädstam eller kring en
gammal stubbe. Myrstacken sträcker sig långt ner i marken. Det
man ser av stacken är oftast en mindre del än det som finns under
markytan. Ett myrsamhälle kan bestå av flera stackar där det kan
finnas upp till en miljon myror. Stacken är inte bara en hög av
barr och kvistar. Varje litet barr har lagts så skickligt att det bildas gångar genom hela stacken. Myrorna går i gångarna, men de
fungerar också som vädringskanaler där frisk luft strömmar genom
hela stacken ända ner till de djupa kamrarna långt under markytan.
När det är vackert väder är stackens hundratals tunnlar öppna och
vid regn är myrorna snabba att stänga dem. Känner de sig störda,
samlas hundratals myror på några sekunder och du kan känna den
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fräna friska doften av myrsyra, som är myrornas försvarsvätska. Små djur bedövas av myrsyran och stora djur irriteras så mycket att de låter
stacken vara ifred. Men inte alla, myrornas fiender är myrlejonsländans larver, björnen, räven,
gröngölingen, spillkråkan och många andra fåglar.
Se, känna, lukta och smaka, men inte höra

Myran har inget skelett. I stället har den ett segt
och hårt skal, som håller upp och skyddar kroppen.
På huvudet sitter fem ögon. Med antennerna kan
myran känna sig fram och fånga upp dofter. Längst
fram på huvudet sitter starka käkar. Myrorna kan se,
känna, lukta och smaka, men inte höra. Längst bak
har myran en giftblåsa som innehåller myrsyra.
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Röd skogsmyra (Formica rufa), även kallad
vanlig skogsmyra, röd stackmyra och vanlig
stackmyra, är en myra som tillhör gruppen
skogsmyror. Den är vitt spridd och vanlig i
Europa och den mest välkända skogsmyran. I
Sverige är den också en av de vanligaste myrarterna.

Myrornas språk

Myran kommunicerar med olika dofter. En doft talar
om för de andra myrorna att här är det farligt. En annan doft säger; här är det gott om mat, kom och hjälp
mig. En tredje doft är myrans hemmadoft, alla myror i
en stack känner igen den doften. Den myra som luktar
”hemma” är en vän, andra är fiender.

https://sv.wikipedia.org

När myran fångar ett byte hugger den med sina kraftiga
käkar och sprutar samtidigt in myrsyra i offret. Larverna i
stacken äter främst smådjur som arbetsmyrorna släpar dit.
Myrorna äter även larver, maskar, frön och bladlösspillning.
Många av dessa småkryp skadar skog och växter, så man kan
säga att myrorna hjälper till att vårda skogen. Bladlössen suger i sig söt vätska från blad och kvistar och deras spillning
blir en sockerlösning. Stackmyrans viktigaste mat är socker
och en medelstor stack kan äta tio kilo socker under en sommar. Myrorna samlar ingen mat inför vintern, eftersom de går
i dvala. Den näring de har i kroppen räcker minst sju månader,
ända tills vårsolen väcker dem ur dvalan igen.

SLÄPAR
MYRAN
TILL
STACKEN

STACKEN ÄR
MYRANS

Myrans föda

MYRAN
SPRUTAR UT
MYR-

HAR TILL
UPPGIFT
ATT
LÄGGA
ÄGG

Källor: http://www.djurskydd.org, https://svenska.yle.fi
Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Ryggsäck ink
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Röd skogsmyra
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KONSTRUKTÖR: Ulrika Ressar, Solflätan. FOTO: © eowyny-stock.adobe.com
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AKTUELLT

AKTUELLT

ANSLAGSTAVLAN

Tips  - vi gillar!

Kom ihåg!

Älvdalens Besparingsskog

BIDRAGSGUIDEN
2019

JORDÄGARSTÄMMA VÅREN 2019

Blixtvakt

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

Blixtvakt.se

Mer Särnmål

Har du Kivra?

Skriven av en grupp särnabor under
ledning av Back Sara Ericsson. Finns att
köpa på t.ex. den lokala matvarubutiken i Särna och på Lomkällan.

Säg till så får du ditt lönebesked digitalt!

Boka hos Älvdlens Besparingsskog
Tfn: 0251 - 106 95
E-post: info @besparingsskogen.se

Tips!

• SKOGSBRUK
• JORDBRUK
• ÖVRIGA BIDRAG

Bidragsguiden
Kom ihåg att ansöka om bidrag. Ta del av Bidragsguiden
och ansökningsblanketter på besparingsskogen.se.

• Smidig och säker tillgång till din viktiga post.
• Du får post som deklarationen, fakturor och kreditupplysningar från företag och myndigheter du har en relation till.

LÖSNING SKOGSKRYSSET HÖSTEN-18
HAR UTANFÖR
STOR VANLIG
KIL- ARBETSVINKEL
TID

• Alltid tillgång till dina viktiga dokument.

Frost-Anders bok

• Betala fakturor, signera avtal och flera smarta funktioner.

En tjock bok som bygger på Frost Anders dagboksanteckningar, skrivna på älvdalska. Frost Anders Andersson var
född 1873 på Näset, där också gamla porfyrverket låg.
Han var med om uppbyggnaden av nya porfyrverket i
Västermyckeläng. Anders skriver om olika händelser och
framförallt runt Näsets by. Han skriver om de som bodde
där, men också om vardagliga händelser.

• Gratis och dessutom bra för miljön.

ETT
SÅDANT
STARTADES I
ÄLVDALEN I
SLUTET
AV
1700TALET

BRED
GATA

GRATTIS!
Lina Linsten 7 år, i Uddevalla, som svarade rätt
i förra numrets Lilla Skogsskola.

Finns att köpa på Porfyrmuseet och hos Elfdalens Hembygdsförening, Rots Skans i Älvdalen.

Det rätta svaret var:
RUDA

Älvdalsk ordbok

OMVANDLAS
RUDANS
FETTRESERVER
TILL

Skriven av Lars Steensland. En digital
ordbok finns på: älvdalsk.ordbok.gratis
Finns även som bok.

STORT
VATTENDRAG

E

Ä

T

BORRAR
I ISEN
OCH
PIMLAR

Träd: en vandring i den svenska skogen
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• SKOGSBRUK
• JORDBRUK
• ÖVRIGA BIDRAG

Journummer för väghållning
ÄB: 0251-59 74 86
SIB: 0253-59 67 65

• Säkrare än både e-post och brev.
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Vill du boka Lokalen för fest,
konferens eller hyra en kontorslokal?

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

Finns för Android och Iphone.

Gunnar Wetterberg skildrar hur träden vandrat in, markens
mysterier, samspelet mellan människan och skogen,
skogens kluriga gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas
sammanslutningar. Han gräver i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins
genombrott och skogens framtid som
kolsänka och oljeparentesens slut. I
foton, kartor och målningar fångas det
mesta, från flottningens vedermödor
till trädens rofyllda skönhet.

Särna-Idre Bespari

BIDRAGSGUIDEN
2019

Särna-Idre Besparingsskog 21 / 5
Älvdalens Besparingsskog 23 / 5

Blixtvakt är en tjänst för att hålla dig
underrättad när åskan går och det
blixtrar i ditt närområde. Tjänsten kan
användas som en app i din telefon och ger dig en varning
så fort en blixt slagit ner inom ett område som du själv
anger. Du kan även följa och se blixtnedslagen på en karta.
Det fungerar lika bra i din telefon, surfplatta som på din
dator. Och inte minst, det sker i realtid.
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Viktigt!

SALTSTENAR

Från och med 2019 kommer all försäljning av saltstenar att upphöra.
Saltstenar till jaktlagen som delas ut kostnadsfritt skall tas ut före sommaren efter kontakt med Jan Norell eller Urban Mattsson på Älvdalens
Besparingsskog.

Jaktregler finns på www.besparingsskogen. se
Älvdalens Besparingsskog
http://www.besparingsskogen.se/alvdalen/verksamhet/jakt-fiske/

Särna-Idre Besparingsskog
http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre/verksamhet/jakt-fiske/
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Det kom ett brev!
Varje gång vi har barntävling och korsord får vi in mängder av svar.
Det är så roligt! Tusen tack alla trogna läsare!
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på Besparingsskogarnas kontor i
Älvdalen och Särna v. 28-31
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

GRATTIS BRITTA FOLKESSON I
ÄLVDALEN, VINNARE AV SKOGSKRYSSET I
HÖSTNUMMRET
AV SKOGEN & KRAFTEN!
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VI RINGER UPP

NÄSTA NUMMER
HÖST 2019

Vi ringer upp...

SKOGSDAG

Karin Fällman, Sveriges Allmänningsskogars Förbund

TEMA
- Din skog
FRÅN VERKSAMHETEN

Vi ringer upp Karin Fällman, Näringspolitisk Kommunikatör
för Sveriges Allmänningsskogars förbund. Hon jobbar för
Besparingsskogarna i Dalarna och Allmänningsskogarna i
Norrbotten och Västerbotten.

SKOGSLIV

Nu har du jobbat i ett halvår, hur känns det?

– Vilken ”sportfråga”! Det känns jättebra, jag har jobbat för
förbundet sedan i oktober och jag börjar känna mig bekväm med
de frågor som allmänningsskogarna jobbar med. Jag kommer ju
närmast från en tjänst på Sveaskog och även om skogen ser ungefär likadan ut så har det varit en omställning från Sveriges största
markägare till att jobba med frågor viktiga för mindre markägare. Jag har hunnit träffa företrädare för både Besparingsskogar och
Allmänningsskogar även om jag har många kvar. Generellt kan jag
säga att jag är imponerad över det intresse och den kunskap jag har
stött på ute på ute i landet. Jag har också passat på att bygga på mitt
nätverk i resten av skogssverige och försökt vara närvarande och berätta om förbundet i så många sammanhang som möjligt eftersom
det är en viktig del i mitt uppdrag.

och Dalarna om man är nära Arlanda. Jag har ingenting emot att
resa. Till Dalarna tar jag gärna tåget då jag kan njuta av vår vackra
natur på vägen.
Vilken är din målgrupp?

– Ett mål med mitt arbete är att göra allmänningsskogarna och
våra förutsättningar kända i större kretsar samt att föra fram och
driva de frågor som är viktiga för oss, både i branschen och hos våra
politiker. Sen har jag också ett uppdrag att jobba både internt och
informera allmänningarna och dess delägare om vad som händer i
politiken och i skogsbruket och samla kunskap om dem. Jag representerar ju alla dessa i de sammanhang jag rör mig.

Vad är grundtanken med förbundet?

– Genom att samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation vill förbundet föra upp Allmänningarnas och inlandets
villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk, på den politiska dagordningen. Förbundet företräder cirka 800 000 hektar skog,
vilket motsvarar ungefär 2 % av Sveriges produktionsskogar.
Var har du kontoret?

– Förbundet hyr ett kontor i ”LRF-huset” på Kungsholmen i
Stockholm, där har jag nära till bland annat LRF Skogsägarna som
jobbar med liknande frågor. Jag börjar känna mig bekväm och hitta
i huset, även om jag fortfarande går vilse i källarplanen.
Varför Stockholm?

– Av anledningen att även då jag jobbar med Allmänningsskogar
och Besparingsskogar, så är det i Stockholm många av besluten tas.
Dessutom är det smidigare att ta sig mellan Västerbotten / Norrbotten
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Vad är ditt viktigaste mål för 2019?

– Framförallt så vill jag lära känna organisationen. Jag har som
mål att hinna träffa majoriteten av alla våra medlemsskogar under första halvåret 2019. Vad gäller viktiga frågor för förbundet så
är det framförallt frågor som rör skogsbruk i glesbygd. Här finns
många av de heta frågorna i den skogspolitiska debatten, till exempel nyckelbiotoper, brukanderättsfrågor, problematiken kring
de fjällnära skogarna och frågor kring artskyddsförordningen. Även
frågor som rör logistik och digitalisering är viktiga för förbundet.
Jag jobbar också med att starta upp mediakanaler. Vi har arbetat
fram en jättefin hemsida och har som mål att vara aktiva på sociala
medier, framför allt på facebook.
– Jag vill passa på att rekommendera en kort film som förbundet
tagit fram. Filmen bygger på ett tal av en ung kvinna, Anna Ögren.
Filmen kan du hitta på förbundets Facebook-sida, instagram eller
hemsidan: www.sverigesallmanningsskogarsforbund.se

www.besparingsskogen.se

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

Journummer väghållning
Särna-Idre Besparingsskog
ÄB: 0251-59 74 86
Växel: 0253-100 07
SIB: 0253-59 67 65
E-post: info@besparingsskogen.se
Post- och besöksadress: Särnavägen 117 A
790 90 Särna
webb: www.besparingsskogen.se
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Avsändare: Älvdalens Besparingsskog
Box 65, 796 22 Älvdalen

www.besparingsskogen.se

