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EFTER ATT FÖRRA ÅRET HA UPPLEVT en rekordvarm het 
och torr sommar har denna sommarsäsong varit mer normal. Vi 
har genomfört alla åtgärder som planerat utan att behöva oroa oss 
för skogsbränder.

Med förra sommaren i minne har vi ändå förberett oss för skogs-
bränder på olika sätt. Framför allt genom att ha beredskap för ef-
terbevakning av bränder. För detta syfte har Älvdalens Besparings-
skog utrustat tre släpvagnar med brandutrustning och placerat ut 
dem på strategiska platser i socknen. I händelse av en brand på en 
delägarfastighet så vet brandkåren om var dessa vagnar finns och 
kan meddela skogsägaren var utrustningen finns att låna. Vi hoppas 
förstås att utrustningen aldrig behöver komma till användning.

OM VI BYTER ÄMNE och tittar på hur vår marknadssituation ser 
ut så kan jag konstatera att konjunkturen för sågade trävaror och 
massa har vänt neråt efter ett par års uppgång. Hur det kommer 
att påverka våra virkespriser för nästa år är svårt att bedöma. Så 
här i budgettider vill vi förstås gärna veta hur det kommer att bli. 
Förhoppningen är en fortsatt stor efterfrågan på produkter och att 
vi fortsatt kan få ut bra priser på virket.

Tittar vi på elmarknaden ser den ljusare ut än på länge. Det finns 
bra tillgång på vatten i våra magasin och priserna ser ut att ligga på 
en bra nivå även för nästa år.

Efter några motiga år med låga elpriser och trots en nu eventuellt 
sviktande konjunktur för timmer och massa ser framtiden för oss 

mycket bra ut. Något annat som är positivt är att fler och fler poli-
tiker och den allmänna opinionen börjar att se branscher som skog 
och vattenkraft som en del av lösningen på de klimatutmaningar 
vi står inför.

DET HAR ÄVEN SKETT några förändringar på personalsidan i 
vår organisation. Vår ekonomichef Lina Nyström har valt att gå 
vidare till nya utmaningar. Jag vill passa på att tacka henne för 
mycket fina arbetsinsatser under de sju år hon jobbat för bespa-
ringsskogarna. I hennes ställe har Magnus Piper anställts och vi 
hälsar honom välkommen till oss.

Jag kommer att avsluta min anställning vid årsskiftet efter tio 
fantastiska år och hälsar även min efterträdare Nils Eliasson väl-
kommen. Ni kan bekanta er mer med både Nils och Magnus i 
detta nummer av Skogen o Kraften.

Med detta sagt så vill jag passa på att tacka för mig. Det har 
varit de tio bästa åren i mitt fyrtioåriga yrkesliv. Det har varit ett 
privilegium att arbeta för delägarna i Älvdalens och Särna-Idre Be-
sparingsskogar.

Trevlig läsning

Ulf Andersson
Förvaltare och ansvarig utgivare



Namn: Nils Eliasson

Ålder: 43 år

Uppväxt: Jämtland, Lit som ligger två mil 

nordost om Östersund.

Familj: Sambon Anna och två döttrar, åtta 

och fem år gamla. Äldsta dottern Alva är 

faktiskt född i Mora, några år efter Mora 

BB lagts ned. Hon hade bråttom ut så vi 

hann inte så långt som till Falun.

Intressen: Jakt och idrott. Tidigare åkte jag 

mycket längdskidor och orienterade. Nu 

för tiden blir det mer tid för familjen och 

barnens aktiviteter. De senaste åren har 

jag även lagt ned mycket fritid på famil-

jens skogsfastigheter. Jag röjer mycket 

själv och nästan varje sommar är det 

plantor som ska planteras.
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Nils Eliasson -
tillbaka till Dalarna

Den nya förvaltaren heter Nils Eliasson 
och är ett bekant ansikte för flera av oss 
anställda. Det beror på att han under åren 
2007 till 2009 satt med i jordägarnämn-
den i Älvdalen. Då var han anställd på 
Stora Enso som förvaltade Bergviks skogar, 
därav uppdraget i nämnden. Nu, tio år se-
nare är han tillbaka på Besparingsskogarna 
men i en ny roll. Nils gjorde sin första ar-
betsdag den nionde september och under 
hösten kommer Ulf och Nils att gå paral-
lellt. Värdefullt för båda eftersom det finns 
mycket att lämna över och många nya sa-
ker att sätta sig in i.

Vad har du för skoglig erfarenhet?

– Jag kommer från en släkt av skogsarbe-
tare och hästkörare. Min farfarsfar var häst-
körare och tog på sig drivningar och hyrde 
huggare. Även min farfar jobbade i skogen. 
Han bytte så småningom ut hästen mot trak-
torn. Han hade sex söner och alla jobbade i 
skogen med sin far. En av dem var min pap-
pa. Jag växte upp med skogen som en grund-
sten i familjen. Jag hade min första anställ-
ning inom skogen 1989. Därefter jobbade 
jag varje sommar med plantering, röjning, 
planering och skogsvård. Jag utbildade mig 
så småningom till jägmästare i Umeå och 

tog examen 2003. I Umeå träffade jag även 
min sambo Anna. Efter examen fick jag jobb 
i Rättvik på Stora Enso som skogsvårdsleda-
re. Sedan fortsatte jag i samma företag, fast i 
Mora, där vi även köpte ett hus. Under någ-

ra år fortsatte jag som skogsvårdsledare och 
sedan blev jag produktionsledare med ansvar 
för styrning av virkesflödet på regionen. Den 
sista tjänsten i Mora tog jag faktiskt över efter 
Ulf. Efter det pendlade jag i ett och ett halvt 
år till Storfors i Värmland eftersom jag fick 

en tjänst som distriktschef. Sedan föddes vår 
första dotter Alva 2011 och jag började, fort-
farande inom Storas Enso, som skogstjänste-
chef i Falun med ansvar för förvaltningsavta-
let mellan Stora Enso och Bergvik. När Alva 
var ett år flyttade vi ned till Annas hemtrak-
ter i Östergötland och jag började på Södra 
som projektledare Skogsteknik. Det innebar 
bland annat ansvar för drivning och entre-
prenörsupphandlingar. Huvudkontoret låg i 
Växjö men jag reste runt mycket i hela Södras 
verksamhetsområde. Sedan utannonserades 
en tjänst som produktionschef på Holmen i 
Norrköping. Ett intressant jobb som innebar 
mindre resor. På Holmen jobbade jag även 
som distriktschef, virkesspecialist och nu se-
nast som leveranschef. Det blev totalt 7 år på 
Holmen Skog. Sammanfattningsvis kan man 
säga att jag började med skogsvård, fortsat-
te med avverkning och virkesflöden och har 
slutligen jobbat allt mer med virkesaffärer.

Var har du trivts mest?

– Jag har trivts väldigt bra på dessa före-
tag och med alla positioner. Alla jobb har 
sin utmaning och charm. Men det var i 
Dalarna jag trivdes bäst. Mycket på grund 
av att jag tycker om både naturen, folket 
och livsstilen här. Det var även anledning-
en till att jag läste annonsen som förvaltare 
extra noga. 

Vad lockade med tjänsten som förvaltare?

– Jag kände direkt att tjänsten lockade 

och även fast vi, jag och Anna, hade tänkt 
bo kvar i Söderö så var det så mycket med 
tjänsten som kändes rätt. Att få möjlig-
heten att professionellt förvalta ett stort 
skogsinnehav där avkastningen går tillba-
ka till delägarna och bygden känns helt 
rätt. Så vi började diskussionen hemma 
vid köksbordet om att flytta tillbaka till 
Dalarna igen. 

En annan anledning till att jag är här 
idag är att jag från början kommer från det 
privata skogsägandet och det är där mitt 

hjärta finns. Jag är uppvuxen på landet med 
familjens skog. Även fast jag under alla åren 
arbetat mer med industrier och stora bolag. 
Jag ser också fram emot att jobba med att 
sälja virke istället för att köpa virke. Hittills 
har jag bara varit på den köpande sidan på 
jobbet och sålt virke på fritiden. 

Hur ser du på ditt nya arbete?

– Det kanske aldrig tidigare har varit så 
bra och spännande att äga skog som just nu! 
Till exempel så kommer skogen att kunna 

erbjuda produkter och material för framti-
den. Genom forskning och utveckling kan 
allt fler produkter baseras på skogsråvara. 
Det ser positivt ut överlag för skogsindu-
strin och skogsägarna.

Vad har du för erfarenhet av vattenkraft, 
som är ett av Besparingsskogarnas tre 
ben förutom skogen och kapitalet?

– Min egen erfarenhet av vattenkraft och 
elproduktion är ytterst begränsad så här ser 
jag fram emot att lära mig mer. Men det 
finns en lite rolig koppling. Faktiskt så är 
det så att min morfar, som i folkmun kall-
lades Vattu-Jack, försörjde sig genom att 
bygga vattenkraftstationer i Indalsälvens 
och Ångermanälvens vattensystem. Man 
kan säga att min kompetens inom elpro-
duktion behöver utvecklas men att förståel-
sen för vad kraftutbyggnaden bidragit med 
för både glesbygd, samhället i stort samt 
som extra inkomstkälla för fastighetsägare 
redan finns.

Ulf, har du några visdomsord till Nils?

– Eftersom jag känner Nils sedan tidigare 
vet jag att allt kommer att gå bra om han 
fortsätter vara den han är.

Vad gör du efter nyår Ulf?

– Jag har några uppdrag kvar efter nyår. I 
övrigt hoppas jag få mer tid för att ta hand 
om mig själv och min familj.

Vem är Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogars nya förval-
tare? Var kommer han ifrån och vad har han för bakgrund? Vad 
känner han till om norra Dalarna? Ganska mycket får vi reda på 
under intervjuns gång. 

”– Jag började med skogs-
vård, fortsatte med avverk-
ning och virkesflöden och 
har slutligen jobbat allt mer 
med virkesaffärer.”

”– Att få möjligheten att 
professionellt förvalta ett 
stort skogsinnehav där 
avkastningen går tillbaka 
till delägarna och bygden 
känns helt rätt.”

TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson

Ulf Andersson lämnar över uppdraget som förvaltare för Älvdalen och Särna-Idre Bespringsskogar till Nils Eliasson under hösten.
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Naturbruksprogrammet-skog består idag av 
halvfyllda klasser. Färre och färre väljer en 
utbildning inom skog samtidigt som efter-
frågan på skickliga skogsmaskinförare och 
arbetskraft är stor inom branschen. För att 
vända den negativa trenden, öka kunskapen 
och väcka nytt intresse för skogsnäringen 
hos ungdomar, har man gjort en nysatsning 
på information direkt från verkligheten och 
som riktar sig till åttondeklassare inför gym-
nasievalet.

Från verkligheten

I ett samarbete mellan Älvdalen, Särna-
Idre Besparingsskogar, programrådet på 
Älvdalens Utbildningscentrum och flera sto-
ra företag som Sveaskog och Siljan, föddes 
idén om skogsdagar för åttondeklassare. 

– Vi vill väcka ett större intresse för gym-
nasieinriktningarna inom skog och trans-
port, berättar Per-Olov Persson, produk-
tionsledare på Besparingsskogen.

Resultatet blev ett årligen återkommande 
evenemang med två informations- och in-

Skogen skriker 
efter arbetskraft

spirationsdagar där elever i årskurs åtta får 
två dagar tillsammans med personer inom 
skogliga yrken och elever under utbildning.

– Den första skogsdagen gick av stapeln 
nu i våras och skedde i samband med att 
elever från Älvdalens Utbildningscentrum 
åkte ut och övade på att avverka skog. Det 
hela startade med en introduktionsdag med 
teoretisk information om skogen och om 
olika yrken och utbildningar som finns. 
Den dagen följdes sedan upp med en dag 
i skogen i maj, där ungdomarna fick träffa 
elever under utbildning. Vi vill låta elever 
som går i gymnasiet och tidigare elever som 
tagit examen och fått jobb, visa och berätta 
om sina upplevelser av sin utbildning och 
yrket de valt, berättar Per-Olov.

Skogen i tiden

Per-Olov tror att den senaste tidens svik-
tande intresse för skogliga yrken grundar 
sig på bland annat okunskap och möjli-
gen den stereotypiska och negativa bild 
av skogsbranschen som målas upp i me-

Efterfrågan på arbetskraft inom skogsnäringen är stor. För att 
väcka nytt intresse för branschen har programrådet på Älvdalens 
Utbildningscentrum, där Besparingsskogarna är en av aktörerna, 
gjort en nysatsning på information direkt till åttondeklassare.
TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Fredrik Larsson.

dierna. Han vill istället visa ungdomarna 
allt bra som görs inom skogsyrkena. Den 
positiva sidan av skogen och allt bra som 
görs för miljön, men också hur viktig sko-
gen är för oss alla, hur utvecklingen av det 
moderna skogsbruket ser ut och att det 
finns många möjligheter till en rolig och 
spännande framtid inom skogsbranschens 
olika yrken.

– Det ligger i tiden, att öka kompeten-
sen bland ungdomar i kommunen om just 
skogen, historien och modernt skogsbruk. 
Idag finns det ny och spännande utrust-
ning som kommer mer och mer, som simu-
latorer och VR-teknik inom utbildningen. 
Drönare och andra digitala verktyg an-
vänds inom skogsbruket idag. För oss som 
bor här omgivna av skog så stämmer det 
också, som de brukar säga – att skogen är 
det gröna guldet. Vi har mycket av den va-
ran och vi behöver ta hand om den och 
förvalta den. Efterfrågan på arbetskraft är 
just nu stor inom skogsbranschen och yr-
kesroller är under utveckling och föränd-
ring. Det finns därför goda möjligheter för 
dagens ungdomar till en spännande och 
utvecklande karriär inom skogsnäringen, 
och det vill vi gärna visa dem när de börjar 
fundera på gymnasieval och sin framtid, 
avslutar Per-Olov.

- åttorna i skogen

Älvdalens och Särna- Idre Besparingsskogar tillsammans med övriga skogsföretag och organisationer från programrådet visade bland annat skogens yrken för eleverna under skogsdagen 
i maj. Åttorna från Älvdalen, Särna och Idre skall snart välja gymnasieinriktning och inom skogsnäringen finns det jobb!

Fakta

Gymnasieskolor som har yrkesutbildningar ska 
ha programråd för samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Detta styrs av Gymnasieförordning-
en. Vid Älvdalens Utbildningscentrum finns det 
flera programråd kopplade till de olika yrkesut-
bildningarna. De skogliga utbildningarna har ett 
eget och här samarbetar följande företag och or-
ganisationer tillsammans med skolan: Älvdalens 
Besparingsskog, Mellanskog, BillerudKorsnäs, 
SiljanSkog, Stora Enso, Sveaskog, Skogsstyrelsen 
samt GS Facket. Det skogliga programrådet ar-
betar med utbildningarnas innehåll och kvalitet. 
Vidare är programrådet involverat i praktik, upp-
drag och olika utvecklingsprojekt till exempel 
inom elevrekrytering och marknadsföring.
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– Vi är nu redo att ta emot beställningar på skogsbeskrivningar från 
de delägare som så önskar, berättar Anna Beronius, ansvarig för 
delägarnas skogsbruksplaner.

Historik och kort fakta 

Hösten 2017 beslutade Jordägarstämman i Älvdalen att under 
2018 avsätta medel till en ny laserskanning av skifteslagsmarken 
inom Älvdalens socken. Som konsekvens av detta pausades samti-
digt bidragen för ajourhållning av delägarnas gamla skogsbrukspla-
ner. Upphandlingen av laserskanningen gjordes tillsammans med 
Orsa, Hamra, Norra Venjans och Landbobyns Besparingsskogar 
under vårvintern 2018.

Uppdraget gick till det norska företaget Foran. Själva flygningen 
utfördes av Forans partner TerraTec under juli månad 2018. Totalt 
skannades cirka 276 000 hektar, varav 109 000 ha i Älvdalen. 
Därmed var den första etappen i processen med att uppdatera delä-
garnas skogsbeskrivningar med ny skogsdata avklarad.

Foran fick rådatan från TerraTec i augusti 2018 och har sedan 
jobbat med att omarbeta rådata till skogliga beståndsdata under 
nästan ett år. Besparingsskogen har under sommaren 2019 fått le-
veranser av data. När all data är levererad kan produktionen av 
uppdaterade skogsbeskrivningar påbörjas.

Skogsbeskrivningen består av: 

• Karta över fastigheten, med avdelningsgränser inritade. 
• Avdelningsregister med uppgifter om skogen i varje enskild   
 avdelning, baserad på mätningar och bedömningar. Skogen är  
 uppdelad i avdelningar, eller bestånd. Avdelningarna är inritade  
 i kartan, och har beståndsdata inskrivet i ett avdelningsregister.  
 Där finns uppgifter om trädslagsfördelning, ålder, volym och   
 andra beståndsdata.
• Sammanställning med uppgifter för hela fastigheten. 
• Uppgifter om virkesförråd, trädhöjder och diametrar  
 baserade på laserskanningen som genomfördes 2018.

Arbetsgång

– När vi får en beställning kontrollerar vi om datat för den aktu-
ella brukningsenheten ser komplett ut, samt att uppgifterna i sam-
manställningen verkar rimliga. Inga fältbesök kommer att genom-
föras. Vi kommer inte heller att systematiskt granska varje enskild 
avdelning, om inte rimlighetsbedömningen ger anledning till en 
utökad granskning. Om allt ser ok ut vid rimlighetsbedömning-
en genomförs exporten till web-hotellet, och i samband med det 
skickas inloggningsuppgifter till den e-post-adress som lämnats vid 
beställningen.

Turordning

– Beställningar kommer i första hand att handläggas i den ord-
ning de kommer in. Brukningsenheter som eventuellt saknar data 
eller där data ser ut att vara felaktigt kan ta längre tid att handlägga, 
beroende på hur enkelt det är att avhjälpa bristerna.

En delägare - flera brukningsenheter

– Det förekommer att delägare har del i olika brukningsenhe-
ter, till exempel ensamägare, samt ett samägande med make/maka, 
och ett eller flera ytterligare samäganden med till exempel syskon 
eller kusiner i olika konstellationer. Dessa kommer i första hand att 
behandlas som separata brukningsenheter. Önskar man slå ihop 
en eller flera brukningsenheter behöver vi medgivande från övriga 
delägare, eller dokument som styrker vem som är utsedd till före-
trädare.

En brukningsenhet - flera delägare

– I det fall det kommer in flera beställningar på samma bruk-
ningsenhet från olika delägare, kommer vi att behandla den första 
beställningen som företrädare för brukningsenheten. För att ändra 
företrädare behöver ni uppvisa handling som styrker vem som är 
utsedd till företrädare.

Beställ Din -

skogsbeskrivning
Förberedelserna är nu klara för ta kunna ta emot beställningar av skogs-
beskrivningar från delägarna i Älvdalen. Under året har Älvdalens 
Besparingsskog tagit emot leveranser av data från Foran och all data finns 
snart på plats i Besparingsskogens databas. 

Fakta

• Brukningsenhet – Skogsvårdslagen 12 § Som 
brukningsenhet ska räknas den produktiva 
skogsmark inom en kommun som tillhör sam-
ma ägare, om inte annat följer av föreskrifter 
som meddelas av regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer. Lag (2008:662).

• Skogsbeskrivning – En innehållsförteckning 
över skogsinnehavet med beståndsdata som 
trädslagsfördelning, bonitet, höjd, diameter, 
volym etc.

• Skogsbruksplan – En skogsbeskrivning kom-
pletterad med åtgärdsförslag, oftast såväl 
skogsvårdsåtgärder som förslag till avverk-
ningsplan.

FRÅGOR & SVAR 
Anna Beronius, Älvdalens Besparingsskog 

Varför behöver jag en skogsbeskrivning?

– Skogsbeskrivningen är en innehållsförteck-
ning över skogsinnehavet. Den ger överblick och är underlag för 
att sköta skogen på ett effektivt och hållbart sätt. Den ger underlag 
för att besluta om vilka skogliga åtgärder som ska göras och när. 
Den kan också ligga till grund för värdering om man överväger att 
överlåta fastigheten genom generationsskifte eller försäljning.

Hur beställer jag min skogsbeskrivning?

– Genom att gå in på Besparingsskogens hemsida www.bespa-
ringsskogen.se, där du hittar en länk till ett webb-formulär. Du kan 
också ringa mig så hjälper jag dig med detta. 

Hur levereras min skogsbeskrivning?

– När din skogsbeskrivning är klar får du inloggningsuppgifter 
via e-post till en webb-tjänst som är tillgänglig via webb-läsare från 
pc, platta, eller smart-phone. Internet-uppkoppling krävs för detta. 
När du loggat in kan du ladda ned beskrivningen till din enhet 
så att den är tillgänglig även utan täckning. Du kan enkelt dela 
inloggningsuppgifterna med andra, till exempel andra delägare el-
ler skogsentreprenörer om du så önskar. Vill man ha skogsbeskriv-
ningen på papper kan man skriva ut den själv, eller så kan vi hjälpa 
till med det mot självkostnadspris.

Vad kostar skogsbeskrivningen?

– Vi kommer att ta ut en startavgift om 1 000 kr per bruknings-
enhet. Moms tillkommer men ingen avgift per areal. Kostnaden 
är avdragsgill i näringsdeklarationen. Vi kommer inte att hantera 
uppdelning av startavgiften mellan delägare. Det får delägarkretsen 
reglera själva.

Ajourhållning 

– Ajourhållning utförs av Älvdalens Besparingsskog från och 
med 2020. Kostnadsfritt upp till 2 timmar per år och därefter till 
självkostnadspris.

När levereras min skogsbeskrivning?

– Leveranser påbörjas under vintern 2019/2020.

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

Beställ din skogsbeskrivning via 
webb-formulär på: besparingsskogen.se

TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson.
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ÄGANDERÄTTEN 
TILL SKOGEN
GENOM TIDERNA

Gemensam skog för alla

I det gamla bondesamhället var skogen ge-
mensam för alla. Skogen och dess skatter 
som ved, bete, myrhö, bär med mera var 
inga bristvaror. Allt detta delades av byn 
och socknen. Skogsvidderna i Norrland 
var formellt statens egendom; Gustav Vasa 
skrev 1526 att ”... sådana ägor som obyggda 
ligga höra Gud, Konungen och Sveriges kro-
na till”. I praktiken var dessa områden ett 
”ingenmansland” och konungen var positiv 
till att folket avverkade skog och bröt mark 
för nyodlingar eftersom det innebar fler 
gårdar som staten kunde kräva skatt av. Det 
var så finska nybyggare började komma till 
Sverige från slutet av 1500 - talet för de väl-
komnades att röja och svedja den svenska 
skogen.

Första lagen angående nyttjande  
av skogen

De första regleringarna när det gällde nytt-
jande av skogen började under Sveriges 
stormaktstid. Gruvbrytning och järnfram-
ställning krävde mycket ved och kol. Det 
uppstod konflikter mellan bönderna och 
gruvbolagen. Gränser mellan bergsbruk 
och byar drogs för att förebygga fortsatta 
konflikter. Som en effekt av detta förbjöds 
svedjebruket 1647 men ute i landet fort-
satte detta i praktiken under lång tid trots 
lagen. Dock visade den nya lagen att skogen 
inte längre skulle uppfattas som en outtöm-
lig naturresurs. 

Ekar och mastträd förbjöds att huggas

En annan restriktion för allmogen under 
samma tid var att de förbjöds att avverka 
ekar och andra lämpliga mastträd. Detta 
för att Sverige låg i krig under 1600 - och 
1700 - talen och flottan behövde detta virke 
till sina fartyg.

Skogsmarken utnyttjas intensivt

Under 1700 - talet ökade befolkningen i 
Sverige. Det blev trångt i byarna, mer mat 
behövdes för att kunna försörja stora bar-
naskaror. Detta innebar fler djur som be-
tade på skogen och mer foder behövdes för 
vintermånaderna. Skogsmarken utnyttja-
des alltmer intensivt. Skogen i sig var inte 
mycket värt för allmogen förutom till det 
egna hushållet som ved, kolved, tjärved och 
till husbygge medan varje grässtrå däremot 
var värdefullt. Marken blev åtråvärd. Det 
började diskuteras att det gemensamma 
ägandet ledde till ett dåligt utnyttjande av 
skogsmarken. ”Nyttjade av alla men vår-
dade av ingen” var en fras som förekom. 
Diskussioner om att individuellt ägande 
innebar ett mer ansvarsfullt utnyttjande av 
skogen förekom i såväl stugor som på slot-
tet. Ord som skiftesreform kunde höras.

Skiftesreformer

För jordbruksmarken började skiftesre-
formerna i slutet av 1700 - talet. Det gick 
ut på att böndernas många små utspridda 
jordlotter slogs samman till större enheter 

Äganderätten till skog och mark har haft olika innebörd under ti-
dens gång. Rättigheter och skyldigheter som reglerar hur vi har fått 
nyttja naturen har förändrats under olika tidsepoker. Detta har be-
rott på att samhället förändrats genom åren och framför allt har 
skogen fått nya användningsområden. Lagar och regler har bild-
ats när resursen blivit en åtråvärd bristvara.
TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson.

”Nyttjade av alla men vårdade av ingen”
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för att göra jordbruket effektivare. De flesta 
åkrar var så små att man inte kunde vända 
med häst och plog utan att komma in på 
grannens fält. Det var även oerhört tidsö-
dande när man skulle plöja, så och skör-
da för man var tvungen att rätta sig efter 
grannarna när arbetet skulle utföras. Skiftet 
satte igång en enorm jordbruksutveckling 
och förbättring, från en och en halv miljon 
hektar odlad mark år 1800 till drygt tre och 
en halv miljon hundra år senare. Effekten 
av årtiondens skiften blev omvälvande. Den 
bebyggelse, mark och vägstruktur som upp-
stod då består än idag.

Hårt motstånd i Dalarna

Skiftesreformerna var inte enkla och slog 
igenom på olika sätt i Sverige. I Dalarna var 
motståndet mot förändringar i fastighets-
indelningen mycket stort oavsett om det 
gällde åkermark eller skog. Många ansåg 
att skiftesreformerna utsatte den rådande, 
väl fungerande bondekulturen för stora på-
frestningar. Jordbruket såg även annorlunda 
ut i Dalarna än i till exempel de vidsträckta 
bördiga vidderna i Skåne.

Det jordbruk som bedrevs i Dalarna 
under 1700 - talet och 1800 - talets slut var 
ofta en bisyssla till boskapsskötseln. Den 
kunde bedrivas på fäbodar där djuren be-
tade på skogen från tidig vår till sen höst. 
Det innebar att det gick bra att ta tillvara 
myrslogar och små åkerarealer för vinter-
foder. Dalfolket tyckte också att bruka åk-
rar på flera olika ställen gjorde att risken 
för till exempel missväxt, översvämning 
eller torka blev mindre eftersom riskerna 
spreds.

Men dalfolket var inte emot alla föränd-
ringar. De var även kunniga, uppfinningsri-
ka och beresta och kom ofta i kontakt med 
nya brukningssätt på sina resor. Metoder 
som de tog med hem till byn. De var ofta 
först med att bygga nya redskap som till 
exempel dalaplogen som sedan spreds över 
hela landet. 

Storskiftet i Dalarna

Dalarna hade även ett annat arvssystem – 
så kallat realarv till skillnad från stora de-
lar av övriga landet. Detta innebar att alla 
barn fick dela på jorden och arvet vilket 

i sin tur fick effekt av att ägosplittringen 
var stor. Systemet byggde på mängder av 
mindre åkrar som byttes eller lades sam-
man vid giftermål och arv. Man gifte sig 
ofta till ett bra jordinnehav, man sämje-
delade marken utom statens kontroll och 
lyckades försörja sin familj ganska bra. De 
flesta var jordägare och alla tillhörde i stort 
sett samma samhällsklass. Gemenskapen 
var stor och alla hjälptes åt. I 1762 års 
storskiftesstadga blev därför större delen 
av Dalarna undantaget med motiveringen 
att en ägoutredning måste göras, innan ett 
storskifte kunde genomföras.

Storskiftet i Dalarna kom igång först 
runt 1804 då ett kungligt brev utfärdades 
med specialbestämmelser för Dalarna. Det 
skulle endast omfatta den odlade jorden. 
Skogen skulle man skifta senare. Däremot 
skulle den mätas upp och kartläggas. Så 
bestämdes gränsen mellan statens skog och 
skifteslagens egen skog. Gränsen drogs, 
grundad på gammal hävd samt att man tog 
hänsyn till hur mycket skogsmarkägarna be-
hövde för att uppnå så kallad besuttenhet.

Ökande klassklyftor

En av de största förändringarna med skiftes-
reformen i Dalarna blev de ökade klassklyf-
torna. Före skiftena ägde nästan alla jord och 
i stort sett alla fanns inom samma samhälls-
klass. De som inte ägde sin jord hade inga 
rättigheter i skiftena, utmarken med skog och 
betesmark som delades upp. Marken vid till 
exempel torp kunde då övertas av utflyttade 
gårdar. Det blev en uppdelning i jordägare 
och ”obesuttna”. Antalet torpare minskade 
kraftigt men samtidigt tillkom en marknad 
för lönearbetare när ny mark skulle brytas.

När marken blev permanent inritad på 
kartor gick det inte längre att sämjedela och 
byta som tidigare var vanligt i Dalarna. Nu 
uppstod marksplittring av de tidigare fung-
erande gårdarna. Plättarna blev mindre och 
mindre för varje arvsskifte, något som vi även 
kan se idag. Det har resulterat i en unik fast-
ighetsstruktur med många små och långsma-
la skiften. 

Besparingsskog och egen mark

När den enskilde jordägaren i några byg-
der i Dalarna fick sin mark skiftad under 

andra hälften av 1800 - talet fanns det ett 
förslag från Kungl. Maj:t. Det innebar att 
istället för att skifta hela skogen mellan 
bönderna skulle en tredjedel avsättas till 
en så kallad besparingsskog. Den var till 
för hela socknen där alla skulle få en del av 
avkastningen. Fattigdomen hade varit svår 
i bland annat norra Dalarna under några 
år på grund av missväxt, frostnätter och 
översvämningar. Staten hade både lånat 
ut pengar och skickat hjälpsändningar. I 
bland annat Älvdalen, Särna och Idre såg 
man en möjlighet med gemensamt ägda 
skogar för att gynna samhällsutvecklingen. 
Varje markägare som fick skog tilldelad 
fick del av besparingsskogen i form av jord-
tal. I Särna och Idre bildades Särna - Idre 
Besparingsskog 1879 och i Älvdalen, 
Älvdalens Besparingsskog år 1888.

Äganderätten

Äganderätten består sedan urminnes tider 
av både rättigheter och skyldigheter som 
förändrats genom tidsepokerna och den 
har därför varit, och är, mycket omdisku-
terad. Oavsett om diskussionen har handlat 

om förbud att ta ned ekskog under Gustav 
Vasas tid eller få ersättning för fjällnära skog 
i nutid. Frågorna som uppstår idag väcker 
liksom för våra förfäder mycket starka käns-
lor och det har även lett till ting. 

Aktuellt att stärka äganderätten 
för skogsägare

Nu har regeringen tillsatt en utredning med 
uppgift att bland annat stärka äganderät-
ten. Utredningen ska vara klar senast den 
1 juli 2020. Detta är ett viktigt steg för den 
växande skogsnäringen och ett omtag för 
skogspolitiken där det gäller att bygga upp 
en tillit till myndigheterna. Privata skogs-
ägare har de senaste åren stämt staten i flera 
mål som till exempel handlat om bomb-
murklor, lavskrikor och nu senast fjällnära 
skog. I samtliga fall har staten förlorat och 
ett argument är att de inte tagit tillräcklig 
hänsyn till äganderätten. I fallet där privata 
skogsägare stämt staten för att få ersättning 
vid nekad avverkning i fjällnära skog har 
domen överklagats av staten.
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Vad är en naturvårdsexpert?

– Jag jobbar som sakkunnig i skogliga naturvårdsfrågor med 
uppgift att förbättra enskilda skogsägares villkor. 

Hur ser en vanlig dag se ut på jobbet för dig?

– Jag jobbar med olika former av påverkansarbete. Det kan 
handla om att ta fram olika typer av underlag, svara på remisser, 
kontakter med olika beslutsfattare, opinionsbildning mm.

Berätta vad den äganderättsutredning som är på gång innebär 
för skogsägaren?

– Regeringen har tillsatt en utredning för att stärka skogsägares 
äganderätt i vissa avseende. Det handlar till exempel om att ta fram 
förslag på hur skogavsättningar kan göras utan tvångsmetoder, 
skogsägares rättigheter vid skogsbruk i fjällnära skog, och statens 
roll vid hantering av nyckelbiotoper. Vad det närmare innebär vet 
vi inte förrän utredningen är färdig och politikerna beslutat i frå-
gorna. Men det är i vilket fall en signal om att den lille skogsägarens 
rättigheter behöver stärkas.

Vad är bakgrunden till utredningen?

– Utredningen är en del av januariavtalet mellan Liberalerna, 
Centerpartiet och regeringspartierna. Avtalet var en politisk upp-
görelse för att för att Liberalerna och Centerpartiet skulle släppa 

igenom Stefan Löfven som statsminister. Flera av punkterna i upp-
görelsen handlade om skogen.

Vad är artskydd och hur påverkar det skogsägaren?

– Artskydd i detta sammanhang innebär att vissa arter är fridlys-
ta. Det betyder inte bara att vissa växter inte får plockas utan att 
man inte heller får skada de platser där arterna finns. Om skogs-
bruket påverkar arternas livsmiljö är skogsbruksåtgärden förbjud-
en. I många av de fall där skogsbruket har stoppats rör det sig till 
exempel om att fåglar som anses känsliga för skogsbruk funnits på 
platsen. För skogsägaren kan det innebära att man inte får avverka 
när vissa arter förekommer. Det är då osäkert om man får ersätt-
ning för den mark man inte får bruka. Regeringen kommer med 
största sannolikhet tillsätta en utredning även om artskyddet vilket 
borde resultera i nya bestämmelser.

Vem som fattar beslut om förbud enligt artskydd?

– Oftast är det Skogsstyrelsen när det berör skogsbruk, annars är 
det länsstyrelsen.

Hur är bilden idag av skogens mångfald?

– När man läser tidningarna får man ofta intrycket av att sko-
gens biologiska mångfald blir allt fattigare. Jag menar dock att det 
i många avseenden är en felaktig bild för svenska skogar. Många 
kurvor pekar uppåt för de variabler som är viktiga för skogens arter. 
Vi får mer död ved, mer gammal skog och fler grova lövträd. Det 
visar tillförlitlig statistik från Riksskogstaxeringen. Även skogens 
fåglar blir fler.

Efter att ha hört Håkan Lissmans föredragning på skogsdagen 
i augusti, om hur Besparingsskogen jobbar med naturvårdsav-
sättningar och brukandet av skogen, hur ser du på Besparings-
skogens arbete med grön infrastruktur?

– Grön infrastruktur innebär att det finns sammanhängande 
miljöer i naturen så att arterna ska kunna sprida sig och hitta till 
nya platser. Begreppet skapades på EU-nivå där avståndet ofta är 
långt mellan naturliga miljöer och det fanns ett behov av att binda 
samman dessa, ofta på konstgjord väg. Håkan Lissmans föredrag-
ning visar att en stor andel av skogsmarken är undantagen från 
skogsbruk genom formella och frivilliga avsättningar, miljöhänsyn 
vid avverkningar och lågproduktiv skog (impediment) som inte 
brukas. Dessa nätverk hänger samman på ett mycket bra sätt, vilket 
visar att det inte finns skäl för något ytterligare initiativ om grön 
infrastruktur från myndigheterna i svenska skogar.

Vad har du för råd till våra skogsägare/delägare?

– Bruka skogen efter eget huvud. Det är bra att man gör olika. 
Mycket av det myndigheter och andra förespråkar idag kommer 
att förkastas i morgon och tvärt om. Jag har pratat mycket om de 
naturvårdsintrång skogsägare kan drabbas av. Men jag tror våra 
beslutsfattare är kloka nog att förändra de styrmedel som gör att 
skogsägare med naturvärden kan påverkas negativt. Jag tycker där-
för inte att skogsägare ska känna sig rädda för att göra insatser för 
att gynna mångfalden.

Gunnar Lindén
- naturvårdsexpert från LRF Skogsägarna

Gunnar Lindén, naturvårdsexpert. Foto: LRF

Fakta äganderättens historia

1526: Gustav Vasa skrev att ”... sådana ägor som obyggda 
ligga höra Gud, Konungen och Sveriges krona till”.

1647: Utges den skogsordning som anses vara Sveriges 
första skogslagstiftning.

1683: Gränserna mellan statens skogar och böndernas 
börjar dras upp. 

1757–1827: De första skiftesreformerna skapar mer 
sammanhållna gårdar och åkermark. Jordbruksmark och 
allmänningar börjar skiftas.

1800: Först nu kan man tala om individuell ”äganderätt” 
till skogen. Tidigare ägdes skogen gemensamt i allmän-
ningar. 

1804: Storskiftet i Dalarna påbörjas.

1809: Statens skogar börjar att säljas ut.

1850–1920: Skogsindustrin expanderar. Skogsbolagen 
köper upp mark.

1879: Särna- Idre Besparingsskog bildas.  

1888: Älvdalens Besparingsskog bildas.  

1903: Första skogsvårdslagen. Det var en återväxtlag som 
föreskrev att den som avverkade skog var skyldig att an-
lägga ny skog genom plantering, sådd eller genom naturlig 
föryngring. Skogsvårdsorganisationen börjar organisera sig.

1906, 1921: Lagar kom till som förbjöd bolag att köpa mark 
i Norrland och så småningom hela landet. Man befarade 
att det skulle ge upphov till en jordlös landsbygdsbefolk-
ning eftersom många sålde sin mark. 

1909: Den första naturskyddslagen tillkommer och lag om 
naturminnen.  Nationalparker inrättas bland annat Sareks 
och Abisko nationalparker. Svenska naturskyddsförening-
en bildas.

1948: En ny skogsvårdslag som utöver återväxtskyldighet-
en även föreskrev bland annat lägsta tillåtna slutavverk-
ningsåldrar 

1979: Den mest detaljreglerande skogsvårdslagen kom till. 
Det infördes även skyldighet att röja ungskog, skyldighet 
att gallra samt skyldighet att avverka lågproducerande 
skog.

1990: Ord som miljörevision och certifiering blir vanliga.

1994: Ny skogsvårdslag med färre detaljregleringar. Natur-
vårdsmålet jämställs med produktionsmålet.

2019: Regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att 
stärka äganderätten för skogsägare.

Källor: häfte Från storskifte till omarrondering av Marcus 
Lindahl, bok Storskiftet i Dalarna 1803-1894 av A. Martin 
Bortas, webb släkthistoria.se, popularhistoria.se, slu.se
Tidningen SKOGEN
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Temat för dagen gick under rubriken ”Skogen 
vi äger”. Besparingsskogens syfte med da-
gen var att ta upp aktuella frågor som berör 
skogsägarna, berätta hur Besparingsskogen 
jobbar med naturvårdsavsättningar och 
hur vi brukar skogen idag. Vi ville att del-
ägarna skulle få ta del av både Porfyr- och 
Hagströmmuseet där Besparingsskogen äger 
en del av samlingarna samt att besöka Rots 
Skans som Besparingsskogen äger sedan lång 
tid tillbaka.

Annorlunda skogsdag

Ulf Andersson, förvaltare för Älvdalens, 
Särna-Idre Besparingsskogar inledde del-
ägardagen med att hälsa alla välkomna till 
en annorlunda delägardag. Med det men-
ade han att oftast är delägardagarna ute i 
skogen men att vi i år valt ett annat upplägg 

och att Besparingsskogen ville visa upp an-
dra delar av organisationen än skogen.

Naturvårdsexpert från LRF Skogsägarna

Ordet lämnades sedan över till Gunnar 
Lindén, naturvårdsexpert från LRF 
Skogsägarna, som föredrog under temat 
”Naturvårdsintrång och bilden av sko-
gens mångfald”. De fyra huvudpunkter-
na i hans föredrag var nyckelbiotoper, 
artskydd, biologisk mångfald och den 
äganderättsutredning som är på gång. 
Detta var aktuella ämnen som engagerade 
delägarna som hade många frågor under 
föredraget. Frågor vars svar ofta innehöll 
en bakgrund för att förstå det som är idag.

Gunnar förklarade bland annat vad 
som händer med skogsägarens bruknings-
rätt just nu.

– Under de senaste åren har skogsägarens 
frihetsgrad begränsats samtidigt som er-
sättningsmöjligheter ofta saknas när staten 
förhindrar brukandet. Det finns flera fall 
som tagits upp till ting. Till exempel har 
brukande hindrats av till exempel tjäder-
spel, bombmurklor, och lavskrikor. I samt-
liga fall har staten förlorat och ett argument 
är att de inte tagit tillräcklig hänsyn till 
äganderätten. Det mest omtalade fallet är 
där privata skogsägare stämt staten för att få 
ersättning vid nekad avverkning i fjällnära 
skog. Denna dom har överklagats av staten 
och under hösten väntas utslaget. 

Gunnars föredrag följs av Karin Fällman 
från Sveriges Allmänningsskogars för-
bund och Håkan Lissman från Älvdalens 
Besparingsskog. Läs mer om Karin Fällman 
och förbundets arbete på sid 18.

Grön infrastruktur

Håkan visade i sitt föredrag en analys 
som han har gjort på hur mycket natur-

vårdsavsättningar det kommer att bli i 
skogen. Man har som ambition att leva 
upp till de hänsynstagande som beskrivs i 
Skogsvårdslagstiftningen, Svenska PEFC:s 
Skogsstandard och Målbilder för god 
miljöhänsyn. Analysen är gjord i ett GIS-
program.

– Det är många, både myndigheter, 
tjänstemän och privatpersoner, som blir 
förvånade över hur stor areal med naturvård 
som främsta syfte som sparas i skogsbruket. 
En anledning till det är att vi inom skogs-
bruket generellt är dåliga på att tala om vad 
vi gör och hur det ser ut i skogen. Den ana-
lysen är därför ett viktigt redskap för vår in-
formation utåt. På ett handgripligt sätt visar 
den på en karta hur det kommer att se ut i 
framtiden,  säger Håkan.

Han visade med sin analys hur det kom-
mer att växa fram en ”Grön Infrastruktur” 
i skogen. Vilket betyder att naturvårds-
ytorna knyts ihop med hjälp av natur-
vårdshänsyn kring myrmark och bäckar, 
till ”vägar” av naturvård.

Delägardag ”Skogen vi äger”
Besparingsskogen arrangerar delägardagar för såväl Älvdalen, 
Särna-Idre och Venjans Besparingsskogar. I år var det delägare från 
Älvdalen som var inbjudna. 

Guidade turer

Efter lunch delades gruppen och hälften 
åkte till Rots Skans för en rundvandring 
och den andra hälften promenerade de få 
stegen till Porfyr- och Hagströmmuseet 
där guiderna Bengt Welin och Marit 
Norin tog emot. Margareta Bohlin är en 
av dem som varit där flera gånger.

– Vi fick så mycket information som jag 
inte visste tidigare, speciellt om Hagström. 
Det var mycket kuriosa och historien bak-
om företaget. Jag tror att det var många 

med mig som fick en aha-upplevelse. Hela 
dagen var jättebra. Det var roligt att det 
var ett annorlunda upplägg än det brukar 
vara, att Besparingsskogen visar upp andra 
delar än skogen.

Med just de orden avslutades dagen och 
sjuttio delägare åkte hem med mer kunskap 
och information om ”sin” Besparingsskog.

TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Fredrik Larsson, Marit Norin.

Rots Skans, som en gång var en befästning uppfördes år 1677. Idag är det ett hembygdsmuseum. Miljöerna visar bebyggelse, boendeformer och hantverk från medeltid och fram till 
sekelskiftet år 1900. Rots Skans ägs av Älvdalens Besparingsskog och drivs av Elfdalens Hembygdsförening. Foto: Fredrik Larsson.

På Porfyr- och Hagströmmuseet visas unika samlingar av porfyrföremål, elgitarrer, dragspel och förstärkare tillverkade i Älvda-
len. Delar av samlingarna ägs av Älvdalens Besparingsskog. Ovan: Urna av Blybergsporfyr i Medicintyp. Foto: Marit Norin.
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Det har varit ett tacksamt jobb att få berätta 
historien om oss och många blir imponera-
de över den tradition som vi förvaltar. En av 
mina drivkrafter att ta jobbet var just detta, 
att få sprida kunskap om den fina företeel-
sen som allmännings och besparingsskogar 
är till en krets utanför Dalarna, Norr- och 
Västerbotten. 

Förbundets syfte

Det roligaste uppdraget jag har haft har varit 
att tillsammans med Sveriges allmännings-
skogars förbundsstyrelse ta fram en vision 
och mission för förbundet. Detta har sedan 
varit ett stort hjälpmedel för mig i all möjlig 
kommunikation och en ledstjärna i att veta 
vad vi vill med våra skogar. Kortfattat kan 
man sammanfatta visionen som att vi ska 
skapa förutsättningar för ett bra liv på lands-
bygden, inte minst ska det gå att leva av skog 
och skogsbruk men även av andra värden 

som skogen skapar. Allmänningsskogarna 
ska även fortsättningsvis bedriva ett håll-
bart och lönsamt skogsbruk och lämna ef-
ter sig välskötta skogar till nästa generation. 
Mission för förbundet är: Med historien i 
ryggen skapar vi framtiden. För mig handlar 
detta väldigt mycket om stolthet och del-
aktighet i processer runt landsbygdsfrågor, 
skog och skogsbruk. 

Några reflektioner i sammanhanget, är 
att kunskapen om allmänningsskogar är för-
vånansvärt låg. Det finns också svårigheter 
med definitionerna, många allmänningssko-
gar kvalar in som stora skogsägare med över 
50 000 ha men fortfarande så är majoriteten 
av ägarna familjeskogsbrukare. Där finns det 
en utmaning i kommunikationen.

LRF huset

Jag har ett kontor i ”LRF-huset” på Franzén-
gatan 6, på Kungsholmen i Stockholm. Här 

blandas dialekter från hela Sverige efter-
som detta är hjärtat i LRF:s verksamhet, 
både när det gäller jord- och skogsbruk. 
Här har jag haft en hel del utbyte med 
LRF skogsägarna eftersom deras tjänste-
män sitter i samma hus. Vi har pratat ihop 
oss om remisser och andra frågor där vi har 
liknande syn. 

Bevaka och vara närvarande i processer

I övrigt har mina viktigaste uppdrag varit 
att bevaka och vara närvarande i de proces-
ser som pågår just nu. Det största och mest 
spännande som pågår just nu är utfallet av 
valet i höstas och det 73-punktsprogram 
som ligger till grund för avtalet mellan 
regeringen och Centerpartiet/Liberalerna 
(Januariöverenskommelsen). 

Äganderätten och Sveaskogsprogrammet 

Här har skogen och landsbygden framträ-
dande roller och förekommer på flera punk-
ter, både vad gäller att utreda äganderätten, 
tillföra mer medel till skydd av natur och göra 
det möjligt att leva och bo på landsbygden. 
Äganderättsutredningen är tillsatt och det 
ska bli spännande att följa vad som kommer 
ut av den. En annan punkt är att man ska ge-
nomföra ett nytt så kallat Sveaskogsprogram 
där det ska vara möjligt att istället få ersätt-

ning i form av pengar för skyddsvärda skogar 
få ett markbyte istället. Detaljerna kring det-
ta är fortfarande inte under förhandling men 
det har varit tydligt uttalat att det främst är 
mindre privata markägare som ska komma 
ifråga för markbyte denna gång. 

Storm för fjällnära skogar 

Det har också stormat en del kring fjällnära 
skogar, där markägare (bland annat allmän-
ningsskogar i Västerbotten) tvingats stäm-
ma staten för att få rätt till ersättning. Detta 
grundar sig i osäkerheten kring vad som 
händer vid ett nekat avverkningstillstånd i 
dessa skogar, är skogsbruk ”pågående mar-
kanvändning” och har markägaren i så fall 
rätt till ersättning? Första instans (Mark och 
miljödomstolen i Umeå) ställde sig helt på 
markägarnas sida och gav dem rätt till er-
sättning motsvarande vid reservatsbildning. 
Skogsstyrelsen har under våren beslutat sig 
för att överklaga denna dom så fortsättning 
lär följa. 

Oklarheter uttolkning av 
artskyddsförordningen

Det har även förekommit ett antal andra 
domstolsfall som kan tyckas lite märkliga, 
där markägare fått avverkningsförbud med 
hänvisning till relativt vanliga arter som tjä-

der, lavskrika, knärot och bombmurkla. Alla 
dessa har sin grund i oklarheter i uttolkning 
av artskyddsförordningen som man från fle-
ra håll uppmanat till en översyn av och som 
även finns med som en detalj i januariöver-
enskommelsen. 

Ett annat stort arbete som förbundet va-
rit inblandade i är Skogsstyrelsens utredning 
och arbete kring nyckelbiotoper i nordvästra 
Sverige. Det arbetet har utmynnat i en ny 
metod och mer objektiv metod för att iden-
tifiera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, 
samt ett försök till anpassning till det fak-
tum att det i nordvästra Sverige redan finns 
väldigt mycket skyddad natur. Förbundets 
ståndpunkt i denna fråga är att skogsstyrel-
sen har gjort ett bra jobb i och med utveck-
landet av en ny metod men att anpassningen 
till nordvästra Sverige inte uppfyller de för-
väntningar vi hade. 

Målbilder för god miljöhänsyn

Andra saker som pågår är arbetet med att ta 
fram målbilder för god miljöhänsyn, det är 
en process som varit igång under en period 
och som handlar om att uttolka sektorsan-
svaret i skogsvårdslagen. Vad förväntas vi 
som markägare ta för detaljhänsyn? Här har 
jag varit med i den grupp som jobbat med 
naturvårdshänsyn.

Nationellt skogsprogram enligt 
finsk modell 

För några år sen var förhoppningarna sto-
ra när regeringen tog beslut om att Sverige 
skulle få ett nationellt skogsprogram enligt 
finsk modell. Detta arbete har dock kom-
mit lite i kläm mellan riksdagsval och olika 
ministrar men nu har man startat upp ar-
betet med regionala skogsprogram i många 
län. I Dalarna har man haft en strate-
gigrupp under året som tagit fram ett första 
utkast på strategi. 

Efterträdare

I stort så har mitt år med allmänningsskog-
arna varit ett mycket kul och lärorikt år. 
Arbetet med förbundet kommer att fortgå 
men jag har valt att att gå vidare mot nya 
äventyr och under hösten kommer min 
efterträdare att ta vid. Jag ska börja jobba 
som Hållbarhetschef på Skogssällskapet 
men jag önskar förbundet, besparingsskog-
arna och inte minst min efterträdare lycka 
till!

Karin Fällman

Sveriges allmänningsskogars förbund har funnits sedan janua-
ri 2018 och sedan oktober har jag varit anställd av förbundet. En 
stor del av mitt arbete har gått ut på att bevaka vad som händer 
i skogspolitiken för besparings- och allmänningsskogarnas räk-
ning, föra vår talan och inte minst se till att man i dessa kretsar får 
ett hum om vad allmänningsskogar är för något. Vi har en fantas-
tisk historia att berätta.
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 Sveriges allmänningsskogars förbund

Rapport från 
skogsvärlden

TEXT: Karin Fällman. FOTO: Tobbe Nilsson.
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Resan är ett utbytesprojekt inom EU och 
har pågått sedan 2006. Eleverna har träffat 
personal från Besparingsskogen varje år. 
Det har varit viktigt för Dr Borris Welcker, 
ansvarig för utbytet, att eleverna får ta del 
av historien och fakta om Besparingsskogen 
eftersom något liknande inte finns i 
Tyskland. De besöker även andra plat-
ser och totalt är de i Sverige i sju veckor. 
Eleverna kommer från delstaten Schleswig-
Holstein i norra Tyskland. 

Uppdraget att träffa eleverna detta år fick 
jag av Besparingsskogen som ville att jag 
skulle visa Porfyr- och Hagströmmuseet, 
där ”Besparingen” äger flera av föremålen 
i samlingarna. Jag fick även ta med grup-
pen på ett till besök Älvdalens Utbildnings-
centrum där Besparingsskogen är en av 
delägarna. Besparingsskogens tillkomst och 
historia, nutid och vad Besparingsskogen 
betyder för bygden, intresserade gruppen. 

Svensk natur och kultur

Dr Borris Welcker som leder gruppen be-
tonar vikten av att få möjlighet att besöka 
Älvdalen.

– Vi vill få in kunskap om både skog- och 
träindustri och turism. Vi har valt att under 
vår vistelse i Älvdalen bo i Idre. Vi kommer 
hit för att lära oss om hur skogsbruket be-
drivs och uppleva landskapet. Skogen är 
annorlunda här, skogsbruket är annorlunda. 
Förutom i Dalarna gör vi även en rundre-
sa i Östergötland. Vi har träffat skogsägare, 
naturbruksgymnasier, besökt sågverk och en 
pappersfabrik. Stockholm och gruvan i Falun 
hör också till besöksmålen. Eleverna lär sig 
om svensk natur, liv och leverne. Programmet 
är nästan samma varje år och vi har besökt 
Besparingsskogen varje gång. Det är intres-
sant för oss! Främst för att det är en form 
av förvaltning som inte finns någon motsva-
righet till i Tyskland. Gemensamt ägda sko-
gar, så kallade ”Gemeinschaftswälder”, finns 
men inte på samma sätt som här. Det sociala 
engagemanget ni har med bidrag till skogs-
bruket och bygdens utveckling är unikt.

I maj gästades Besparingsskogen av tyska skogsbrukselever. Naturen i norra 
Dalarna och  intresset för besparingsskogarna har lockat hit dem. En organisa-
tion som saknar motstycke i deras eget land.TEXT: Marit Norin FOTO: Tobbe Nilsson.

Besparingsskogar fascinerar
tyska skogsbrukselever

Lärlingsutbildning

För mig berättar Borris att eleverna går 
tredje och sista året på en lärlingsutbild-
ning. De arbetar på ett skogsföretag som 
är ett utbildningsföretag. Cirka 2 / 3 av ut-
bildningen sker i företaget och 1 / 3 i sko-
lan. Eleverna får lön under utbildnings-
tiden även om den är lägre än en vanlig 
inkomst. Jobb inom skogsindustrin finns 
det gott om.

– Ungefär hälften av alla som tar examen 
från utbildningen väljer att gå vidare till 
högre utbildning inom yrkeshögskolan. De 
som tar examen får oftast två till tre jobber-
bjudanden, berättar han.

Skillnader i skogsbruk

På Älvdalens Utbildningscentrum träffar vi 
Urban Liljeberg och Lars Emretsson, lärare 
på skolan. Eleverna får provköra simulato-
rer och Urban berättar om upplägget av den 
skogliga utbildningen. Att det är så stor del 
av svensk skogsbruksutbildning som består 
av maskinkörning och så liten del av ma-
nuell körning med motor- och röjsåg inle-
der en intressant diskussion mellan de båda 
länderna om skillnader i svenskt och tyskt 
skogsbruk.

Borris förklarar att i Tyskland arbetar de 
fortfarande mycket med motorsåg, av flera 
olika anledningar.

– Det är skogens förutsättningar som 
styr. I Sverige är det hela områden som ska 
avverkas/gallras, i Tyskland enstaka träd. 
Vår lagstiftning och våra produktionsmål 
skiljer sig från de ni har här i Sverige. Vi 
undviker i möjligaste mån kalhyggen och 
i Schleswig-Holstein är kalhyggen till och 
med förbjudna. Målet är att producera 
tjocka och värdefulla stammar och då är 
manuellt arbete med motorsåg ett måste, 
säger han.

Vi avrundar besöket och Borris och elever-
na reser vidare mot nya besöksmål.

Överst från vänster: Jakob Molter, Dominik Carstensen, Arnold Spruth, Jan-Philip Herbern, Dr Borris Welcker.
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Över sextio jaktintresserade ungdomar i åldrarna 12-15 år samla-
des i juni på Älvdalens Utbildningscentrum för fyra dagars jaktlä-
ger. Lägret är ett av de största i Sverige och intresset är stort.
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TEXT: Marit Norin. FOTO: Tobbe NIlsson.

JAKTLÄGRET 2019
SKOGSLIV

En söndag i juni begav jag mig till Älvdalens 
Utbildningscentrum för att träffa arrangö-
rer och deltagare på jaktlägret. 

– I år är det femte året vi arrangerar jakt-
lägret och intresset har varit stort redan 
från början. Från början hade vi femtio 
platser, nu har vi sextio, och det har varit 
fullbokat varje år. Genom åren har vi haft 
deltagare från hela Sverige. Flera från ti-
digare läger har sökt till olika program på 
skolan, vilket vi ser som väldigt positivt, be-
rättar Anders Sundberg, lärare på Älvdalens 
Utbildningscentrum och en av dem som 
varit med och startat upp lägret.

Jaktlägret 2.0

Eleverna som går Jaktgymnasiet på skolan 
är med och jobbar fram upplägget och hjäl-
per till under veckan. När jaktlägret hållit 
på ett par år visade det sig att tidigare delta-
gare ville komma tillbaka till lägret en gång 
till, någonting som fick arrangörerna att 
tänka till lite extra.

– I år införde vi det som vi kallar Jaktlägret 
2.0, där vi hade tio platser till deltagare som 
varit med förr. En del programpunkter var 
samma för alla. En del har varit speciella för 
Jaktlägret 2.0. De har till exempel fått mer 
tid tillsammans med gästföreläsarna och de 
har lärt sig styckning och tillvaratagande av 
vilt. De har dessutom haft aktiviteter med 
jaktentreprenören Rasmus Boström, förkla-
rar Anders.

Ett läger för alla

Syftet med jaktlägret är att locka ungdomar 
till jakt och natur och få fler ungdomar att 
börja jaga och engagera sig i jaktfrågor.

– Tanken har hela tiden varit att delta-
garna ska få med sig kunskap, att lägret 
inte enbart är lek. Vi tycker det är viktigt 
att arbeta med jaktetiska frågor och att lära 
ungdomarna att jaga säkert. Alla ska kun-
na vara med på lägret, det krävs inga för-
kunskaper. Lika viktigt är att man ska ha 
möjlighet att delta oavsett familjens eko-
nomi. Deltagarna bor och äter på skolans 
internat och tack vare sponsorer, kan vi 
hålla lägre priser till deltagarna. Älvdalens 
Besparingsskog är bland annat en av spon-
sorerna, säger Anders.

Gediget program

Jag beger mig till skyttebanan där jag ham-
nar mitt i en inspelning. Tidningen Allt om 
Jakt och Vapen är där för att spela in och jag 
passar på att ställa några frågor till några av 
deltagarna och till Robert Nilsson, lärare på 
ÄUC och en av ledarna på jaktlägret.

– Det är första året jag är med som led-
are och det är riktigt roligt. Det är mycket 
som händer under de här fyra dagarna som 
lägret pågår. Deltagarna får bland annat 
prova på praktiskt skytte här på skjutba-
nan. Vi har även en form av ”jaktstig” med 
olika skogliga stationer: artkännedom, luft-
gevärsskytte, spår och spillning och infor-

Ett av Sveriges största jakt läger 
för ungdomar hålls i Älvdalen.
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mation från skogsbolag där deltagarna får 
mäta höjd på träd, se hur plantering går till 
och får information om vilka skogliga yrken 
som finns. De får också prova skolans si-
mulatorer, flugfiska i den lilla dammen vid 
skolan och vi har även haft en täljnings- och 
eldningskurs, berättar Robert.

Nya kompisar

Tille Lindberg och Adam Nilsson från 
Älvdalen är med på Jaktlägret 2019.

– Jag anmälde mig för att jag tycker det 
är jätteroligt att jaga och vara ute i skogen, 
säger Tille. Jag brukar följa min morfar på 
älg- och tjäderjakt, så det är roligt att få vara 
på ett läger där man får göra jaktgrejer och 
lyssna på de som berättar om jakt. Man lär 
sig mycket på lägret. Det roligaste är att få 
skjuta på skjutbanan. Det är kul att skjuta 
lerduveskytte. Det är också roligt att träffa 
kompisar från andra ställen och jag har fått 
fyra nya kompisar som inte kommer från 
Älvdalen. 

– Jag fick höra talas om jaktlägret och att 
kompisar skulle vara med, fortsätter Adam 
att berätta. Det lät kul så jag anmälde mig. 
Det bästa på lägret är att skjuta på skjut-

banan. Man får pröva olika saker som till 
exempel att smyga och skjuta, skjuta på lö-
pande älg och på lerduvor.

Föreläsningar 

På eftermiddagarna är det föreläsningar 
av olika inbjudna gästföreläsare. I år har 
multisportaren Lars Erlman och jakten-
treprenören Stefan Ackerstierna varit på 
plats. Den dagen jag är där är det Evelina 
Åslund Bäck, programledare i SVT:s Jaktliv 
och ägare till företaget JOY Event – jakt 
och hälsa, som inleder eftemiddagen. Efter 
henne berättar Roger Bäck, även kallad 
Ödemarksjägaren, om björnjakt. Över 60 
ungdomar sitter intresserade och lyssnar till 
föreläsningen och det blir många frågor om 
björnmöten. Roger avslutar med att sjunga 
några av sina låtar och flera av deltagarna 
känner igen dem och sjunger med.

Helgrillat vildsvin

Söndagens middag är helgrillat vildsvin 
nere vid dammen, något som är nytt för de 
allra flesta. Två vildsvin har tillagats under 
hela eftermiddagen och det verkar ha fallit 
lägerdeltagarna i smaken för allt tar slut. 

Till vänster: intresserade lägerdeltagare. Mitten: Tille Lindberg och Adam Nilsson är med på jaktlägret för första gången. 
FOTO: Marit Norin. Till höger: lunchpaus och fiskelycka. Foto: Tobbe Nilsson.

Jaktutbildning!
Jaktgymnasiet

På Älvdalens Utbildningscentrum finns bland 
annat Jaktgymnasiet med tre olika varianter av 
jaktutbildning: Jakt, Skog & Jakt och Högskole-
förberedande.

Mer info om jaktutbildningarna: 
www.alvdalen.com
www.jaktgymnasiet.se

Jaktlägret 2020!
Intresserad av att vara med på Jaktlägret 2020?

Kontakta:
Anders Sundberg, Älvdalens Utbildningscentrum
Tfn: 070  - 353 74 20
E-post: anders.sundberg@alvdalen.com
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TEXT: Marit Norin. FOTO: Tobbe Nilsson.

Det är inte så vanligt att helgrilla vildsvin i Dalarna, därför blev 
jag glad när jag fick möjlighet att få vara med när det tillagades 
på Jaktlägret på Älvdalens Utbildningscentrum i somras. KarlBertil 
Johansson från Viltmarken AB och Fredrik Åsberg från Hagsta 
Kött & Vilt stod för tillagningen och gav mig tips om hur man kan 
göra när man ska grilla själv. Att helgrilla ett djur, det går även bra 
med till exempel lamm, är också en trevlig aktivitet tillsammans.

Förberedelser 
Marinera vildsvinet ett par dygn innan grillningen. Använd en 
marinad som du gillar, en allroundmarinad funkar bra. Man kan 
även ”torr-rubba” med kryddor 1-2 dygn innan, med till exempel 
en grillkrydda med salt. Detta får ytan att torka så fukten stannar 
kvar. Citrusfrukter, till exempel apelsin eller citron, är gott till 
vildsvin. Man kan till exempel göra en marinad genom att riva 
skalet och pressa saften och skiva i vitlöksklyftor.

Ställ i ordning platsen där grillningen ska ske. Vildsvinet behöver 
sättas fast på en ställning som kan rotera. Olika typer av spett och 
ställningar finns att köpa och det finns även färdiga kolgrillar med 
roterande spett, så kallat rotisserie. Ett annat alternativ är att spän-
na fast vildsvinet mellan två armeringsmattor.

Tillagning 
Låt köttet ligga i rumstemperatur minst ett par timmar innan till-
lagning. Tänd en glödbädd och placera vildsvinet ovanför. Bränn 
på köttet i början, då stannar vätskan kvar och köttet ”kokar” 
inuti. Tänk sedan på att glöden ska vara i ytterkant runt om, inte 
mitt under då det rinner ner fett på glöden.

Pensla med marinad och vänd / vrid cirka en gång i halvtimmen. 
Om man vill kan man lägga på blött enris sista halvtimmen. 
Tillagningen för en 20 till 25-kilosgris tar minst 4 timmar och kan 
gärna grillas längre.

Vildsvinskött får bara säljas av godkända vilthanteringsanläggning-
ar och allt kött är då trikintestat. Temperaturen när köttet är fär-
digstekt varierar naturligtvis för hur välstekt man vill ha sitt kött, 
58 - 60 grader är ett riktmärke för lite rödare kött. Om köttet inte är 
trikintestat måste temperaturen upp till 70 grader.

Servering 
Lyft av köttet och låt det ”vila” cirka 30 minuter innan man skär 
upp det så vätskan dras tillbaka.

Tillbehör
• Potatissallad och en grönsallad med soltorkad tomat, fetaost   
 och eventuellt mango.
• Barbequesås, ört/vitlökssås eller creme fraiche blandat med   
 sweet chili.
• Oliver, peperoni, marinerade champinjoner, nybakat eller   
 sprödvärmt bröd med ramslökssmör.

Helgrillat vildsvin

• Vildsvin är magrare än tamgrisar.
• Vildsvinsköttet är mörkare och saftigare och har  
 en mild viltsmak som inte finns i tamgriskött. 
• Vildsvinskött är rikt på Omega 3, precis som allt  
 viltkött.
• Smaken på vildsvin beror på var de betat någon- 
 stans, de blir vad de äter. Till exempel får vildsvin  
 som ätit mycket ekollon en nötig karaktär.
• Ett 50-kilos vildsvin räcker till 50 personer. Slakt- 
 vikten blir cirka hälften inklusive ben. Cirka 30 %  
 av  slaktvikten är ben. 
• Det finns cirka 140 vilthanteringsanläggningar i  
 Sverige som hanterar vildsvin.

Här hittar du alla godkända vilthanterings- 
anläggningar: www.svensktviltkottef.se

Vildsvinsfakta

Källor: KarlBertil Johansson, Fredrik Åsberg, helgrillat.se, ica.se/buffe, jagareforbundet.se
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BRANDVAGNAR
 - för eftersläckningsarbete

De tre släpvagnarna som Älvdalens Bes-
paringsskog köpte in i våras och utrustade 
med brandmaterial har fått stå oanvända i 
sommar. Men torra och heta somrar kan 
komma igen.

Bränderna som härjade sommaren 2018 
gav upphov till eftertanke om behovet av 
beredskap när det gäller bränder och efter-
släckning och vad man kan göra lokalt för 
att hjälpa skogsägarna. 

Eftersläckning är ett markägaransvar 
och för att underlätta arbetet beslutade 
Älvdalens Besparingsskog att i budgeten 

för 2019 ta med kostnader för att köpa in 
och utrusta tre släpvagnar med brandma-
terial. Vagnarna står sedan i somras utpla-
cerade via samfälligheternas försorg i Åsen, 
Evertsberg och Blyberg.   De innehåller 
slangar, pumpar, brandsprutor med mera.

Det är räddningschef i beredskap som 
beslutar om och när släpen kan/ska an-
vändas och kontaktar den markägare 
som är berörd av eftersläckningsarbete. 
Markägaren får information om vem han/
hon ska kontakta och kan då hämta den 
släpvagn som är närmast.

Bränderna som härjade sommaren 2018 gav upphov till eftertanke 
om behovet av beredskap. Under våren införskaffades därför ut-
rustning som ska vara till hjälp vid skogsbränder. 

Alf Jansson från Evertsbergs Samfällighetsförening tar emot släpvagnen med brandmateriel av Ulf Andersson från 
Älvdalens Besparingsskog. Foto: Jonas Svensson.

KONTAKTPERSONER 
Brandvagnar i byarnas 
samfällighetsföreningar.

Evertsberg
Alf Jansson 
tfn: 070 - 211 56 30

Blyberg
Krister Andersson 
tfn: 070 - 344 92 29

Åsen
Björn Staffan 
tfn: 070 - 253 02 26

Ingemar Rytter 
tfn: 070 - 350 97 95

Bra att veta!

TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Jonas Svensson,  Tobbe NIlsson.
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Förfäder som bröt ny mark - 

STORBO SKIFTESLAG
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Hur kom det sig att människor sökte sig 
långt bort från närmaste by för att etablera 
sig i vildmarken som Storbo/Flötningen var 
på den tiden? Förklaringen är att befolk-
ningsmängden ökade under slutet av 1700 
talet då barnkullarna blev större. Det blev 
trångt i byarna. 

Bryta ny mark

Storbo-Flötningen tillhörde Idre kapellag, 
som det hette då. I Idre by bodde det cir-
ka hundra personer i början av 1700 - talet, 
fördelade på sju gårdar och befolkningen 
ökade snabbt. Det blev trångt i byarna och 
ängs- och myrslogarna kom längre och läng-

re bort från byn. Jordbruksmarken och be-
tet för djuren var hett eftertraktat. Redan 
år 1721 hade skogen börjat delats in, inte 
för att värdet på skogen betydde något då 
utan för att tillgången till myrslogar och 
ängar för djurens vinterhö och skogsbete 
var av stor betydelse. I början på 1770 - ta-
let var det nödår och det fick till effekt att 
fler flyttade ut för att bryta ny mark. De 
flyttade till fäbodar och skogsmarker som 
de hade äganderätt till och gjorde där sina 
inmutningar.

Nybyggare i Storbo och Flötningen

På våren år 1776 drog två Idrebönder, 
Embrecht Pålsson och Jon Jönsson, iväg 
till Storbo och slog sig ned där som ny-

byggare. De hade tidigare utnyttjat vin-
terföret och varit där med byggnadsma-
terial och byggt de nödvändigaste husen 
för sina familjer. Jon var gift med Kerstin 
och hade vid flytten en liten dotter på sex 
månader. Embrecht var änkeman med en 
liten son på sex år. Han gifte senare om 
sig. Sammanlagt fick de båda familjerna så 
småningom fjorton barn. Flera av barnen 
dog i tidig ålder. Då kunde en förkylning 
vara avgörande för liv och död.

Att flytta miltals från byn, bort från 
vänner, gemenskap och släkt, till vildmar-
ken var säkert svårfattade beslut för såväl 
man som kvinna. Närmaste granne var en 
dagsvandring bort. Strävan efter ett bättre 
liv och att få äta sig mätt var stark. Då be-

tydde en mätt mage allt. Även Flötningen 
blev bebodd några år senare av en man 
från Lillhärdal vid namn Salmon Olsson. 
Han hade köpt marken av en Idrebo. 

Fiskestugor

Riksgränsen gick ett stenkast från byn 
Flötningen. Av den anledningen har om-
rådet genom åren påverkats från både 
svensk och norsk sida. Till exempel så 
kommer namnet Flötningen av att bönder 
från Trysil hade fiskarstugor där och flyt-
tade från den ena sidan sjön till den andra 
(flöttning). En liten stuga vid Vurusjön 
gav de namnet Lillebu och en större på 
den svenska sidan Storebu. I dagligt tal 
Lillebo och Storbo.

Området befolkas

Under de kommande 150 åren byggdes 
flera gårdar upp i byarna runt om. En av 
gårdarna var Lomviksgården som fortfa-
rande ligger intill sjön Flötningen på dess 
västra sida. År 1805 bröt Per Torg Persson 
mark där tillsammans med sin hustru 
Marina. Den huvudbyggnad som fortfa-
rande finns kvar uppfördes år 1867 av den 
som sedan skulle kallas ”Gammel- Salmon” 
och var barnbarn till Per och Marina. Den 
var då den största gården i Idre och är idag 
ett byggnadsminne.

Emigration och konkurser

Ungefär vid den tidpunkten hade befolk-
ningen i området ökat mångfalt och nu 

I Storbo skifteslag finns det sextio delägarfastigheter och dub-
belt så många delägare. Marken finns runt byarna Flötningen, 
Storbo, Drosbacken, Flickerbäcken, Mörtnäset, Sandviken, 
Drosbacken, Lillälgsjön, Lillvattnet och Strömshögen. Delägarna 
är idag utspridda över hela landet och några är bosatta i området. 
Det som alla har gemensamt är att de är delägare i Särna-Idre 
Besparingsskog och härstammar från människor som med en-
vishet och slit blev nybyggare. TEXT: Anna Dahlgren.

Bilden ovan: hässjning vid Lomviksgården sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Foto: okänd.



SIB

D
E

L
Ä

G
A

R
E

I FOKUS

D
E

L
Ä

G
A

R
E

I FOKUS SIB

”–– Om vi skulle ha suttit här 
när jag var ung skulle vi ha hört 
skällorna från kor och getter, 
pinglorna från alla arbetshäs-
tarna som fanns i byn, rop från 
grannar och ungars skatt.”
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var det samma problem som människorna 
flyttat ifrån cirka 100 år tidigare, marken 
räckte inte till. Det var stora försörjnings-
svårigheter med hög barnadödlighet som 
följd. Överlevnadsvillkoren var hårda och 
med tiden blev flera av gårdsägarna svårt 
skuldsatta, främst till Magnus Engzelius 
från Röros som dominerade handeln i 
hela området, från Falun till Röros. Många 
tvingades utvandra under den här tiden och 
från Storbo-Flötningenområdet begav sig 
många till Kanada, med hopp om en ljusare 
framtid och jordbruksmark.

Skogen gav liv och rörelse

De som stannade kvar kunde senare få se 
bygden blomma upp när skogsdrivningar-
na tog fart efter storskiftets införande 1889. 
Då blev det liv och rörelse i skogen och en 
ny tid började. Flottning och skogsarbe-
te gav mycket jobb och under många år 
blomstrade bygden. 

Idag har skogsmaskiner ersatt skogsarbe-
tare och hästar och vi använder vägar att 
frakta timmer på istället för att utnyttja 
älvarna till flottningsleder. All den kreatur 
som man fick basvaror av som kött, mjölk 
och mjölkprodukter för att klara självhus-
hållningen har ersatts av mataffärer och 
internethandel. Området är åter en bygd 
som är glesbefolkad, dock en pärla i det 
som en gång var nybruten vildmark av 
våra förfäder. 

Förfäder att vara stolta över

I historieböckerna kan man läsa om till 
exempel Storbo - Jöns som brottades med 
en björn, ”Gammel - Salmon” som till-
sammans med sin fru Marit byggde upp 
Lomviksgården och flera andra gårdar runt 
om i bygden, bedrev handel och byggde 
sågverk. De fick sammanlagt tio barn och 
den yngsta, Ingeborg är farmor till Ingeborg 
som vi skriver om längre fram i texten. 

Kvinnornas livsöden nämns inte ofta i histo-
rieböcker. En kvinna, vars livsöde man blir 
speciellt tagen av är Marina, gift med nybyg-
garen Per på Lomviksgården och som även 
blir farmor till ”Gammel - Salmon”. När hon 
var ung och nygift tvingades hon lämna fa-
miljen och tre små barn och tjäna som piga 
i Hälsingland tillsammans med sin nyfödde 
son. Idag kan vi inte föreställa oss hur hon 
ensam vandrar den långa vägen hem med 
sonen vid bröstet efter månader av arbete 
på en storgård. Vi kan inte heller förstå hur 
hon klarar av den tiden som sedan ligger 
framför henne där hon under kort tid förlo-
rar flera små döttrar i kikhosta och mannen 
avlider på forkörning på väg till Leksand. 
Ensam sitter hon på Lomviksgården hög-
gravid och med flera småbarn. Hon gifter 
så småningom om sig och blir 91 år gam-
mal. Hon dör år 1867, samma år som hen-
nes barnbarn bygger upp det boningshus på 
Lomviksgården som står där än idag. 

Från dessa människor, som inte var rädda 
för utmaningar av det svårare slaget, här-
stammar de delägare som idag äger skog 
och mark i området.

Ingeborg

En som har sett nittiofyra vårar komma och 
gå, fått uppleva bygdens alla skeden från en 
levande bygd till en mer stilla är Ingeborg 
Hedström från Flötningen. Hon är barn-
barnsbarn till ”Gammel - Salmon” och även 
delägare i Särna-Idre Besparingsskog. Hon 
har varit byn trogen hela livet sedan hon 
föddes 1924. Jag träffar henne en varm 
sommardag på sonen Johnnys och svärdot-
terns Gudlaugs uteveranda. 

– Om vi skulle ha suttit här när jag var 
ung skulle vi ha hört skällorna från kor 
och getter, pinglorna från alla arbetshästar-
na som fanns i byn, rop från grannar och 
ungars skatt. Vi skulle ha haft en bra utsikt 
ned till sjön. Nu är det igenväxt och inga 

djur finns här mer förutom några får på en 
gård längre bort. Sommartid finns ju förstås 
också djuren på Lomviksgården. Men det 
är ändå annorlunda än förr. Förr var det liv 
och rörelse, idag är vi bara ett tiotal fasta 
invånare.

Uppväxtåren

Vi kommer in på Ingeborgs uppväxttid. 
Ingeborg var sexton år när andra världskri-
get bröt ut och då kan man verkligen prata 
om liv och rörelse i bygden, gränsland som 
detta var.

– Jag minns när Norges kung Håkon 
flydde hit till gränsen och ville komma in i 
Sverige, det var den 12 april 1940. Sverige 
sa nej. Tyska jakt- och bombplan flög över 
tullstationen i Lillebo och kungen och 
hans följe stod då på den svenska sidan i 
Flötningen. I min mors kök satt en ung mi-
litär och grät. Det är ett starkt minne från 
den tiden, säger Ingeborg och tystnar och 

minns mer än hon vill säga. Alla minnen är 
inte lika trevliga. Helst inte de från andra 
världskriget när man som Ingeborg bok-
stavligen växte upp på gränsen till Norge 
och kriget. 

Minnen har Ingeborg gott om och hen-
nes hjärna är fortfarande knivskarp. Hon 
delar även med sig av händelser från upp-
växten på gården och hur det var på den 
tiden då hennes far körde foror.

Allt detta skulle räcka till en bok, om 
inte fler. Tänk vilken spännande läsning det 
skulle vara att läsa om Ingeborgs liv som 
verkligen innehåller allt - från uppväxten 
på gården, släktingar med livsöden långt 
utöver det vanliga, krig och kärlek. Och allt 
utspelar sig i Flötningen. 

Jag reser från Flötningen med en känsla 
av respekt för de människor som en gång 
var nybygggare i Storbo-Flötningen, förfä-
der till Ingeborg, Johnny och Gudlaug.

Huvudbyggnaden på Lomviksgården uppfördes år 1867. Den var då den största gården i Idre och är idag ett byggnadsminne. Gården ägs idag av Dalarna Femund Forkörarförening som 
sommartid håller gården öppen för besökare, driver café och gårdsdrift med kor, hästar, får och höns. Foto: Anna Dahlgren.

Ingeborg Hedström. Foto: Anna Dahlgren.
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Lillaskogsskolan
för kommande generations skogsägare

Skogsharen finns i nästan i hela landet utom i utpräglade jordbruk-
smarker. En vuxen skogshare är 45-55 cm lång med en 5-7 cm 
lång svans. Den väger mellan 2,5-4,5 kg. Honorna är ofta större än 
hanarna, vilket är ovanligt bland landlevande däggdjur.

Skogsharen är ganska lik sin släkting fältharen, men det finns 
några drag som skiljer dem åt. Kroppsform och svans, öronstorlek 
samt ögon- och pälsfärg ser olika ut på dem. Dessutom byter skogs-
haren pälsfärg mellan sommar och vinter, vilket gör den lättare att 
känna igen vintertid.

Nordharar och moharar bor i olika delar av landet

På sommarhalvåret har skogsharens päls en jämnt gråbrun till 
mörkgrå färg. Färgen på skogsharens vinterpäls varierar mellan vit 
och gråblå, beroende på var i landet haren lever. I de norra delarna 
hittar man de vintervita hararna, de så kallade nordhararna. I södra 
Sverige, där snön sällan blir liggande, lever de gråblå mohararna.

Nordharens vinterpäls är nästan dubbelt så tjock som sommar-
pälsen. Vinterpälsen är en förutsättning för att haren ska klara vin-
tern. De vintervita pälshåren saknar färg, de är pigmentlösa. De 
är också ihåliga och luftfyllda vilket gör pälsen välisolerande och 
hjälper haren att hålla värmen. I sin vita päls är dessutom nordha-

När temperaturen sjunker och dagarna blir kortare börjar djuren i naturen förbere-
da sig inför vintern. Många djurarter får tjockare päls, vinterpäls, för att klara kylan. 
En av dem är skogsharen som inte bara får tjockare päls, det är finurligare än så. 
Skogsharens päls byter även färg för att kamouflera och skydda haren från att 
bli upptäckt av sina fiender.

ren väl kamouflerad mot snön. Moharen i sin 
tur smälter in i sin omgivning med den blågrå 
vinterskruden.

Pälsbytet

Bytet av pälsen styrs både av yttre och inre fak-
torer. De yttre faktorerna består av dagsljus och 
temperatur. De inre är skogsharens ”genetiska pro-
grammering” det vill säga dess nedärvda funktioner. 
Dessa svarar på de yttre faktorerna. När dagarna blir 
kortare framåt hösten och dagsljuset minskar, skick-
as nervimpulser till hjärnan (hypofysen) som svarar 
med att producera ett slags hormon. Via blodet når 
hormonet hårsäckarna och styr hårsäckarnas verksam-
het. ”Kommandot” blir att lossa det gamla hårstrået 
och börja producera nya vinterhårstrån.

Samma tid varje år

Eftersom dagarna är lika långa från år till år vid givna ti-
der, brukar pälsbytet påbörjas vid samma tid varje år. Hur 
lång tid hela skiftet tar beror på temperaturen. Under kalla 
höstar sker bytet därför snabbt och när hösten är varm blir 
det utdraget. På våren är det tvärtom. Bytet till sommar 
päls går långsammare och hararna förblir vita längre en kall 
vår än en mild. På hösten är det tassarna och benen som först 
blir vita, resten av färgväxlingen sker ganska jämnt över hela 
kroppen. På våren, vid övergången till sommarpäls, kan däre-
mot pälsbytet ske så att hararna blir brunfläckiga.

Även hermelinen, fjällräven och fjällripan gör som skogsha-
ren. De skiftar till vit päls om vintern för att kamouflera sig och 
inte synas så väl mot snön.

Källor: jagareforbundet.se, svenskjakt.se, kpwebben.se
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KONSTRUKTÖR: Ulrika Ressar, Solflätan. FOTO: Tobbe Nilsson.

35SKOGEN & KRAFTEN  HÖST  2019www.besparingsskogen.se34 SKOGEN & KRAFTEN  HÖST  2019 www.besparingsskogen.se

Tävla med
Lillaskogsskolan

Skicka in ditt svar senast 1:a januar!

Per post: Anna Dahlgren, Älvdalens Besparingsskog, Box 65, 796 22 Älvdalen

E-post: anna.dahlgren@besparingsskogen.se

Hemsidan: www.besparingsskogen.se

Klicka på Lilla Skogsskolan
 

Skriv korsordssvaret, ditt namn, ålder och telefonnummer. 

PS. Ta gärna hjälp av någon vuxen.

Vinn en ryggsäck med innehåll 

som är toppen på utflykten!

Ryggsäck inkl. innehåll värde 800 kr

Skogens lilla krigare -
så går det till när skogsharen kamouflerar sig
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BIDRAGSGUIDEN
2019

Älvdalens Besparingsskog

• SKOGSBRUK
• JORDBRUK
• ÖVRIGA BIDRAG

• SKOGSBRUK
• JORDBRUK
• ÖVRIGA BIDRAG

BIDRAGSGUIDEN2019

Särna-Idre Besparingsskog

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

Tips!
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SKOGENS MÄSTARE
Var med och tävla! 

- klasser från Älvdalen har tidigare varit i final!

Skogen i Skolan arrangerar tävlingen Skogens mästare för sjätteklas-
sare. Tävlingen grundades i Region Jämtland 2011 och har sedan dess 
vuxit och finns även i Dalarna. Skogen i Skolans läromedel Boken om 
skogen ligger till grund för tävlingen och läromedlet är en grundbok 
fylld med basfakta om skogen. Finalen blir under våren 2020 och ni 
måste anmäla er efter nyår. Ta del av länken nedan för mer informa-
tion. Det går även bra att kontakta Maria Nilsson på Skogsstyrelsen 
som jobbar med Skogen i Skolan.

Anmälan & frågor 
Maria Nilsson tfn: 0251 - 59 73 88 
https://www.skogeniskolan.se/region/
dalarna-gavleborg

Djuren i skogen lär mig om 
naturen - pysselbok med 
klistermärken
Sarah Sheppards böcker om Djuren i 
skogen har lärt oss massor om naturen 
och om hur djuren egentligen har 
det, och vad de gör. Nu kommer 6 
stycken aktivitetsböcker från 4 år och 
uppåt som passar när man börjar skolan. Djuren i skogen 
är tillbaka och lär oss på ett finurligt sätt olika saker som 
en har nytta av hela livet. En aktivitetsbok där vi får träffa 
olika vilda djurfamiljer och titta in i gryt, bon och iden. Hur 
bor egentligen en ekorre? Hur ser en myrstack ut inuti? 
Djuren i skogen lär oss om naturen. I mitten finns ett roligt 
klisterark.

Från skog till bord -  
vinnaren av Sveriges mästerkock 2019
När Gabriel Jonsson lagar mat är det 
skogens råvaror som agerar huvudper-
son. Vilt, svamp och fisk kompletterat 
med säsongens grönsaker. Att ta vara 
på det som finns i skog och mark och 
laga mat med det årstiden bjuder 
är hans passion. Gabriel Jonsson är 
vinnare av Sveriges mästerkock 2019. 
Hans passion för matlagning och kärlek 
till naturen gör honom till en fantastisk, 
modern kock som uppmanar oss att använda mer av det vi 
har omkring oss i det svenska landskapet.

SOS Alarm - 112-appen
Om SOS Alarms officiella 112-app:

Med 112-appen kan du bland annat

• ringa 112 – därmed skickas din 
exakta position till SOS Alarm för 
snabbare utalarmering.

• få information när det exempel-
vis inträffar en olycka eller brand i din närhet.

• ta emot VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) och 
annan liknande krisinformation.

• lära dig mer om trygghet och säkerhet genom kristips, 
instruktionsfilmer med mera.

• få ökad kunskap om andra viktiga samhällsnummer.

Appen finns tillgänglig för alla som bor eller vistas i Sverige 
och är helt kostnadsfri. Finns att ladda ner på App Store 
och Google Play.

Tips  - vi gillar!

JORDÄGARSTÄMMA HÖSTEN 2019

Särna-Idre Besparingsskog 26/ 11

Älvdalens Besparingsskog 28/ 11

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

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

Kom ihåg!

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

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

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

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

Journummer för väghållning

ÄB: 0251-59 74 86
SIB:  0253-59 67 65

31 januari 2020 är sista inlämningsdag för 2019 års:

- fångstpremiekvitton
- veterinärsfakturor och kvitton

Kom ihåg!
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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GRATTIS!
Celine Kjellsen 12 år, Särna, som svarade rätt

i förra numrets Lilla Skogsskola.

Det rätta svaret var:
MYRDROTTNINGAR

Behöver du låna utrustning?
Planteringsrör och plantkorg bokas i god tid.

ÄB: tfn 0251 - 59 74 81 
SIB: tfn 0253 - 100 07

Utlämning av plantor och utrustning sker 
maj-juni torsdagar kl. 14.00-17-00

Älvdalens Besparingsskogs garage i norra 
delen av kyrkbyn. 
Kontaktperson Urban Mattsson 
Tfn: 251 - 59 74 81

Särna - dre Besparingsskogs kallförråd 
Tfn: 0263 - 100 07

Vill du boka Lokalen för fest, 
konferens eller hyra en kontorslokal?

Boka hos Älvdalens Besparingsskog
Tfn: 0251 - 106 95

E-post: info @besparingsskogen.se
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ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR

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

Särna-Idre Besparingsskog
Växel: 0253-100 07
E-post: info@besparingsskogen.se
Post- och besöksadress: Särnavägen 117 A
790 90 Särna
webb: www.besparingsskogen.se

Älvdalens Besparingsskog
Växel: 0251-106 95
E-post: info@besparingsskogen.se
Besöksadress: Dalgatan 99
Postadress: Box 65, 796 22 Älvdalen
webb: www.besparingsskogen.se

För att maila till Besparingsskogarna skriv: förnamn.efternamn@besparingsskogen.se

NÄSTA NUMMER
VÅR 2020

Inblick i verksamheten 
- VI PLANERAR SKOGEN

Från arkivet 
- IDRE

SKOGENS FRAMTIDA PRODUKTER

Från jord till bord 
- BONDE AV IDAG

Magnus Piper, ekonomichef på Älvdalens 
och Särna-Idre Besparingsskogar

Vi ringer upp...
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Magnus Piper har sedan augusti jobbat på Älvdalens och  
Särna-Idre Besparingsskogar som ekonomichef. Han har bott i 
Älvdalen i nio år, trots det är det inte så många som vet vem han 
är. Det kan bero på att han i många år pendlat till sin arbetsplats 
i Stockholms innerstad. Nu pendlar han bara några kilometer  
mellan Rot och Kyrkbyn i Älvdalen.

Var är du uppväxt?

– Jag växte upp i Tyresö som ligger cirka två mil från Stockholm. 
Jag bodde där tills jag började plugga på högskolan i Luleå där jag 
studerade ekonomi och fick så småningom en magisterexamen.

Vad har du arbetat med tidigare? 

– Efter högskolan började jag jobba på en ekonomiavdelning på 
en resebyrå i Luleå. Sammanlagt jobbade jag sjutton år inom rese-
byråbranschen med ekonomi. Det var intressant att få vara en del av 
den administrativa omvandlingen och anpassningen från en ”van-
lig” resebyrå till internetresebyrå. Det sista arbetet jag hade innan 
jag började på Besparingsskogen var på STF Ingenjörsutbildning. 
Jag var sammanlagt åtta år inom utbildningsbranschen. Jag har job-
bat på de flesta positionerna inom en ekonomiavdelning, varav de 
sista femton åren som ekonomichef. 

Vilka är dina intressen?

– Jag har alltid haft ett gediget sportintresse och har själv spelat 
hockey och fotboll upp till 20 års åldern. Nu tillbringar jag min 
fritid med familj och vänner. Vi har två hundar och en häst så det 
blir en del hundpromenader i vår vackra natur och skjutsning till 
stallet. Jag gillar fortfarande sport även om det numera sker från 
TV-soffan. Ibland kommer vi iväg på olika aktiviteter med famil-
jen som till exempel att tillbringa en dag i backen i någon av de 
skidorter som ligger nära. Jag lyssnar också en hel del på musik i 
alla olika stilar. 

Hur hamnade du i Älvdalen? 

– Jag träffade Helena från Älvdalen 2003 genom en gemensam 
vän. Sedan flyttade hon till mig och vi bildade så småningom fa-

Namn: Magnus Piper

Ålder: 50 år

Familj: Sambo Helena Persson och två döttrar, Vendela och Felicia.

milj. Efter sex år tillsammans i Stockholm så ville Helena gärna 
flytta norrut igen. 2010 byggde vi ut vårt fritidshus till ett perma-
nent boende och familjen flyttade hit. Jag hade svårt att hitta ett 
arbete i norra Dalarna som ekonomichef så jag veckopendlade i 
nio år till jag började arbeta här. Det har varit tufft att veckopendla 
men de sista åren kunde jag arbeta en vecka i månaden hemifrån. 
Möjligheten att få jobba hemifrån och tillbringa mer tid tillsam-
mans med familjen gjorde att jag orkade pendla. Det är lite ovant 
nu i början att det är så nära till jobbet. Nu kan jag åka hem om 
jag glömt något och vara tillbaka på jobbet inom 5 min. Det är lyx 
för mig!

Vad är det bästa med att bo här?

– Det bästa är ju helt klart den fantastiska naturen som finns di-
rekt utanför husdörren. Det är även en lugnare miljö samtidigt som 
det finns mycket aktiviteter att göra inom ett nära avstånd. Det är 
en fin livskvalité i stort. Allt det jag har behov av finns i min närhet, 
allt från affärer, natur och aktiviteter. 

Många som kommer in till oss på kontoret pratar älvdalska. När 
kommer du att kunna svara tillbaka på samma språk? 

– När det finns en teknisk app som översätter vad jag säger… nej 
då,  jag förstår några enstaka ord på älvdalska men jag behöver lära 
mig betydligt mer.

Vad lockade med tjänsten som ekonomichef? 

– Skogsbranschen som sådan lockade och den fantastiska histo-
riken om Besparingsskogen. Även att det fanns en ekonomisk, var-
aktig stabilitet i organisationen. Jag hoppas den erfarenhet jag har 
med mig kan bidra till att utveckla Besparingsskogen.
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Skicka in ditt svar senast 1:a januari till:
Anna Dahlgren
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan. Foto:Fredrik Larsson, Håkan Lissman, Marie Nyström.

SKOGSKRYSSET

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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Avsändare: Älvdalens Besparingsskog
Box 65, 796 22 Älvdalen

Vinn en praktisk stolsäck och 
mössor till hela familjen!


