
KUNGÖRELSE 

Ordinarie jordägarstämma för Älvdalens Besparingsskog 

Tid: Torsdagen den 24 november 2022 kl 18.00 

Plats: Biografen i Älvdalen 

Direkt efter genomförd höststämma finns tillfälle att ställa frågor. 
Frågestunden är begränsad till 30 minuter. 
Frågor ska mejlas senast måndagen den 21 november till: info@besparingsskogen.se 

Ärenden: 
1. Information om inkommen motion angående ärende som enligt lag och reglemente ej

ska beslutas av jordägarstämman
2. Beslut om allmänningsstyrelsens förslag till budget för år 2023
3. Beslut om jordägamämndens förslag till budget och regler för bidrag för år 2023
4. Beslut om ersättning till styrelse- och nämndledamöter samt till revisorer för år 2023
5. Följande val:

- sammankallande i valberedningen för tiden 2023-2026
- två ordinarie ledamöter i valberedningen för tiden 2023-2026
- två suppleanter i valberedningen för tiden 2023-2026
- tre ordinarie revisorer för 2023
- tre revisorssuppleanter för 2023

Till ärendena hörande handlingar finns tillgängliga på Besparingsskogens kontor. Den 
som vid sammanträdet avser företräda anmäld fastighet skall inneha fullmakt från 
samtliga andelsägare. Ställföreträdare för samägd fastighet skall inneha av 
inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis om förordnande som ställföreträdare. 

Enligt reglementet § 19 att för utövande av rösträtt skall anmälan om deltagande och 
uppvisande av fullmakt och andra behörighetshandlingar ske till Besparingsskogens 
kontor senast onsdagen den 23 november 2022 kl 16.00 tfn 0251-10695. 
OBS! Anmälan efter denna tidpunkt godkänns inte. 

Älvdalen 2022-11-09 

ALLMÄNNINGS STYRELSEN 



DAGORDNING 

Ordinarie jordägarstämma för Älvdalens Besparingsskog 

Tid: Torsdagen den 24 november 2022 kl 18.00 

Plats: Biografen i Älvdalen 

1. Godkännande av Kungörelsen.
2. Stämmans öppnande.
3. V al av två justerare.
4. Godkännande av delägarförteckningen.
5. Upprop, registrering samt godkännande av röstlängden.
6. Information om inkommen motion angående ärende som enligt lag och reglemente ej ska

beslutas av jordägarstämman.
7. Beslut om allmänningsstyrelsens förslag till budget för år 2023.
8. Beslut om jordägarnämndens förslag till budget och regler för bidrag för år 2023.
9. Beslut om ersättning till styrelse- och nämndledamöter samt till revisorer för år 2023.
10. Följande val:

- Sammankallande i valberedningen för tiden 2023-2026
- Två ordinarie ledamöter i valberedningen för tiden 2023-2026
- Två suppleanter i valberedningen för tiden 2023-2026
- tre ordinarie revisorer för 2023
- tre revisorssuppleanter för 2023

11. Tidpunkt för protokollets justering.
12. Stämmans avslutande.

Gunnar Barke 
ordförande 



Utdrag 

§ 125

Protokoll fört vid sammanträde med Älvdalens 2022-10-28 
allmänningsstyrelse fredagen den 28 oktober § § 115-134
2022. 
Närvarande: Karl Erik Hagström ordförande, 
Anders Heden, Lennart Stenquist, Lars Larsson, 
Therese Timber. 

Adjungerad: Nils Eliasson föredragande, 
Magnus Piper § § 120-129 samt Annelie N orin 
sekreterare. 

Nils Eliasson föredrog motion från Helena Johansson. 

Allmänningsstyrelsen beslutade att avslå motionen, med motiveringen att organisationen är en 
styrelsefråga och att Besparingsskogen lyder under Allmänningsskogslagen. 

Ordförande 

Karl Erik Hagström 

Justeras 

Therese Timber 

Lars Larsson 

Vid protokollet 

Annelie Norin 

Ur det justerade protokollet rätt utdraget intygar 



Skickat: 

Till: 

Ämne: 

den 15 augusti 2022 22:55 

Besparingen 

Yrkande/motion till kommande jordägarstämma HU -08- 1 5 

Nu har vi konstaterat att verksamheten, den ursprungliga hesparingsskogen som avsattes vid storskiftet, liar

utökats med flera andra verksamheter. Det är till exempel kraftproduktion, kapitalförvaltning; utbildning, 
produktion av skogsbruksplaner samt konsult- och entreprenadverksarnhet. 

En del av detta kräver kompetens som inte verkar finnas inom de egna resurserna. Allmänningsstyrelsen har 
blivit koncernstyrelse. Förvaltaren har högre skoglig utbildning men för de övriga verksamheterna sa.knas 
något motsvarande. Hur ska Lagen om Allmänningsskogar i Norrland och Dalarna tillämpas på den här 
utökade verksamheten som inte är besparingsskog? Vem har tolkningsföreträdet. och hur ska delägarnas 
intressen tas till vara? 

Det är bra att styrelsen börjat jobba med frågorna om kapitalstruktunm. och en separat redovisning för själva 
besparingsskogen ( den som avsattes vid storskiftet). Delägarna behöver veta hur det går och även ta 
ställning till hur resultatet ska användas. 

Men eftersom det nu finns en diversifierad verksamhet som ska drivas enligt den snäva 
allmänningsskogslagen föreslår jag att styrelsen också tittar på den frågan. Räcker allmänningsskogslagen 
till för allt det här? 

Back Helena Johansson, Älvdalen Västermyckeläng 43 :4 

•



Utdrag 

§ 124

Protokoll fört vid sammanträde med Älvdalens 2022-10-28 
allmänningsstyrelse fredagen den 28 oktober § § 115-134 
2022. 
Närvarande: Karl Erik Hagström ordförande, 
Anders Heden, Lennart Stenquist, Lars Larsson, 
Therese Timber. 

Adjungerad: Nils Eliasson föredragande, 
Magnus Piper§§ 120-129 samt Annelie Norin 
sekreterare. 

Nils Eliasson föredrog förslag på budget för år 2023. 

Allmänningsstyrelsen beslutade att föreslåjordägarstämman att fastställa budget för år 2023 enligt 
bilaga 1. Beslutet innebär en ökning av bidragsutryrnmet och hänskjuter frågan till jordägarnämnden 
att besluta om en ny budget. 

Ordförande Vid protokollet 

Karl Erik Hagström Annelie Norin 

Justeras 

Therese Timber 

Lars Larsson 

terade protokollet rätt utdraget intygar 
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Utdrag 

§ 57

Protokoll fört vid extra budgetsammanträde 
med Älvdalens jordägarnämnd onsdagen den 
2 november 2022. 
Närvarande: Roland Back ordförande, Susann 
Persson Sjögren, Anna Beronius, Anna 
Axelsson, Anna Thunell, Torbjörn Fält, Kjell 
Halvarsson. 
Adjungerad: Nils Eliasson, Magnus Piper samt 
Annelie Norin sekreterare. 

Ordföranden föredrog förslag på budget för år 2023. 

Jordägamämnden beslutade att föreslåjordägarstämman att fastställa ny utökad budget 
och regler för bidrag för år 2023 enligt bilaga 1. 

Ordförande Vid protokollet 

Roland Back Annelie Norin 

Justeras Justeras 

Anna Axelsson Anna Beronius 

Ur det justerade protokollet rätt utdraget intygar 

2022-11-02 
§ § 54-57

Budget2023 



ÄLVDALENSJORDÄGARNÄMND Bilaga 1 § 57 

FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT FÖR ÅR 2023 
UTGIFTER: Budget2022 Budget2023 
Näringsbidrag skogen 
Markberedning 1600 000 1600 000 

Plantering 4 900 000 3 800 000 

Förröjning gallring 450 000 1 000 000 

Röjning (R1,R2) 1900 000 1850 000 

Hyggesrensning 250 000 240 000 

Gödsling 1 000 000 0 

Rågångar 500 000 500 000 

Skogsbruksplan 150 000 20 000 

Motor- röjsågskörkort 50 000 90 000 

Bidrag till lantmäterikostnader 300 000 300 000 

Kulturmiljövård 0 500 000 

Admin 950 000 12 050 000 900 000 10 800 000 

Näringsbidrag iordbruk 
Kalk, gödningsämnen, utsäde 800 000 2100 000 

Älvdalens kontrollkrets 100 000 150 000 

Bidrag till veterinärkostnader 400 000 300 000 

Djurbidrag 1 000 000 1 200 000 

Fäbodbidrag 150 000 150 000 

Betesbidrag/Stängselbidrag 100 000 100 000 

Markkartering 20 000 20 000 

Bidrag mjölkmaskiner, elverk mm 30 000 2 600 000 30 000 4 050 000 

Vägar 
Barmarksunderh., upprustn. o.rep. 4100 000 4 900 000 

Vinterväghållning 2 900 000 3 700 000 

Omläggning av oljegrusbel. byvägar 400 000 1 500 000 

Väg- o dikn.kommitten 300 000 1 150 000 

Statsbidrag -900 000 6 800 000 -1 400 000 9 850 000

Bidrag till Drift av samfälligheter och bystugor 1800 000 3 000 000 
Bidrag till Projekt i Byarna 0 2 000 000 
Energieffektivisering för samfälligheter och bystugor 0 6 000 000 
Föreningsbidrag 200 000 300 000 
Diverse Bidrag 200 000 300 000 
Media, delägarinfo 950 000 850 000 
Övrigt 100 000 200 000 
Styrelsen för Jordägarnämnden 300 000 350 000 

TOTALT UTGIFTER KRONOR 25 000 000 37 700 000 

INKOMSTER: 
Anslag från Besparingsskogen 25 000 000 37 700 000 
TOTALT INKOMSTER KRONOR 25 000 000 37 700 000 



Älvdalens 
Besparingsskog 

Bidragsvillkor 2023 

Jordägarnämnden föreslår att följande villkor ska gälla för 2023 års bidrag: 

För samtliga bidrag gäller att: 

Gällande Jagar skall följas. 

Atgärder skall utföras yrkesmässigt och enligt branschstandard, ej heller orsaka onödiga 
olägenheter för omgivning eller allmänhet. 

Bidrag betalas inte ut till den som belastas av näringsförbud, djurförbud eller liknande 
restriktioner. 

Vid tveksamhet huruvida ansökan uppfyller Jordägarnämndens avsikt med bidraget, kan och sko, 
utbetalning skjutas upp, tills de faktiska omständigheterna utretts ytterligare, och nämnden, eller 
den som nämnden utsett, tagit ställning till om bidraget ska betalas ut. 

Vid upprepade felaktiga eller uppenbart vilseledande ansökningar kan sökanden stängas av från 
framtida stöd. Framkommer missförhållanden efter att bidrag betalats ut kan återbetalningskrav 
komma att ställas. 

Jordägarnämnden har alltid tolkningsföreträde avseende om och hur bidrag ska betalas ut. 

Ersättning för faktiska kostnader beräknas exklusive moms. 

Om ej annat anges är den 31 januari sista inlömningsdag för fakturor och bidragsansökningar 
avseende föregående år. 

Bidrag lämnas för åtgärder på mark inom de av storskiftet fastställda gränserna för privatägd 
mark, eller mark som erhållits i utbyte mot sådan mark. (Dvs ej Besparingsskog eller Kronopark.) 

Kontaktpersoner: 

Jonas Svensson, 0251-59 74 77, jonas.svensson@besparingsskogen.se 

Ungskogsröjning, hyggesrensning, förröjnlng gallring, rågångsupptagning, markberedning, 

frösådd och plantering. 

Daniel Herrdin, 0251-59 74 71, daniel.herrdin@besparingsskogen.se 

Vägar och dikesrensning 

Anna Beronius, 0251-59 74 80, anna.beronius@besparingsskogen.se 

Skogsbruksplaner 

Älvdalens Besparingsskog Bidragsvillkor 2023 
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1. Näringsbidrag skogen
o Näringsbidrag för skogen gäller endast för skogsmark.

o Bidrag lämnas för åtgärder på mark inom de av storskiftet fastställda gränserna för privatägd

mark, eller mark som erhållits i utbyte mot sådan mark. {Dvs ej Besparingsskog eller

Kronopark.)
e Samtliga gemensamhetsskogar, som bildats vid skjutfältets tillkomst, är berättigade till 

skogsvårdsbidrag. 
a Entreprenör som utför skogsvårdsåtgärder fakturerar Älvdalens Besparingsskog direkt. 
o Bidragen utbetalas till skogsägaren då denne utför arbetet i egen regi. Ägs fastigheten av

oskiftat dödsbo eller är samägd ska anges vem som är ansvarig för dödsboet eller den

samägda fastigheten och som ska stå som mottagare av bidraget.
• Utförda åtgärder kan komma att avsynas av Älvdalens Besparingsskog.
• Skogsägaren är ansvarig för att beställning och åtgärd utförs enligt branschstandard och

följer gällande lagstiftning.

a. Markberedning
o Markberedning som ombesörjs av Älvdalens Besparingsskog utförs kostnadsfritt för

skogsägaren.
o Skogsägare som önskar att markberedning samordnas genom Älvdalens Besparingsskog,

ska beställa detta senast 28/2 till Älvdalens Besparingsskog det år man önskar få

markberedningen utförd.
o För att markberedning ska kunna utföras måste tillräckligt stark basväg inklusive

broöverfarter över vattendrag finnas till området som ska markberedas.
GI Älvdalens Besparingsskog förbehåller sig rätten att avstå markberedning om åtgärden

bedöms orsaka alltför stora skador eller bli orimligt dyr.
o För maskinell markberedning lämnas bidrag med 1950 kr/ha.
o För manuell markberedning lämnas bidrag med 1 kr/planteringspunkt för rekommenderat

antal enligt ståndortsanpassning, dock högst 2 300 punkter/ha.

b. Plantering
• Plantering som ombesörjs av Älvdalens Besparingsskog utförs kostnadsfritt för

skogsägaren. Skogsägare som önskar att planteringen samordnas av Älvdalens

Besparingsskog ska beställa detta i samband med beställning av markberedning.
e Bidrag lämnas till själwerksamma för plantering med 1,25 kr/planta, för rekommenderat 

antal enligt ståndortsanpassning, dock max 2 300 plantor/ha på markberedd nettoareal. 
o Tall- och granplantor tillhandahålls för själwerksamma kostnadsfritt efter beställning hos

plantombud utsedd av Älvdalens Besparingsskog.
ci För plantor som ej tillhandahålls av Älvdalens Besparingsskog utgår bidrag med högst 1,30

kr/planta exklusive moms mot uppvisande av betald faktura.
• Hackplantering ombesörjs av Älvdalens Besparingsskog endast på små arealer i de fall

andra metoder inte är tillämpliga.

c. Sådd
• Bidrag lämnas till frösådd inklusive markberedning mot uppvisande av betald faktura,

dock högst 6 500 kr/ha exklusive moms.
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d. Hjälpplantering
• Bidrag lämnas till hjälpplanterlng inklusive manuell markberedning med 2,25 kr/planta

efter bedömning.
• Skogsägare som önskar bidrag för hjälpplantering ansöker om detta till Älvdalens

Besparingsskog senast 4 veckor innan åtgärden påbörjas.
o Bidrag till hjälpplantering förutsätter att skogsägaren har en gällande skogsförsäkring och

att den utnyttjas i första hand.

e. Ungskogsröjning
CD Bidrag lämnas till ungskogsröjning enligt kostnadsbedömning som ombesörjs av Älvdalens 

Be spa ri ngsskog. 
e, Ungskogsröjning som ombesörjs av Älvdalens Besparingsskog utförs kostnadsfritt för 

skogsägaren. 

f. Hyggesrensning och förröjning gallring
o Bidrag lämnas till hyggesrensning före eller efter slutawerkning, samt till röjning före

gallring med 1 000 kr/ha där behov föreligger.
• Anmälan om utförd åtgärd lämnas till Älvdalens Besparingsskog och ska innehålla

planeringsunderlag samt karta över utförd åtgärd.

g. Skogsgödsling
o Egenavgift 1000 kr/ha.
• Beståndet skall vara genomgallrat minst 1 gång. Gäller även skärmställningar, ej

fröträdsstä Ilning.
• Skogen får gallras eller s!utawerkas tidigast 10 år efter gödslingen.

e Minst 80% barr. 
• Generellt sett minst 2 ha stort område. Anpassas efter de praktiska förutsättningarna.
111 Generellt sett max 500 m från väg. Anpassas efter de praktiska förutsättningarna.
o Stickvägar efter gallring skall finnas, så att traktorgödslaren tar sig igenom hela beståndet.
o Vägen in till beståndet skall vara framkomlig för en fullastad skotare sommartid.
• Det skall vara tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.
• Älvdalens Besparingsskog förbehåller sig rätten att avgöra vilka områden som är lämpliga

att gödsla.
o Gödsling sker byvis efter utskick till berörda.

h. Skyddsdikning
o Bidrag lämnas till skyddsdikning mot uppvisande av betald faktura.
• Innan skyddsdikning får påbörjas ska tillstånd erhållas av Skogsstyrelsen.

i. Rågångsupptagning
o Rågångsupptagning utförd av entreprenör anvisad av Älvdalens Besparlngsskog utförs

kostnadsfritt för markägaren.
o Arbetet ska inkludera röjning/rensning, målning, framtagning av rösen, rågångspålar samt

uppsättning av dessa i alla hörn och bi/vägspassager.
• Markägaren ansvarar för kontakter med rågrannar innan arbetet får påbörjas.
o Ersättningen är 2 000 kr/km om skogsägaren själv utför arbetet.
o Underhåll av befintlig rågång genom målning ersätts med 750kr/km.
• Färg och penslar kan tas ut från företag i Älvdalen.
o Kontakta alltid Älvdalens Besparingsskog innan arbetet påbörjas.
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j. Skogsbruksplan
• Markägare kan beställa en PEFC-anpassad skogsbruksplan från Älvdalens Besparingsskog.

Grundavgift 1000 kr per brukningsenhet/plan. Planen levereras via pcSKOGs Webb och

App. Fil i Forestand- eller pcSKOG-format kan skickas enligt överenskommelse.
o Ajourhållning utförs av Älvdalens Besparingsskog, kostnadsfritt upp till 2 timmar per år

och därefter till självkostnadspris. I samband med ajourhållning kan planen även FSC

anpassas.

k. Motorsågskörkort och Röjsågskörkort
• Bidrag lämnas med upp till 1500 kr per nivå, (exempelvis A, B, RA, RB etc)
• Utbetalas mot uppvisande av faktura och utbildningsbevis.
• Delägare samt dennes make/maka, sambo, barn, barnbarn och föräldrar kan söka

bidraget.

I. Lantmäterikostnader

• Bidrag lämnas till förrättningskostnader hos Lantmäteriet för delägarfastigheter när en

fastighetsreglering genomförs som medför att gräns försvinner mellan skogsskiften eller
åkerskiften som används för jord- och skogsbruk.

• Bidrag lämnas till 50% för den del av fastighetsregleringen där gräns försvinner.

Exempel: Om fyra skiften fastighetsregleras till annan fastighet varav det försvinner gräns vid ett 

av skiftena utgår ersättning för 50% av 1/4 av kostnaden för fastighetsregleringen. 

• För nybildning av gränser, flyttning av gränser samt fältarbete utgår inte någon ersättning.
11 Bidrag lämnas endast för fastighetsregleringar inom samma skifteslag.
o För att erhålla bidrag ska en färdig ansökan visas för ansvarig tjänsteman på

Älvdalens Besparingsskog innan ansökan lämnas in till Lantmäteriet.
• Besked om huruvida ersättning kommer att lämnas för sökt lantmäteriförrättning lämnas

vid uppvisande av ansökan.
• I samband med att förrättningen påbörjas begärs fast pris som uppvisas för Älvdalens

Besparingsskog.
• Utbetalning av bidrog sker till delägaren mot uppvisande av Lantmäteriets faktura efter

avslutad förrättning.

m. Kulturmiljövård

• Ska det stå något här? Vad?
e Nu För att möta kraven För att lyfta de icke monätera värdena i skogsbruket .... 
o I det certifierade skogsbruket är det viktigt att lyfta och värna kulturmiljövärden .... 

samt skogens ickemonetära "mjuka" värden. 

2. Näringsbidrag jordbruk

a. Jordbrukskaik
• Bidrag till jordbrukskalk med 100 % av redovisad kostnad exkl moms. Kan sökas året om.
o Utbetalning mot uppvisande av faktura.
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b. Gödni01gsbidrag
• Bidrag till gödningsämnen, utsäde till vallfrö, grönfoder och certifierat korn och havre

utgår med 100 % av redovisad kostnad exkl moms.
• För ekologisk gödning på vall utbetalas dock max 1 600 kr/ha per år av godkända

gödningssorter. För ekologisk gödning till insådd av vall max 1 200 kr/ha och år av

godkända gödningssorter.
o Bidrag till spridning av flytgödsel med 50 % av redovisad kostnad exkl moms.
• Ansökan sker på blanketten °Redovisning för utbetalning av gödningsbidrag till

jordbruk" tillsammans med fakturan. Kan sökas året om.

c. Veterinärmottagning
• Jordägarnämnden bekostar hyran för veterinärslokalen på Trädgårdsvägen 7.
• Distriktsveterinärerna i Mora bemannar för närvarande lokalen. Utnyttja möjligheten att

boka veterinär i Älvdalen för enklare ärenden både för smådjur och häst.

d. Veterinärbidrag
Bidrag lämnas till veterinärkostnader, insemination och medicin enligt nedan:

Nöt, svin, får och getter 

Nöt och svin 

100% exkl moms för veterinär och medicin 

100% exkl moms för insemination 

• Djurhållaren ska bo och vara folkbokförd i Älvdalens socken.
f) Djuret ska vara stationerat i Älvdalens socken.
• Lokal veterinär ska användas.
0 Bidrag utbetalas endast mot uppvisande av kvitto eller betald faktura.
• För bidrag till receptbelagd medicin ska veterinärs recept visas.
111 För bidrag till receptfria mediciner ska skriftlig ordination från veterinär visas.

e. Djurbidrag
Bidrag utbetalas för djur stationerade i Älvdalens socken enligt nedan:

Mjölkko 

Nöt över 2 år 

Nöt från 6 mån till 2 år 

Tacka/Get minst 1 år 

Häst 

Sugga/Gylta över 1 år 

3 500 kr/st/år 

2 300 kr/st/år 

400 kr/st/år 

400 kr/st/år 

2 000 kr/st/år 

1 000 kr/st/år 

• Djurhållaren ska bo och vara folkbokförd i Älvdalens socken.
11 Mjölkko=ko som mjölkas minst 8 mån/år.
e Djurhållaren ska ha innehaft djuret minst 6 månader. 
o Djuret ska vara stationerat i Älvdalen hela året.
e Lämnade uppgifter beträffande djurantal kan komma att kontrolleras. 

Djuren ska räknas 1 april. Ansökan sker på blanketten NDjurbidrag" som lämnas in till 

Älvdalens Besparingsskog senast 30 april. 
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f. Fäbodbidrag

Till fäbod bidrag lämnas ersättning för 

Mjölkko 
Mjölkande tacka/get över 1 år 

3 000 kr/st/år 

1 000 kr/st/år 

• Byggnader på fäboden som ägs eller förvaltas av sökanden ska underhållas på sakkunnigt
sätt med traditionella metoder och byggnadsmaterial.

o Fäbodvallens mark ska hållas öppen på sätt som är typiskt för en fäbodvall.
• Djur ska hållas i fäboden sammanhängande minst 2 månader/fäbodsäsong (15/5-15/8).
,, Djuren, för vilka man söker bidrag för ska mjölkas minst 2 månader under 

fäbodsäsongen. 
o Mjölken ska förädlas på fäboden enligt traditionella metoder.
o Fäboden ska finnas i Älvdalens socken.
o Djurhållaren ska bo och vara folkbokförd i Älvdalens socken.
• Djurhållaren ska ha innehaft djuret minst 6 månader.
" Djuret ska vara stationerat i Älvdalen hela året. 
o Lämnade uppgifter beträffande djurantal kan komma att kontrolleras.
o Djurhållare kan söka både Djurbidrag och Fäbodbidrag för samma djur.
o Ansökan sker på blanketten 11Fäbodbidrag0 som lämnas in till Älvdalens

Besparingsskog senast 30 september.

g. Betesmark

Bidrag för betesmark, baseras på Länsstyrelsens bidrag för markareal som uppfyller villkoren för 
"grödkod 52 eller grödkod 61". All betesmark räknas här som allmänna värden och gårdsstödet 
som grundstöd. Handling som visar Länsstyrelsens utbetalning ska uppvisas innan bidrag 
utbetalas. Kan sökas året om. 

h. Markkartering

Bidrag till markkartering av jordbruksmark med 100 % av redovisad kostnad exkl moms. 
Karteringen ska innefatta kontroll av surhetsgrad och näringsinnehåll och gälla enbart brukare av 
åkermark. Samordning av brukarna krävs. Utbetalning mot uppvisande av faktura. 
Kan sökas året om. 

i. Mjölkmaskiner

Bidrag lämnas med 75 % av kostnaden exkl moms, för mjölkmaskiner och elverk avsett för drift 
av mjölkmaskin. Gäller uppgradering, eller ny anläggning. Kan sökas året om.

j. Nyanläggning och modernisering

Bidrag lämnas med 15 % eller den procentsats jordägarnämnden beslutar, baserat på den 
kostnad exkl moms som utgör underlag för bidrag från länsstyrelsens lantbruksenhet, till 
nyanläggning och modernisering av byggnad för djurhållning. Kan s6kas dret om. 
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3. Vägar

a. Väghållning

• Underhåll av jordägarvägar inkluderar vinterväghållning, hyvling, grusning,
grusåtervinning, dikning, trumbyten, buskröjning och vägklippning.

• Åtgärder utförs efter behovsprövning.
• Vid vägklippning, d.v.s borttagning av träd inom vägområdet kommer Älvdalens

Besparingsskog i god tid att uppmana skogsägarna att ta bort träd inom vägområdet. Om
träd finns kvar vid underhållstillfället kommer Älvdalens Besparingsskog att avverka och
forsla bort träden för egen räkning.

b. Nybrytning av väg

o Älvdalens Besparingsskog lämnar bidrag till nybrytning av vägar.
e För bidrag till en drivningsväg krävs båtnad för mer än en delägare. 
e Om bidraget sökes för en annan typ av väg så ska syftet med vägen framgå. 
• Ansökan sker på blanketten "Vägbrytning" tillsammans med en karta som visar tänkt

vtigsträckning. Kan siJkas liret om.

c. Dikesrensning

• Bidrag lämnas till upptagning av igenväxta, befintliga skogs- och åkermarksdiken.
G Ansökan sker på blanketten "Bidrag för dikesrensning". Kan sökas året om.

d. Snöröjning av drivningsväg

o Snöröjning av skogsbilväg vid drivning utföres endast vid volymer över 200 m3fub.
• Beställning av plogning ska göras i god tid.
o Vägen plogas till och med två veckor efter att skotningen är slutförd därefter faktureras

plogningen.

4. Bidrag till byar

e Ansökningar som även innebär egen insats i form av arbete, material eller finansiering 
prioriteras. 

• Mottagaren ska deklarera för bidraget.
• Bidrag lämnas inte till föreningar där utdelning sker.
• Beviljat bidrag som inte använts enligt ansökan kan komma att återkrävas delvis eller i sin

helhet, alternativt kan framtida bidrag komma att reduceras.
o Bidrag får enbart användas för ändamål som sammanfaller med Älvdalens Besparingsskogs

reglemente §15 punkt 4.

"För främjande av jord och skogsbruket med binäringar inom socknen, anläggning och 

förbättring av vägar eller för annat ändamål som är till gagn för delägarna eller hela 

befolkningen i socknen". 

• Missbruk av detta medför återbetalningsskyldighet.
e Jordägarnämnden beslutar om fördelningen. Fördelningen av bidragen redovisas i

årsredovisningen. 
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a. Drift av Samfälligheter och Bystugor
o Ansökan sker på blanketten "Drift av samfälligheter och bystugor" som lämnas in till

Älvdalens Besparingsskag senast 1 juni det år ansökan gäller.
0 Ansökan ska kompletteras med budget för innevarande år. samt årsredovisning från

föregående år bestående av verksamhets- och revisionsberättelse, resultat- och

balansrapport, protokoll från årsstämma samt kopia av deklarationen.

b. Projekt i byar
• Ansökan sker på blanketten °Projekt i byar" sam lämnas in tlll Älvdalens

Besparingsskog senast 1 juni det år ansökan gäller.
• Ansökan ska kompletteras med budget och tidplan för proiektet. samt årsredovisning

från föregående år bestående av verksamhets- och revisionsberättelse, resultat- och

balansrapport, protokoll från årsstämma samt kopia av deklarationen.

5. Föreningsbidrag

Reklamavtal skrivs med ideella lokala föreningar, i första hand ungdomsverksamhet i Älvdalens

socken. Storleken på avtalet ska beräknas efter antalet aktiva, åldersgrupper, medlemmar, antal

träningstillfällen osv. Motprestation krävs såsom reklamskylt, tryck på kläder, programblad osv.

Till ansökan ska bifogas redogörelse för verksamhetens omfattning samt komplett årsredovisning

med kostnadsspecifikation, resultaträkning, balansräkning, verksamhetsberättelse,

revisio nsbe rättelse.

Ansökan sker på blanketten "Ansökan om idrotts- och föreningsbidrag" senast .1. september.

6. Språkstipendium

Älvdalska är det språk som talas i många hem runt om i Älvdalens socken. Ätvdalskan är ett

fornnordiskt språk. För att uppmuntra att språket bevaras och används finansierar Älvdalens

Besparingsskog, på initiativ av föreningen Ulum Dalska, ett språkstipendium. Stipendiet kan sökas

av de elever som går i årskurs nio på Älvdalsskolan. Även de som slutar årskurs tre och sex i

grundskolan i Älvdalens socken får en uppmuntran för att de dalskar.

Stipendiet kan sökas hos Ulum Dolska i början av vårterminen.
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Arvoden för Älvdalens Besparingsskog 

Oförändrat, förutom indexuppräkning av inkomstbasbelopp. 

Inkomstbasbelopp för 2023: 74 300 kr 

%-sats av 
Allmänningsstyrelsen basbeloppet Fast arvode per år 
Ordförande 100% 74 300 kr 
Ledamöter 22% 16 346 kr 

%-sats av 
Jord ägarnämnden basbeloppet Fast arvode per år 
Ordförande 50% 37150 kr 
Ledamöter 10% 7 430 kr 

%-sats av 
basbeloppet Fast arvode per år 

Revisorer 8% 5 944 kr 

%-sats av 
Jord ägarstämman basbeloppet Fast arvode per år 
Ordförande 25% 18 575 kr 

Arvode %-sats av 
sammanträde/förrättning basbeloppet Samtliga ledamöter 
Per timme 0,5% 372 kr 

Tillkommer: 
Timersättning till icke tjänstgörande suppleant för deltagande i möte. 
Max 2 möten per år/suppleant. 

Älvdalen 2022-11-07 

�lk�� ��wtf)M,_ 
Per•Arne Pettersson Lars Åkerman 
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Val av revisorer 

Valberedningen lämnar följande förslag till val av revisorer för granskning av 
Allmänningsstyrelsen och Jord ägarnämndens räkenskaper för år 2023 inom Älvdalens 
Besparingsskogs verksamhet. 

Ordinarie revisorer 

Sören Bäfver, Mora 

Annica Westling, Älvdalen 

Grant Thornton AB, Falun 

Suppleanter 

Anders Staffansson, Älvdalen 

Kalle Olsson, Älvdalen 

Grant Thornton AB, Falun 

Älvdalen 2022-11-07 

Per-Arne Pettersson 

Omval 

Omval 

Omval 

Omval 

Omval 

Omval 

�� Fl kr-�"" 
Lars Åkerman 



KALENDARIUM 

Jordägarstämma 

Ordförande Gunnar Barke 2022-2025 

V.ordf"örande: Kjell Tenn 2022-2025 

Allmänningsstyrelsen 

Ordförande: Karl Erik Hagström 2022-2025 

Vice ordförande: Lennart Stenqvist 2020-2023 

Ledamöter: Therese Timber 2022-2025 

Anders Heden 2020-2023 

Uf Lars Larsson 2022-2025 

Suppleanter: Kristin Haga 2022-2025 

Roland Back 2022-2025 

Kjell Halvarsson 2020-2023 

Ulrica Lund Lissman 2020-2023 

Revisorer: Sören Bäfver, Mora 2022 

Annica Westling, Älvdalen 2022 

Grant Thomton Sweden AB, 2022 

auktoriserad revisor, Falun 

Suppleanter: Anders Staffansson, Älvdalen 2022 

Kalle Olsson, Älvdalen 2022 

Grant Thornton Sweden AB, 2022 

auktoriserad revisor, Falun 

Valberedning: 

Sammankallande: Per-Arne Petterson, Evertsberg 2019-2022 

Ledamöter: Ingemar Rytter, Åsen 2019-2022 

Lars Åkerman, Liden 2019-2022 

Suppleanter: Kjell Persson, Brunnsberg 2019-2022 

Tore Eriksson, Älvdalen 2019-2022 



KALENDARIUM 

Jordägarnämnden 

Ordförande: 
Vice ordförande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Revisorer: 

Suppleanter: 

Roland Back 
Anna Beronius 

Anna Thunell 
Anna Axelsson 
Susann Persson Sjögren 
Kjell Halvarsson 
Torbjörn Fält 

Erik Estenberg 
TommyJågas 
Ing-Marie Bergman 

Sören Bäfver, Mora 
Annica Westling, Älvdalen 
Grant Thomton Sweden AB, 
auktoriserad revisor, Falun 

Anders Staffansson, Älvdalen 
Kalle Olsson, Älvdalen 
Grant Thomton Sweden AB, 
auktoriserad revisor, Falun 

2020-2023 
2022-2025 

2022-2025 
2020-2023 
2020-2023 
2022-2025 
2022-2025 

2020-2023 
2022-2025 
2022-2025 

2022 
2022 
2022 

2022 
2022 
2022 


