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UNDER MITT ARBETSLIV har jag träffat och haft många diskussioner med skogsägare från Jämtland och Hälsingland i norr till
Skåne i söder. Under dessa samtal har jag, även innan jag anställdes
på Älvdalens och Särna- Idre Besparingsskogar, berättat om hur en
besparingsskog fungerar. Samtalen brukar bland annat handla om
de näringsbidrag som betalas ut för delägarnas skötsel av jord- och
skogsbruk. Samtalen brukar börja med diskussioner kring skogsvårdskostnader och följer för det mesta samma mönster:
– I Älvdalen har delägarna i Besparingsskogen full kostnadstäckning
för markberedningen.
– Oj, vad bra!
– De får också gratis plantor och även ersättning för planteringskostnaden.
– Lägg av. Du menar att de har full kostnadstäckning för HELA
föryngringskostnaden?
– Ja, det är sant.
– Det är ju väldigt förmånligt. Man skulle ju ha ägt skog där!?
– De får också ersättning för en röjning per omloppstid samt förröjningskostnaden vid både gallring och slutavverkning. Med jämna
mellanrum får de också en kostnadsfri skogsbruksplan.
Vid det här laget brukar motparten betrakta mig misstänksamt
eller söka någon annan att prata med istället för att lägga tid på en,
vad de anser, mytoman. De skogsägare som vid det här laget inte
betraktar mig som en fabulerande fåne brukar istället intresserat
börja diskutera fastighetspriser, möjligheter att förvärva skog eller
hur en besparingsskog fungerar.
Faktum är att den genomsnittlige skogsägaren i Sverige investe-
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rar någonstans mellan 6 500 - 18 000 kr / ha enbart i föryngringsfasen, det vill säga markberedning, plantor och plantering. Stoppar
man in dessa siffror i en skoglig kalkyl och jämför med en kalkyl
för en delägare i Särna-Idre eller Älvdalens Besparingsskogar så blir
delägarens avkastningskalkyl stark. Mycket stark. Då har jag inte
tagit bort röjningskostnaden än.
För mig innebär ovanstående att Besparingsskogarna och deras
bidrag är något att vara stolta över. Förutom de skogsvårdsbidrag
som finns kan vi även vara stolta över till exempel bidrag till ungdomsverksamhet, vägunderhållet som gör att våra vägar håller god
standard eller djurbidragen som bidrar till att vi håller våra marker
öppna. Hela fenomenet, om man kan kalla det så, är värt att vårda
och föra vidare till nästa generation delägare.
I DETTA NUMMER kan ni läsa om ett tidigare bidragsprojekt där
vi tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna bidrog till att bevara delar av vår timmerhuskultur. Vi får även träffa två av våra delägare,
läsa om hur de upplever sitt skogsägande och tänker angående nästa generation.
Trevlig läsning!

Nils Eliasson
Förvaltare och ansvarig utgivare
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Ett vindkraftverk producerar el när det blåser mellan 3-25 sekundmeter. Det finns idag över 3 300 vindkraftverk i Sverige. Foto: Tobbe Nilsson.

Vinden som energikälla
Kan vinden vara en del av lösningen i klimatkampen när vi år 2040 ska ha uppnått ett
hundraprocentigt förnybart elsystem i Sverige? För att klara det behöver vindkraften gå
från dagens årsproduktion på 20 TWh till en årsproduktion på minst 90 TWh. Vilka fördelar bidrar vindkraften med och vilka utmaningar står vi inför för att klara detta när elanvändningen verkar fortsätta att öka. TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson.
Den svenska vindkraftsboomen bygger på
politiska beslut. År 2016 slöt den rödgröna
regeringen samt Centern, Moderaterna och
Kristdemokraterna en energiöverenskommelse. Den innebär att den svenska elproduktionen ska vara helt förnybar år 2040
och om två år, 2022, ska motsvarande en
fjärdedel av dagens totala elproduktion utgöras av el från vindkraft.
Elanvändningen ökar

Elanvändningen ser ut att öka de kommande åren, vilket beror på flera faktorer. Dels så pågår nu en elektrifiering av
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transportsektorn. Transporter står idag för
ungefär en tredjedel av världens energianvändning. Många byter till eldrivna bilar,
lastbilar, bussar med mera och för att klara
det fullt ut byggs det nu en lättillgänglig
laddningsinfrastruktur som är en förutsättning för att göra det möjligt att byta
till elfordon. Sedan är det den elintensiva industrin. Enbart HYBRIT, ett projekt
inom stålindustrin, för att i princip ta bort
klimatpåverkan från den svenska stålindustrin förväntas öka elproduktionen med
cirka tio procent av Sveriges nuvarande
elförbrukning. En annan orsak är nybygg-

nationer och etablering av datahallar vilket
förväntas öka i framtiden. Dessa drar enorma mängder energi. Google har till exempel byggplaner för ett datacenter i Horndal
i Dalarna.
Ytterligare en faktor som påverkar elanvändningen i framtiden är att befolkningen
ökar. Ju fler vi är desto fler bilar, mobiler,
hushållsel, datorer och så vidare kommer
förmodligen att behövas. Det pågår även
en digitalisering av samhället i stort. Det
handlar inte bara om internet och sociala
medier utan även om från arbetsmarknad
till utbildning och vård. Idag är till exempel
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läkarbesök online via en app eller liknande en möjlighet liksom utbildning via digitala verktyg och plattformar. Kanske kan
ökningen av el i framtiden kompenseras av
energisnålare teknik. Det pågår en ständig
utveckling av till exempel mer energisnåla
byggnader, kontorsutrustning och vitvaror.
Vad detta genererar får framtiden utvisa.
Vindkraften- en del av lösningen?

För att möta klimathotet och ställa om till
en förnybar värld har Sverige och EU tagit
en lång rad initiativ och där kan bland annat vindkraft vara en del av lösningen. Enligt
Svensk Vindenergi har Sverige bland de
bästa förutsättningarna i Europa för vindkraft. En ny storskalig grön näring håller på
att byggas upp i Sverige. Vindkraft är en del
av den och bidrar till att minska utsläppen.
Från några enstaka vindkraftverk på nittiotalet finns det nu över 3300 vindkraftverk i
Sverige. Om vindkraften byggs ut i den om-
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fattning som prognosen visar kommer den
siffran att fördubblas inom de närmaste åren.
Den kommer då att stå för trettio procent
av vår elanvändning, vilket kan minska utsläppen motsvarande nästan en fjärdedel av
Sveriges utsläpp enligt Energimyndigheten.
Energimyndigheten arbetar på uppdrag av
regeringen (Infrastrukturdepartementet) och
leder energiomställningen in i ett modernt
och hållbart fossilfritt välfärdssamhälle. De
bidrar med kunskap, fakta och analyser om
tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning.
Inställning till energikällor

I en nyutkommen rapport från SOMinstitutet, Göteborgs universitet, finns det
ett brett folkligt stöd för den förnybara omställningen. Rapporten grundar sig på svar
från närmare 300 personer som under en
femårsperiod svarat på frågor om energikäl-

Vad är grön el?
Vad som är och inte är en
miljövänlig metod att utvinna el
är en kontroversiell fråga med
många svar. Många elaktörer
definierar grön el som el som
hämtas från förnybara energikällor som sol, vind och vatten.
Läs gärna mer om detta på
GodEls webbplats: godel.se

lor. Rapporten visar bland annat att åttioen procent av befolkningen i Dalarna vill
att vi i Sverige ska fortsätta som i dag eller
öka satsningarna på vindkraft. En procent
vill att Sverige ska avstå från vindkraften.
Hur fungerar vindkraft?

I ett vindkraftverk är det rörelseenergi
från vinden som tas till vara. Varm luft är
lättare än kall luft och när solen värmer
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upp vårt jordklot stiger därför den varma
luften uppåt. Då uppstår ett tomrum som
ersätts av luft som kommer in från sidan,
en vind. Rörelseenergin som finns i vinden
får vindkraftverkets vingar, rotorbladen, att
snurra och rotationen omvandlas till el i
generatorn som finns i vindkraftverket. El
produceras när det blåser 3 m/s och fortsätter att producera upp till 25 m/s. Om det
blåser mer stängs kraftverket av på grund av
säkerhetsskäl. Höga vindstyrkor förekommer sällan och det är därför inte ekonomiskt lönsamt att bygga vindkraftverk för
högre vindstyrkor. Maximal effekt uppnås
vid 12–14 m/s och ett modernt vindkraftverk tar tillvara cirka femtio procent av vindens energi. Vindarna ökar ju högre upp i
luften man kommer och därför placeras rotorbladen på över hundra meter höga torn.
När det inte blåser

Elkonsumenterna förväntar sig att strömmen alltid ska fungera, att lampan tänds när
man behöver ljus eller att kassan på affären
fungerar när man har bråttom. Den totala
produktionen och konsumtionen ska hela
tiden stämma överens. Vårt kraftsystem i
Sverige innehåller även vattenkraft med stora
vattenmagasin. Vattenkraft är särskilt lämpligt för att växelverka med vindkraft. När

det blåser mycket kan pådraget minskas i
vattenkraftverken och vatten lagras för att
användas senare när vinden stillnat.
Miljöpåverkan

All produktion av energi innebär någon
form av påverkan på miljön. Det gäller även
vindkraft. Att bygga ett vindkraftverk eller
en park innebär bland annat att nya vägar
behöver byggas för transport till och från
vindkraftverket. Det kan även uppstå ljud
under drift samt att vindkraftverken förändrar landskapsbilden och kan påverka
flora och fauna. Den forskning som finns
idag visar att fåglar och fladdermöss är speciellt utsatta. Genom kollision med rotorbladen finns det risk att de förolyckas eller
störs. Riskerna begränsas med hjälp av god
planering av var vindkraftverken byggs.
Vindkraftsparkerna placeras gärna till havs,
vid kusten, på slätter eller i skogsområden
där det blåser mycket och det inte finns bebyggelse i närheten. Produktion av el från
vindkraft är fri från utsläpp. Vindkraft är en
energikälla som aldrig tar slut och sett ur
ett större perspektiv är vindkraft ett hållbart
energislag. En vindkraftspark har fördelen
att den går att demontera.
Vindkraft skapar nya jobb

För Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar är vindkraft inget nytt
Redan 2003 hade Älvdalens Besparingsskog planer på att förvärva delar
av vindkraftsparken som planerades
att byggas på Granberg. Man såg på
vindkraften som ett bra sätt att göra
en lokal satsning som samtidigt skulle
ge Besparingsskogen bra avkastning.
Helt i linje med Besparingsskogens
reglemente. Byggandet drog dock ut
på tiden och under 2009 bestämde
sig Älvdalens Besparingsskog för att
dra sig ur satsningen. Man beslutade
att arrendera ut marken till Vindkompaniet som genomförde byggandet.

När sedan Dala Vind AB etablerades
så bestämde sig Besparingsskogarna för att investera i vindkraft. Dala
Vind har under åren utvecklats till
en professionell vindkraftsprojektör
vars arbete kan möjliggöra framtida
vindkraftsetableringar på Besparingsskogarnas marker.
För ett år sedan inleddes en diskussion om att se över eventuell vindkraft på Särna-Idre Besparingsskogs
marker. Det är ett projekt som är i sin
linda och tidsplanen sträcker sig över
flera år. Mer information om detta
projekt kommer löpande framöver.

Kontakt
Sara Kjellson
Tfn: 0251 - 59 74 74
E-post: sara.kjellson@besparingsskogen.se
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Vindkraftsindustrin skapar arbetstillfällen
inom en rad olika yrken. Det krävs tjänstemän inom bland annat kommun och
länsstyrelse som utfärdar tillstånd och utför kontroller. Tillverkningen sker i fabrik
och vindkraftverket fraktas sedan i moduler
till platsen för bygget. När bygget är igång
krävs det eventuell avverkning av skog, planering och utförande av vägbyggnation och
markplanering. Vidare behövs ingenjörer,
elektriker, gjutare och kranförare för att lyfta torn och vingar på plats. När vindkraftverket är klart behövs folk som jobbar med
bland annat drift, underhåll och ekonomi.
Källor: svenskvindenergi.org, forskning.se,
svt.se, svenskvindenergi.org, trafikverket.se,
besparingsskogen.se

Visste du att…
• det första vindkraftverket som
alstrade el byggdes redan år
1887.
• den nya vindkraften beräknas
sänka elpriset i Sverige med
8 öre / kWh, totalt för Sverige
med 10,5 miljarder kronor per
år samt generera 6 400 årsarbeten med byggnation och 12 000
årsarbeten med drift.
• det idag arbetar över 7 000 personer med vindkraft i Sverige.
• inom hela EU förväntas 500 000
vara direkt sysselsatta inom
vindkraftindustrin 2020.
• ett vindkraftverk kan monteras
ned och marken återställas utan
att lämna några synliga spår.
• det finns 3 300 vindkraftverk i
Sverige.
• Tyskland och Spanien använder
mest vindkraft i Europa medan
Kina är störst i världen.
• 1990 byggdes världens första
vindkraftverk till havs, utanför
Blekinge.
• Sverige behöver cirka 140 TWh
el per år. Vi har nu cirka 3 300
vindkraftverk i landet som bidrar med drygt 20 TWh per år.
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Med vinden som drivkraft korsade Thor Heyerdahl och hans besättning Atlanten i vassbåten Ra II 1970. Foto: Kon-Tiki Museet, Oslo, Norge.

VINDKRAFTENS HISTORIA

Från primitiva stockbåtar
till dagens vindkraftverk
Vi människor har genom tidsepokerna alltid varit uppfinningsrika
och utnyttjat naturens element, som till exempel vinden. Vinden är
den energikälla genom historien som aldrig sinat.
Vinden som drivmedel

Vinden som drivmedel har använts lika
länge som människor har hissat segel i
vinden för att transportera sig längs floder och korsa oceaner. Primitiva farkoster
som till exempel de enkla stockbåtarna som
hittats över stora delar av världen, även i
Sverige, och kan ha försetts med segel, en
enkel djurhud, för att bättre driva med vinden. De äldsta avbildningarna av segelfartyg har man funnit i Egypten, från ungefär
3 200 f.Kr. De visar så kallade papyrusbåtar. Papyrussäven ger gott material för enkla
farkoster och en som bevisat i nutid att det
även går att korsa oceaner med en papyrusbåt med vinden som drivkraft var norrman-
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nen Thor Heyerdahl. Han och hans besättning seglade 1970 från Afrika till Amerika
med den nybyggda papyrusbåten Ra II.
Vinden har även drivit maskiner som malt
korn och pumpat vatten i mer än tvåtusen år.
För lika länge sedan uppfann den grekiske
fysikern och matematikern Heron den första
kända maskinen, en orgel, som drevs med
vindkraft.
Det finns många fler historier om vinden
som energikälla som påverkat oss människor
och lett tekniken framåt till det vi ser idag.
Tusentals år av erfarenheter ledde till att
människan upptäckte att man kunde utvinna elektricitet ur vindkraften.

Väderkvarnen

Väderkvarnen fanns redan på 800-talet i
Mellanöstern. Man använde helt enkelt vindens kraft till att mala sönder sädesslag. Den
spred sig sedan under 1200-talet till Kina
och hela Europa. Man tror att det som mest
funnits ungefär en halv miljon väderkvarnar
i bruk i Europa och minst lika många i Kina.
Genom århundraden utvecklades väderkvarnen och den som byggdes först i Sverige i
början av 1300-talet hade väderkvarnar från
Danmark och norra Tyskland som föregångare. De kallades stolpkvarnar. Det var en förbättring av den ursprungliga väderkvarnen.
De äldsta väderkvarnarna saknade antagligen
anordningar för att ställas i vindens riktning.
De kunde endast användas vid en vindriktning. Stolpkvarnar hade vridbart kvarnhus, som vilar på en stolpe. Det vridbara
kvarnhuset medförde möjligheten att ställa in kvarnen för växlande vindriktning.
Denna kvarntyp utvecklades även den och
under 1700-talet började man bygga kvarnar efter holländsk modell. I Skåne finns den
äldsta bevarade kvarnen av denna typ byggd

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2020

7

HISTORIA

VINDKRAFT

ÄB
SIB

De äldsta avbildningarna av segelfartyg har man funnit i Egypten, från ungefär 3 200 f.Kr. De visar så kallade papyrusbåtar. Papyrussäven ger gott material för enkla farkoster och en
som bevisat i nutid att det även går att korsa oceaner med en papyrusbåt med vinden som drivkraft var norrmannen Thor Heyerdahl. RA II var namnet på en av hans expeditionsbåtar
över haven. Syftet var att visa att de gamla egyptierna kunde ha tagit sig till Amerika före både vikingarna och Columbus. Idag finns RA II på Kon-Tiki Museet i Oslo. Foto: Kon-Tiki
Museet, Oslo, Norge.

så sent som år 1840. I Europa försvann väderkvarnarna så småningom då ångkraftverken och oljan gjorde entré. I Dalarna var
skvaltkvarnar, en mindre vattenkvarn, och
handkvarnar vanligast då skogen stod tät
och hindrade vindens framfart.
Vindkraft som hjälp vid bevattning

I alla tider har vi byggt bevattningssystem
och konstgjorda sjöar och kanaler. Redan
1700 f.Kr byggde det babylonska rikets härskare Hammurabi ambitiösa bevattningsprojekt med vindkraften som hjälp.
På 1800-talet växte användandet av
vindkraftverk för att de skulle driva vattenpumpar för att bevattna jorden. Det skedde
i bland annat Amerika och Australien när
farmer byggdes och områden koloniserades
av emigranter. Vid 1800-talets slut trängdes
vindkraften undan av oljan och ångkraften.
Att landsbygden elektrifierades bidrog också
till den utvecklingen. Vindkraften hämtade
sig dock så småningom.

El från vindkraften

Den allra första vinddrivna turbinen som
alstrade el byggdes i Skottland 1887 av
James Blyth. Han jobbade vid Anderson´s
College i Glasgow. Han byggde en vindturbin, där ackumulatorerna var utvecklade av
en fransk kemiingenjör som hette Camille
Alphonse Faure. Blyth installerade vindturbinen vid sin sommarstuga i Marykirk där
den avsåg att ladda batterier och ge ljus i
stugan. Detta var det första huset i världen
som fick sin elenergi från vindkraften. Han
erbjöd byborna att ta del av överskottselen
för att lysa upp delar av byn. Förslaget röstades ner då byborna ansåg att elektriciteten
var ett påfund från djävulen. Senare byggde
han en vindturbin för att ge nödkraft till
traktens sjukhus. Uppfinningen fick inte
någon genomslagskraft eftersom teknologin inte bedömdes vara ekonomiskt bärkraftig. Det skulle bli ändring på det senare.
Under samma år byggdes det även på andra sidan Atlanten, i Ohio, Amerika. Där
konstruerades en större och tyngre turbin
av amerikanen Charles F. Brush. Den anslutna generatorn användes för att antingen
driva tre båglampor, 100 glödlampor och
motorer i Brushs laboratorium eller ladda
en uppsättning batterier. Maskinen slutade
användas efter tio år då elenergi fanns att
tillgå från det centrala elkraftverket.
Föregångsland inom vindkraft

Poul la Cours väderkvarn från 1891 var den första el-producerande väderkvarnen i Danmark. Foto: Poul la Cour
Museet, Vejen, Danmark.
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Även i Danmark pågick en utveckling med
vindkraften i centrum. På 1890-talet insåg
den danske aerodynamikern och meteorologen Poul la Cour vindkraftens potential
för elproduktion. Han gav ut en tidning i
ämnet och utbildade specialister inom vindkraft. Redan trettio år senare fanns det flera
hundra vindkraftverk i drift i Danmark.
På 1950-talet utvecklade en av la Cours
elever, Johannes Juuls, en vindturbin med

en maxeffekt på 200 kilowatt med växelströmsgenerator. Turbinen placerade han
på ön Falster i sydligaste Danmark och denna blev stilbildande för de moderna vindkraftverk vi ser idag.
Världsrekord i elproduktion

Inspirerat av den vindkraftsutveckling som
pågick i våra grannländer byggdes 1951 en
försöksanläggning för vindkraft vid Ölands
södra udde. Men det var först i samband
med oljekrisen 1973 som diskussionen om
vindkraft som möjlig energikälla kom igång
på allvar. Även kärnkraftsomröstningen
1980 och de allvarliga kärnkraftsolyckorna i Harrisburg 1979 och Tjernobyl 1986
bidrog till en ny storsatsning på andra energikällor. Nu började Sveriges vindkraftsutveckling. De första stora vindkraftverken
byggdes i Skåne 1982 och på Näsudden,
Gotland 1983. Näsuddenanläggningen,
som ägdes av Vattenfall var i drift fram till
1993 och var då det vindkraftverk i världen
som hade producerat mest el.
Snabb utveckling

Det har skett och sker en snabb teknikutveckling inom vindkraft bara de senaste
åren. Men detta hade aldrig skett om inte
några uppfinningsrika människor genom
årtusendena hade vänt ansikten mot vinden och börjat fundera på hur vinden kunde tillvaratas och fångas för att användas
i människans tjänst. Från Hammurabi på
1700-talet f.Kr till dansken Poul deCour
nästan 4 000 år senare.
Källor: Wizelius, Tore, 2002, Vindkraft i
teori och praktik. Studentlitteratur, Lund,
sv.wikipedia.org, nationellavind2012.se,
isof.se, tekniskamuseet.se
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Rapport från
Sveriges Allmänningsskogars förbund är inne
på sitt andra år verksamhetsår och efter att Karin
Fällman slutade förra året har hennes efterträdare Nicklas Samils nu jobbat ett halvår. En tid
som inte varit det lättaste då Covid- 19 satt stop
för såväl fysiska besök hos myndigheter som
hos medlemmar i förbundet.
Jag växte upp på en liten gård i en liten by utanför Hedemora och
tillbringade en stor del av min uppväxt iförd stövlar i skogen eller
invid någon av de åar och tjärnar som berikar området. Långt senare
tog mig skogsintresset till en skoglig doktorsavhandling i Uppsala
inom skogspatologi med fokus på bekämpning av rottickan.
Under flera år forskade jag bland annat på diverse skadesvampar
och kartläggning av svampars olika kön, men min längtan att återvända till hemtrakterna och arbeta mer direkt i skogsbruket var för
stark, så när Bergvik Skog anställde mig som skogsekolog 2015,
packade jag mitt bohag för att styra kosan mot Falun och har därefter aldrig sett mig om.
Väl på plats insåg jag mycket tidigt att skogsbruket och dess
omgivande regelverk hade utvecklats långt vidare än vad vi hade
lärt oss under studierna. Aldrig tidigare hade jag insett hur mycket
naturvårdshänsyn som idag tas och hur stora arealer som Sveriges
skogsägare avsätter utan ersättning till förmån för naturvård. Därför
blev en mycket viktig punkt på dagordningen att balansera naturvården så att insatserna blev fördelade på så effektiva sätt som möjligt och framförallt, balanserade mot produktionssidan.
Med insikten om hur mycket av vår skogsmarksareal som idag
undantas från skogsbruk så blev jag samtidigt bekymrad över brukande- och äganderätten för rikets alla skogsägare, då produktionen
tycktes vara underordnad en relativt ofokuserad naturvård. Det var
just denna insikt som fick mig att vilja gå vidare från att arbeta med
enbart naturvårdsuppgifter, till att värna om vikten av ett skogsbruk i
balans samt de självklara ersättningsfrågor som skogsägare vilka fråntas möjligheten att bruka sin mark måste få upprättelse inför.
Jag har varit anställd i Sveriges Allmänningsskogars Förbund sedan början av april i år och det är en spännande organisation att få
vara delaktig i. Vi har lagt ned kontoret i Stockholm och flyttat till
Enviken i Dalarna, vi har flyttat hemsidan till en ny IT-leverantör i
Falun och jag har svarat på nationella och regionala remisser. För tillfället arbetar vi på en naturvärdesbedömningsmodell som medlemmarna skall kunna använda vid planering av skogliga åtgärder som
till exempel slutavverkning, gallring eller vägbyggnationer. Andra
frågor som vi nyligen sett över är konsekvenserna av Mark- och
miljööverdomstolens beslut att skogsägare som nekas avverkningstillstånd skall erhålla ersättning, samt den nya FSC-certifieringens
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innehåll i förhållande till tidigare version av densamma.
Något spännande som väntar runt hörnet är Skogsutredningen,
vars resultat kommer redovisas i höst efter att de beviljades förlängning. Förhoppningsvis kommer äganderätten att stärkas och
ett tydligare besked kring balansen mellan produktion och naturvård avkrävas.
Tyvärr har Covid-19 satt käppar i hjulen vad gäller fysiska besök
hos våra medlemmar i förbundet och olika myndigheter, men det
mesta har hittills gått att sköta via videolänkar. Dock ser jag mycket
fram emot att få besöka alla så snart det är möjligt.
Att få arbeta för Sveriges Allmänningsskogars Förbund är en ynnest då vi har möjligheten att ena så många medlemmars röster och
därmed tillsammans vara en stark part i de diskussioner och samråd
som leder till de nya lagar och bestämmelser vilka påverkar svenskt
skogsbruk.
Vi ska värna om våra skogar och den förnybara råvara som
Sverige äger och vi skall även vara lika rädda om den kunskap och
spjutspetskompetens vi besitter då det gäller att förädla denna fina
råvara, inte bara till dagens byggnadsmaterial,
papper och biobränslen – utan även till
morgondagens användningsområden där
skogsråvaran kommer utgöra ett naturligt fundament.
Nicklas Samils

Sveriges Allmänningsskogars Förbund
Sveriges Allmänningsskogars Förbund är ett förbund
bestående av allmänningsskogar och besparingsskogar i Norrland och Dalarna. Genom att samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation vill
förbundet föra upp Allmänningarnas och inlandets
villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk,
på den politiska dagordningen. Förbundet företräder cirka en 800 000 hektar skog, vilket motsvarar
ungefär 2 % av Sveriges produktionsskogar.
Läs gärna mer på:
sverigesallmanningsskogarsforbund.se
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Ovan: Exempel på hur skogsbeskrivningen visas i appen i smartphone eller platta.
Till vänster: Exempel på hur skogsbeskrivningen visas i webbläsaren i datorn.

Beställ Din skogsbeskrivning!
Älvdalens Besparingsskog är nu redo att börja producera skogsbeskrivningar till de delägare som så önskar. Du beställer din skogsbeskrivning via webbformulär på besparingsskogen.se eller kontaktar
Anna Beronius för hjälp. TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson
Historik och kort fakta

Skogsbeskrivningen består av:

Hösten 2017 beslutade Jordägarstämman att under 2018 avsätta
medel till en ny laserskanning av skifteslagsmarken inom Älvdalens
socken. Som konsekvens av detta pausades samtidigt bidragen för
ajourhållning av delägarnas gamla skogsbruksplaner. 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 delägarnas 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 leveranser
av data. Nu är all data, efter en del justeringar, levererat och produktionen av uppdaterade skogsbeskrivningar kommer att påbörjas under vintern.

• Karta över fastigheten, med avdelningsgränser inritade.
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• 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, medelhöjder och medeldiametrar. Dessa
bygger på laserskanningen som genomfördes sommaren 2018.
Arbetsgång

När vi får en beställning kontrollerar vi om datat för den aktuella
brukningsenheten ser komplett ut, samt att uppgifterna i sammanställningen verkar rimliga. Inga fältbesök kommer att genomföras.
Vi kommer inte heller att systematiskt granska varje enskild avdel-
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ning, om inte rimlighetsbedömningen ger anledning till en utökad
granskning. Om allt ser ok ut vid rimlighetsbedömningen genomförs exporten till webhotellet, och i samband med det skickas inloggningsuppgifter automatiskt till den e-post-adress som lämnats
vid beställningen.

FRÅGOR OCH SVAR
Anna Beronius, Älvdalens Besparingsskog

Turordning

Beställningar kommer i första hand att handläggas i den ordning 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 brukningsenheter, 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 ni slå ihop en eller flera
brukningsenheter behöver vi medgivande från övriga delägare, eller
dokument som styrker vem som är utsedd till företrädare.
En brukningsenhet - flera delägare

I det fall det kommer in flera beställningar på samma brukningsenhet 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.

Ordlista
• Brukningsenhet – Skogsvårdslagen 12 § Som
brukningsenhet ska räknas den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma 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 kompletterad med åtgärdsförslag, oftast såväl skogsvårdsåtgärder som förslag till avverkningsplan.

Varför behöver jag en skogsbeskrivning?

− Skogsbeskrivningen är en innehållsförteckning
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.besparingsskogen.se, där du hittar en länk till
ett webbformulär. 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 webbtjänst som är
tillgänglig via webbläsare från pc, platta, eller smartphone. Internetuppkoppling 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 eller skogsentreprenörer om du så önskar. Vill man ha skogsbeskrivningen 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 brukningsenhet. 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

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

www.besparingsskogen.se

Ajourhållning utförs av Älvdalens Besparingsskog,
från och med 2021. Kostnadsfritt upp till 2 timmar
per år och därefter till självkostnadspris.

SKOGEN & KRAFTEN HÖST 2020

ÄB

DELÄGARE

SKOGSBESKRIVNING

11

ÄB
SIB

TEMA JAKT, VILT & NATUR

r

DELÄGARE

u
t
a
n
&
t
il
v
,
t
k
ja
a
m
10 sidor te

Min väg till jägare
  -tre generationer berättar
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Tre generationer jägare med rötterna i den lilla byn Lillfjäten berättar tiska faktorer, där tillgång till hund spelat
om tiden då jakten var en livsnödvändighet för familjen, hur viktig en avgörande roll.
– Tidigare, när jag hade stövare, jagade
gemenskapen är, hundarnas betydelse och hur naturen präglar
jag mycket hare men nu för tiden blir det
dem som människor. TEXT: Marit Norin. FOTO: Saga Grund Nilsson, Tobbe Nilsson.
PG Nilsson är som femte generation uppvuxen i den lilla byn Lillfjäten i norra Dalarna,
nära gränsen mot Härjedalen. Hans jaktintresse startade tidigt men kan egentligen
härröras tillbaka till byns anfader, PGs farfars
morfar, Joles Jonas Jönsson som på 1860-talet
köpte upp all mark i Lillfjätdalen. Joles Jonas
delade sedan upp marken på sina fem barn.
Det här var tiden innan storskiftet bildades
och man började få upp ögonen för skogens
värde. Det gjorde även skogsbolagen och som
i så många andra byar knackade en dag en
bolgsrepresentant på dörren och ville köpslå
om marken. När budet var lagt konstaterades
det i gården att "är det så mycket värt har jag
råd att ha det kvar". Och så blev det.
– Det blev ingen bolagsägd skog i
Fjätdalen den dagen. Farfars morfars fem
barn byggde varsin gård. Bland annat den
här, gammelgåren som vi kallar den, där min
farfar och pappa har vuxit upp. Den byggdes
1888. De levde av jord- och skogsbruk, men
jakten och fisket var också en viktig del av
försörjningen. Sedan har det gått i arv. Min
pappa hade affär i huset där jag och min fru
bor, Per Nilssons diversehandel, två kilometer längre ner längs vägen. Det var en gammaldags affär med handel över disk och han
sålde allt från hästskor och hö till matvaror.
Han började här i farmor och farfars gård,
gammelgården. Sedan byggde han vårt nuvarande hus på 1940-talet och flyttade buti-
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ken dit. Då var det väldig fart i skogsbruket
och det var många som bodde i Lillfjäten,
det fanns både affär och skola i byn. Det
ändrades senare under 1950- och 60-talen,
då utflyttningen var stor. Vi flyttade också
en period, jag och min fru Birgitta, 1975 när
jag var i 25-årsåldern, startade min far tillsammans med två andra visionärer upp stugbyn i Fjätervålen med ambitionen att det
skulle bli ett område för utförsåkning. I samband med det flyttade vi tillbaka och jobbade vidare med utvecklingen av det. Sedan
bildades Fjätervålens AB 1983, berättar PG.
Jakten en livsnödvändighet

När PG växte upp var jakt och fiske fortfarande något av en del av livsvillkoren för
byns befolkning och har då som nu alltid
varit en naturlig del av livet i byn.
– Jag har fått med jakten sedan barnsben och fick tidigt börja vara med i skogen.
Jakten var en livsnödvändighet för familjen,
liksom det lilla jordbruk med några djur
som vi hade. Älgköttet är det bästa köttet,
det tycker jag än. Jakten är livskvalitet, man
har det i sig. Både jakten och även fiske, det
handlar om en känsla för natur som kommer
naturligt. ”Av födsel och ohejdad vana” skulle man kunna säga, förklarar han.
Vad som jagades har varierat mellan generationer, behov och må hända även intresse. Kanske också beroende på mer prak-

mest älg. Min pappa jagade både älg och
hare. Min farfar jagade inte älg vad jag
minns, men han jagade däremot fågel när
han hämtade hö och mossa i ladorna. Men
för de flesta i släkten är det, och har alltid varit, älgjakten som gäller. Det jag själv tycker
bäst om med jakten är avkopplingen, det
är också intressant att vara i skogen och se
hur naturen; djur och växter förändras under åren, det är livskvalite för mig. Skogen
som växer i dessa höjdlägen tar lång tid på
sig innan den blir produktionsmogen. Idag
ligger inte värdet i den stående skogen i sig,
numer är det främst i marken, naturen och
jakten värdet ligger. Något som jag gärna
vill att kommande generationer ska få uppleva och därför har även jag försökt behålla
marken för mina efterlevande, precis som
mina förfäder gjort, säger PG.

Startade med småvilt

Tobbe Nilsson, son till PG, började jaga
i unga år. Idag bor han med familjen i
Älvdalen men tillbringar så ofta han kan tid
i Lillfjäten där han är uppväxt.
– Det började med att jag följde med
min farfar ut på småviltsjakt när jag var liten, mest efter hare och tjäder. Älgjakt var
jag inte så intresserad av då, jag tyckte att
det var tråkigt. När jag var i 17-18-årsåldern vaknade intresset för älgjakten och jag
fick även skjuta min första älg i den åldern,
berättar han.
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FOTO: Tobbe Nilsson, Kristina Gillerstedt, PG Nilsson.

Hunden och naturens betydelse

På den vägen är det. Även om det blivit en
del björnjakt de senaste 10-15 åren är det i i
huvudsak älgjakt som gäller för Tobbe. En bidragande anledning är familjens jämthundar.
– Att gå med hund är det som gör älgjakten speciell för mig. Det krävs ett bra samarbete med hunden för att det ska bli en fulländad jaktdag. Tänk dig en klar kylig höstmorgon, bra vind och sen att få stryka kopplet av
hunden och se honom ge sig ut på en söktur.
Det är en fantastisk upplevelse, förklarar han
och fortsätter;
– Sen är det att vara ute i naturen. Jag har
åkt skoter och sprungit runt i skogen kring
Lillfjäten sedan jag var liten, jag är uppvuxen med gammelskogen som finns här. Man
kan stöta på tallar som är 400-500 år vilket
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inte är så vanligt idag. Jag varvar ner när jag
kommer hit, det är ödebygd, ju färre vägar
desto bättre, det gillar jag på något sätt, förklarar han.

kanske har man även skjutit djuret själv,
det är också en stor och betydelsefull del
av jakten, säger han.
Minnen för livet

Jakten mer än bara jakt

För Tobbe betyder jakten i Lillfjäten mer
än så. Gemenskapen i det lilla jaktlaget
som består av släkt och ingift släkt och
köttets ursprung till exempel.
– Att efter en jaktdag tillaga middagen
tillsammans i köket i gammelgårn där min
farfar Per var uppväxt. Att veta vad man
äter och var djuret kommer ifrån är ytterligare en betydelsefull del. Vi är inte så
många i jaktlaget, man vet ofta vilken älg
olika köttbitar kommer från. Vi har hela
historiken och har varit med hela vägen,

Jakten skapar också många minnesvärda
händeler. För Tobbe är det en av hundarna
som gett honom en upplevelse som fastnat
lite extra.
– Mitt starkaste jaktminne är från 2009
när jag var ute med Morris, min första
jämte. Det blev upptag direkt på morgonen och det bar iväg på gångstånd. Efter
en halvtimme blev det fast stånd någon
kilometer bort. Det tog ett par timmar
innan jag kom fram på ståndet. Till slut
kom oxen sakta, sakta fram så jag kunde
komma till avslut. Den dagen stämde var-
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enda parameter, vädret var fint och hundjobbet var lysande. Det är en dag jag inte
glömmer i första taget.
Yngsta generationen

Andreas Nilsson, son till Tobbe, bodde sitt
första levnadsår i Lillfjäten och bor i dag i
Älvdalen. Även han tillbringar mycket tid i
den lilla byn hos farfar och farmor och med
favoritsysselesättningen - jakt.
– Det känns som att jag varit med min
pappa och min farfar i skogen i Lillfjäten
sedan jag började gå. Även min morfar
och min mamma jagar, fast i Älvdalen, och
under åren har jaktintresset vuxit mer och
mer för mig. Jag tog Jägarexamen år 2012.
Då fick jag börja vara med på uppsiktsjakt,
älgjakt. Jag minns också att jag tyckte jakt
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började bli väldigt intressant när vi skaffade
hund. Vi fick vår första jämthund, Morris,
när jag var sju år. Han blev nästan 15 år och
nu har vi hans son, Jim, som är nio år. I
maj hämtade vi en valp som blev familjens
tredje jämthund, så hundarna har en stor
betydelse i jakten för mig, säger Andreas.
Utveckling och variation

Även om hundarna och älgjakten är huvudintresset så är det inte bara älg som lockar.
– På senare tid har jag även börjat jaga
lite småvilt och sedan några år tillbaka jagar
jag även skogsfågel, säger han och förklarar
vad tjusningen med jakten är för honom;
– Det är spänningen och upplevelsen som
lockar. Man är uppe tidigt på morgonen
och är ute i skogen och är med när dagen

vaknar. Ingen dag är den andra lik och man
vet aldrig vad som kommer att hända.
Att det är just variationen som är mycket
av poängen för Andreas har också lett till
många jaktminnen.
– Som att sakta smyga sig fram i djup snö
med siktet inställt på en tjäder i en trädtopp
och sedan lyckas komma så nära att man
kan skjuta innan den flyger, men bommar,
sådant minns man, skrattar han och fortsätter;
– Men mitt mest speciella minne är
ändå när jag fick skjuta min första älg under jakten 2016. Jag gick med Morris som
började bli gammal och älgen jag sköt var
den första för mig och den sista för Morris
innan han blev pensionär, det är ett fint
minne, säger Andreas.
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Fångstgroparna vid Brynåsstjärn minner om -

FORNA TIDERS JAKT
Lägger du och ditt älgjaktslag mycket tid på jakt och jaktförberedelser? Oavsett hur engagerade ni är och lägger ned många arbetstimmar är det ingenting jämfört med hur de forntida jägarna var för
några tusen år sedan när de byggde kilometerlånga fångstgropssystem i landskapet. TEXT OCH FOTO: Anna Dahlgren.
Ett sådant fångstgropsystem, byggt av våra
förfäder, finns norr om Brynåstjärn på Älvdalens Besparingsskogs mark. Det är sammanlagt 2 600 meter långt, och vad man
idag kan se är omkring 25 fångstgropar som
är en halvmeter till en meter djupa och det
finns fortfarande synliga vallar runt alla
groparna. Groparna grävdes sannolikt under järnåldern.
De gropar som användes för att fånga älg
var oftast runda, ristäckta och cirka två och
en halv meter djupa och tre till fyra meter
breda i diamater. De hade sluttande väggar
ned mot en botten med spetsade pålar eller
oftare en så kallad sparklåda av trä där älgens ben klämdes fast så att den inte kunde
komma loss. På det sättet fångades djuren
levande och de värdefulla skinnen kunde
tas tillvara hela. Eftersom djuren fångades
levande innebär det att fångstgropsystemen
krävde regelbunden tillsyn.
Älgens roll. De äldsta kända systemen av

fångstgropar är ungefär 6 000 år gamla och
några av de längsta finns i fjällvärlden. Enligt Ylva Sjöstrand, arkeolog vid Stockholms
universitet, omformade den här jaktkulturen stenålderssamhället. Älgens roll gjorde
att man blev kvar på samma ställe, blev
bofasta, eftersom fångstgroparna behövde
grävas, underhållas och vittjas. Den process
som normalt förknippas med att människor
började bruka jorden och bli bönder drevs
framåt i Norrland genom älgjakten, menar
hon i sin omfattande studie ”Med älgen i
huvudrollen”.
Befolkningen hade bara enkla redskap
att arbeta och gräva fångstgroparna med.
Ett otroligt jobb att gräva så många gropar
genom skogen. Det krävde kunskap om
var djuren vandrade, bra organisation, tå-
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lamod, lokalkännedom och ett gott ledarskap. Detsamma gällde sedan när det var
dags att jaga. Inget fick gå fel. Det kunde
gälla boplatsens överlevnad och i kampen
för att få äta sig mätt blir människan kreativ. Fångstgropssystem och enskilda gropar
byggdes för att fånga älg och ren. Enskilda,
djupare och ofta stensatta gropar nära bebyggelse kan vara varggropar. De förseddes med
lockbeten och är från medeltid och framåt.
Djurens vandringar. Än idag går många

viltstigar mycket nära fångstgropsystemen
eftersom djurens vandringar styrs, då som
nu, av tillgången på föda. Det i sin tur är
beroende av bland annat tillgången på vatten, höjdläge och hur naturen ser ut. De
vandrande djuren styrdes mot groparna med
hjälp av naturliga hinder i naturen eller enklare stängsel av huggna slanor eller nedfällda
träd. Det förekom också att djur drevs mot
fångstgropsystemet. Det har gjorts ingående
studier på älgben när det gäller denna sortens jakt i Ryssland och Litauen och den visar att det främst var unga individer av älg
som jagades, vilket antyder att jakten skedde
på vintern. Fördelen med att jaga under vinterhalvåret var att skaren bar för skidåkarna
men inte för djuren, köttet kunde frysas och
att det var lättare att transportera köttet som
grovstyckades tillbaka till boplatsen med skidor och en släde.
Fångstgroparna förbjöds. Samma år som

trähandeln släpptes fri, 1864 och ångsågarna började öka i antal blev det förbjudet
att använda fångstgropar. Det var antagligen inte någon slump eftersom många
fångstgropar fanns vid älvstränderna och
det var den miljön som var i centrum för
en av Sveriges viktigaste exportvaror, sko-

gen. Fångstgroparna utgjorde en risk och
det var ohållbart att kombinera det gamla
sättet att jaga med det nya livet i skogen och
verksamheten vid älvkanterna.
Fornminnesregistret. I Dalarna finns fler
än 32 000 kända kultur- och fornlämningar. De är spår efter människans aktivitet
i naturen under 10 000 år. Fångsgropssystem finns över hela landet, men förknippas
mest med norra Sverige. Dalarna och norra
Värmland hör till de sydligaste områdena
där man i större skala använt fångstgropar.
– Bland annat Älvdalens, Orsa och
Rättviks kommuner har långa fina fångssystem säger Maria Lannerbro Norell som
jobbar som arkeolog på Dalarnas museum.
– Om du har hittat något som du
tror kan vara en fornlämning så vill vi
på Dalarnas museum och Länsstyrelsen
Dalarna gärna veta det. Fortfarande finns
det många lämningar i skog och mark som
inte är registrerade. Då kan vi dokumentera lämningen och se till så att den registreras i Kulturmiljöregistret, det som tidigare
hette Fornlämningsregistret. Lämningen kan
vara en viktig länk till förståelsen av vår historia och leda till nya kunskaper.
Kulturmiljölagen. Våra skogar är fulla av
spår som tidigare generationer lämnat efter sig. Lämningarna kan förutom fångstgropar även utgöras av husgrunder, gravar,
fäbodar, hyttor, gruvhål, kolbottnar med
mera. Skogen är därför ett oersättligt historiskt arkiv. Fornlämningarna är skyddade
av kulturmiljölagen och det är allas ansvar
att följa lagen. Alla fornlämningar som anmäls registreras i det nationella Kulturmiljöregistret som upprättats och underhålls av
Riksantikvarieämbetet. Registret är offentligt och det finns en digital version tillgänglig på internet genom RAÄ:s Fornsök.

Källor: Maria Lannerbro Norell, Dalarnas
museum, lansstyrelsen.se, Fornsök,
Riksantikvarieämbetet, raa.se, jordbrukaren.
se, Ylva Sjöstrand "Med älgen i huvudrollen."
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Stora bilden visar en av fångstgroparna vid Brynåsstjärn i Älvdalen.
Fångstgroparna syns oftast dåligt för ett ovant öga. Idag är de inte
två och en halv meter djupa. De är inrasade och kanske delvis igenfyllda. Kartbilden nedan visar hela fångstgropssystemen på platsen.
Sedan 1865 har det hänt mycket i skogslandskapet. Byar och städer
har brett ut sig, skogsbruket har blivit en stor industri, kraftledningar,
vägar, dammar byggs med mera. Men trots det kan man ändå se
viltstigar och spillning från djur längs uråldriga fångstgropssystemen.
De vilda djuren vandrar där än idag.

Du som skogsägare måste ta hänsyn
till forn- och kulturlämningar

• Som markägare har du ett ansvar att känna till
om det finns forn- eller kulturlämningar på din
fastighet. Du har också ett ansvar att upplysa
den som utför ett arbete på din fastighet om det
finns lämningar. Själva avverkningen i eller intill
fornlämningar kräver normalt inte tillstånd enligt
Kulturmiljölagen. Däremot krävs det tillstånd, om
fornlämningar berörs vid markberedning, plantering, nyanläggning av väg, stubbskörd och skyddsdikning.
• Från och med den 1 september 2019 behöver
du som markägare kontakta Länsstyrelsen för att
samråda om fornlämningar. Det räcker alltså inte
längre med att göra en ansökan via Skogsstyrelsens e-tjänst, du behöver kontakta Länsstyrelsen
i de fall som fornlämningar berörs. Länsstyrelsen
har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i
länet och beslutar om vilka ingrepp som tillåts för
enskilda fornlämningar. Mer om vad som gäller för
fornlämningar i skog kan du läsa på länsstyrelsen
Dalarnas webbplats: lansstyrelsen.se

Kulturmiljöregistret

Kulturmiljöregistret upprättats och underhålls av Riksantikvarieämbetet. Registret är offentligt och det finns
en digital version tillgänglig på internet genom RAÄ:s
Fornsök. https://app.raa.se/open/fornsok/
Adressen direkt till fångstgroparna vid Brynåstjärn ovan.
https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/87261d7b-3464-4c7d-be14-a9c9c7fbed30
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• Övriga kulturhistoriska lämningar, det vill säga de
som uppkommit efter 1850 går under Skogsvårdslagens §30. Vid röjning, gallring och slutavverkning ska man ta hänsyn till övriga kulturhistoriska
lämningar. På Skogsstyrelsens hemsida finns
Skogens Pärlor, där finns alla kända inventerade
kulturlämningar, men i vårt område är det mycket
som inte är inventerat. Markägare eller ombud kan
ta kontakt med Skogsstyrelsen vid funderingar när
det gäller övriga kulturhistoriska lämningar.
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BETESSKADOR
Vill man se älg så finns det chans om man kör bil på skogsbilvägar och tittar ut över bland annat ungskogar. Kanske de turister
som besöker oss myser av förtjusning av att se de ståtliga djuren
oblygt mumsa på ungskogen bredvid vägen men för skogsägaren blir det ett dyrt kalas. Hur kan man då göra som skogsägare för
att minska skadorna? TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe NIlsson.
Sverige har fyra vilda hjortdjur – rådjur, älg,
dovhjort och kronhjort. Förutom att vara en
naturlig del av den svenska faunan och av
skogens ekosystem har våra hjortdjur några
mindre goda sidor. En viktig uppgift inom
viltförvaltningen är att begränsa skador genom en anpassning av hjortdjurens täthet
till landskapets födotillgångar. Skador på
skogen ska ligga på en nivå som kan anses
tolerabla. Trots att viltet har en del oön-
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skade effekter för dig som vill bedriva ett
aktivt skogsbruk får vi inte glömma bort
de positiva värden som förknippas med till
exempel hjortdjuren. Viltet skapar positiva
värden i turism, jakt och rekreation. Jakten
betyder mycket för många på olika sätt och
köttet från våra vilt levande djur är ekologiskt rakt igenom. Begränsningen av främst
hjortdjur är också viktig för att förhindra
viltolyckor på våra vägar.

Älgsäker höjd

Det är älgen som bär skulden till de flesta
betesskador i röjningsskogen i våra skogar.
Skadorna består av stambrott, toppskottsbete och barkgnag. De drabbar i första hand
tall i plant- och ungskogar. Om du har en tät
och fin tallföryngring som kommer upp, och
som hotas av till exempel älgen då kan det
vara värt att skjuta upp röjningen till så kal�lad älgsäker höjd. Vilket innebär när träden
passerat 5-6 meter. Genom att skjuta fram
röjningen finns ett större urval tallar kvar.
Forskning visar

I de allra flesta fallen är det bäst både ur
produktions- och kostnadssynpunkt att
röja så tidigt som möjligt, men det finns
undantag. Om du har en tät, trädslagsren
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Röjningen minska betesskadorna

Röjningen är i sig ett medel för att minska
älgskadorna eftersom den ger större barrmassa och kraftigare skott som tål betning
bättre. Grövre stam och toppskott kan undgå betning. Eftersom älgen gärna återbetar
tidigare betade stammar så rekommenderas
inte röja ned en betesskadad tall. Det kan
spara oskadade stammar i närheten.
Avverkning

Om det är möjligt, kan det vara en bra
idé att avverka tall och lövbestånd under
januari-mars. Studier visar att kvistar och
toppar lagda på hög gärna äts av älgen. Har
man en ungskog intill avverkningen kanske
det här sättet ”sparar” ungskogen och älgen
väljer att äta avverkningsresterna.
Ersättning för viltskador via sin
skogsförsäkring

tallföryngring kan det vara värt att vänta
med röjningen, visar forskning finansierad av Skogssällskapet. Urban Nilsson och
Nils Falvik från SLU Alnarp, Hampus
Holmström, SLU Umeå, och Mattias
Berglund, forskare vid SLU och skogsskötselchef på Skogssällskapet. De har tillsammans jobbat i ett projekt om röjning
i tallungskog. Forskarna har undersökt
hur röjning av tall påverkar ekonomin och
produktion i den framtida skogen. De är
överens: Det kan vara värt att vänta.
– Det vi såg är att tidpunkten för röjning
inte påverkar den framtida skogen särskilt
mycket. En sen röjning gör att ekonomin
i förstagallringen kan bli sämre, men sen
är skogarna rätt så likvärdiga, säger Mattias
Berglund, och fortsätter:

www.besparingsskogen.se

– Om du har en fin tallföryngring och
samtidigt har älg på din mark, då är det en
klok strategi rent ekonomiskt att skjuta på
röjningen till älgsäker höjd. Om du röjer
tidigt och istället får beståndet hårt betat är
risken stor att du förlorar ännu mer. Det är
viktigt att notera att detta gäller när man
gör sin slutröjning till produktionsförband.
– Det kan dock finnas behov för tidigare
lövröjningar. Det har vi inte tagit med i försöket, säger Mattias och tillägger:
– En sen röjning är betydligt dyrare än
att röja tidigt, när träden fortfarande är små.
Och projektet visar att ekonomin påverkas
negativt av sen röjning. Men förlusterna är
oftast ännu större på grund av älgbetning.
Det är därför bättre att ta en sen dyr röjning
för att få oskadade tallar vid älgsäker höjd.

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

Jan Norell svarar:
– Betestrycket och älgskador i allmänhet är som störst i älvdalarna, till exempel Vanådalen, Tennådalen och längs
Österdalälven samt Rotälven. Skogsägare
som har ungskogar i dessa trakter får vara
extra observanta på förmodade stora älgbetningar och skador.
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Foto: Tobbe Nilsson.

Skogsstyrelsens slutsatser för Älvdalen, Särna-Idre 2020
Gällande betesskador på tall för Särna-Idre

Gällande ståndortsanpassning för Älvdalen

• Andel årsskadade tallar är i intervallet 5-10 % vilket innebär en
allvarlig skadenivå och åtgärder behöver vidtas för att minska
skadenivån.
• Andelen oskadade tallar är i intervallet 50-70 % vilket innebär
en svår skadenivå. Viltskador har ackumulerats under flera år
och kraftfulla åtgärder behöver vidtas för att framgent möjliggöra att 7 av 10 tallstammar är oskadda när framtida ungskogar
uppnår 5 meter höjd.

• På svaga marker är ståndortsanpassningen godtagbar.
• Mer än en fjärdedel av den mark som är lämplig för både tall
och gran har återbeskogats med tall, vilket innebär en godtagbar ståndortsanpassning

Gällande ståndortsanpassning för Särna-Idre

• På svaga marker är ståndortsanpassningen godtagbar.
• Mer än en fjärdedel av den mark som är lämplig för både tall
och gran har återbeskogats med tall, vilket innebär en godtagbar ståndortsanpassning
Gällande förekomst och konkurrensstatus för rönn, asp, sälg
och ek (RASE) inom Särna-Idre

I förvaltningsområdets ungskogar finns tillräckligt antal och andel RASE stammar med gynnsam konkurrensstatusför att uppnå
en målsättning om minst tio vuxna trädindivider per hektar i de
framtida äldre skogarna.
Gällande beteskador på tall för Älvdalen

• Andel årsskadade tallar är i intervallet 5-10 % vilket innebär en
allvarlig skadenivå och åtgärder behöver vidtas för att minska
skadenivån.
• Andelen oskadade tallar är i intervallet 70-85 % vilket innebär
en allvarlig skadenivå. Viltskador har ackumulerats under flera
år och åtgärder behöver vidtas för att framgent möjliggöra att 7
av 10 tallstammar är oskadda när framtida ungskogar uppnår 5
meter höjd.
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Gällande förekomst och konkurrensstatus för rönn, asp, sälg
och ek (RASE) inom Älvdalen

Inom förvaltningsområdets ungskogar finns otillräckligt antal eller
andel RASE stammar med gynnsam konkurrensstatus för att uppnå en målsättning om minst tio vuxna trädindivider per hektar i
de framtida äldre skogarna.
Stora betesskador och älg under 1980-talet

I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet avverkades stora
arealer skog i Sverige. År 1971 avverkades hela 300 000 hektar.
Som jämförelse har vi idag en årlig avverkningsareal på 200 000
hektar i Sverige. Eftersom ungskogen är en viktig foderresurs för
älgen, speciellt vintertid, tillkom en enorm foderbank i takt med
att den nya skogen växte åren efter avverkningen. Detta gjorde att
det blev en stor ökning av älgstammen. Under rekordåret 1982
sköts det över 170 000 älgar. Betesskadorna på ungskogen blev
stora och behovet av en minskning av älgarna var akut. Stammen
sänktes med en tredjedel och då trodde man att det skulle räcka.
Fortfarande är det stora problem på flera områden när det gäller
betesskador. Det gäller att hitta balansen mellan skogsägare, betesskador och älgjakt.
Källor och mer information om viltbetesinventeringar och foderprognoser på: www.skogsstyrelsen.se/abin
www.skogsstyrelsen.se/foderprognoser
www.skogsstyrelsen.se/skogsskador/viltskador
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Balansen mellan främst älgstammen och våra ungskogar är viktig
att hålla. Betesskador orsakade av älg i ungskog är inget nytt fenomen, utan detta problem har funnits i många år. Det är främst
tallen som utgör den mest betesbegärliga födan. För älgen, liksom
alla vilda djur, gäller det att erhålla en hög fodermängd för en så
liten energiförbrukning som möjligt. Det är dock viktigt att förstå,
att älgen även utgör en stor del av bygdens inkomst.
Detta i form av jakt och allt som jakten medför. Den ger dessutom inkomst i form av jaktarrenden, och kan även innebära ett
uppsving för lokala livsmedels- och sportbutiker liksom hotell och
bensinstationer. Det är alltså en balansgång mellan skogsbruket och
näringslivet indirekt. Denna balansgång medför en del frågeställningar om hur skogsskötseln, främst i ungskogsfasen ska bedrivas
för att betesskadorna ska ligga på en rimlig nivå samtidigt som man
vill hysa en livskraftig älgstam.
Dessa frågeställningar jobbar Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar aktivt med och har formulerat mål som strävar efter
balans mellan klövviltstammar och fodertillgång.
Bakgrund till målen

Modernt skogsbruk är viltvänligt – ett aktivt, hållbart och ståndortsanpassat skogsbruk ger både skydd och foder åt vilt. Den nya
älgförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och
fodertillgång. Målen ska löpande, 1 ggr / år, utvärderas och vid behov revideras.
Huvudmål

Klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången.
1. Det ska vara möjligt att inom Besparingsskogarna föryngra
skogsmarken med lämpligt trädslag.
2. Minst 7 av 10 tallstammar ska vid 5 m höjd vara oskadade.
Mätbara mål

1. Det ska vara möjligt att inom Besparingsskogarna föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag. Det ska vara möjligt att bedriva ett ståndortsanpassat skogsbruk och välja det trädslag som
bäst utnyttjar markens produktionsförmåga. Undantag kan göras
inom kända vandringsområden, där skogsskötseln kan anpassas
för att, i möjligaste mån, minska uppkomsten av älgskador.
2. 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vid 5 m höjd vara oskadade.
På ÄFO-nivå ska minst 70 % av ÄBIN-inventerade tallar ha förutsättningar att förbli oskadade av klövvilt vid 5 m medelhöjd. I
rena tallbestånd innebär detta t ex att för bestånd med ståndortsindex T20 minst 1400 och T16 minst 1190 tallstammar / ha ska
vara oskadade av älg vid 5 m medelhöjd.( Se vidare tabell 1 ).
För att säkerställa att målet vid 5 m höjd ska kunna nås, an-
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vänds ett nyckeltal för hur stora årliga färska skador enligt ÄBIN
som kan accepteras. Nyckeltalet för acceptabel färsk skada anges
per ÄFO och varierar med bonitet och skadehistorik, vanligen
mellan 2 och 5 %. Skadenivån på Besparingsskogarna ska årligen följas upp genom att skadeinventering görs i samband med
egenkontroll vid slutröjning.
3. Rönn, sälg och asp ska kunna bli trädbildande inom Besparingsskogarna där de är naturligt förekommande. Konkurrensstatusen för rönn, asp och sälg ska öka på älgförvaltningsområdesnivå. Detta innebär att där trädslagen förekommer ska
en större andel trädindivider ha en höjd som är lika hög som
medelhöjden hos barrträden.
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogars förhållningssätt

Nedan följer ett ramverk för hur Besparingsskogarna ska arbeta för
att nå de uppsatta målen.
• Ett aktivt, hållbart och ståndortsanpassat trakthyggesbruk utgör
grunden för skog-vilt balansen.
• Mål för skogsskötsel och naturvård ska vara vägledande för klövviltförvaltningen.
• Mål för skogsskötsel och naturvård måste kunna nås utan stödutfodring annat än under extraordinära vinterförhållanden.
• Klövviltstammarnas numerär och sammansättning ska anpassas
efter vad fodertillgång, betesskador och mål för biologisk mångfald medger. Besparingsskogens uppfattning är att en lämplig
vinterstam är 5-7 älgar /1000 ha.
• Måltal för älg formuleras inom respektive älgförvaltningsområde,
där Besparingsskogarnas representanter aktivt ska delta i arbetet.
• Målen ska uppnås genom en reglerad jakt inom ordinarie klövviltförvaltning.
• Rovdjursförekomst får inte innebära att klövviltstammarna til�låts öka om det leder till oacceptabla skogsskador.
• 90 % av arealen inom Besparingsskogarna ska vid slutröjning ha
minst 70 % oskadade stammar.
• En meningsfull älgjakt ska kunna bedrivas av delägare och ortsbor på Besparingsskogarnas marker. Med meningsfull älgjakt
menas att 1-2 älgar /1000 ha uthålligt ska kunna skjutas.
• Älgjaktlagen inom Besparingsskogarna ska medverka i viltövervakningen genom att årligen rapportera älg- och rovdjursobservationer i Viltdata eller motsvarande system.
• Besparingsskogarna har för avsikt att medverka i flygräkning av
älg och ÄBIN vart 5:e år.
• En tillfredsställande föryngring ska kunna ske med för ståndorten lämpligt barrträdslag utan skyddsåtgärder som stängsling
eller användande av annat viltskydd.
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Våra timmerhus - –
ett viktigt kulturarv
I mer än 700 år byggdes husen i övre Dalarna av timmer. Byggnadsmaterialet
hämtades direkt från skogen och alla dessa byggnader är en naturlig del av
vår landskapsbild. I Älvdalens kommun finns flera unika samlingar av timmerhus som vittnar om hur tidigare generationer levde och som aktivt hjälper
till att bevara vårt kulturarv.
TEXT: Marit Norin. FOTO: Marit Norin, Tobbe Nilsson.

2.

1.

Stora bilden: Utsnidat mönster i stockarna på
kyrkhärbret i Älvdalen.
Bild 1-2: Kyrkhärbret är daterat år 1285. Dörren
på kyrkhärbret med medeltia ornament och låsanordning.
Bild 3: Ryggåsstuga på Rots Skans ursprungligen
från Blund-gården i Väsa by. Stugan är ett bostadshus bestående av stuga, förstuga och kammare.
Huset är en typisk ryggåsstuga med friliggande
ryggåsar utan innertak. På kroppåsen finns flera

3.

årtal inristade, det äldsta 1833. Stugan har tillhört
en laggarfamilj. Den lilla byggnaden till vänster om
ingången till huset är ett torrdass.
Bild 4: Lövlada på Rots Skans, ursprungligen från
Bössbo i Rotendalen. Lövtäkten innebar ett mycket
viktigt fodertillskott. Löven togs främst från björkar,
alar, sälgar och aspar. I springorna mellan stockarna
lades stänger som löven breddes ut på under torkningen. På ladan finns årtalet 1854 inristat.
5.
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Från medeltiden fram till sekelskiftet år
1900 timrades nästan alla byggnader i Dalarna och i stora delar av Sverige, Norge
och Finland. Därför finns det gott om härbren, lador, hus för djurhållning, eldhus,
smedjor, loftbodar och stugor som överlevt
hundratals år av användning. Även många
kyrkor byggdes med trä. Timret valdes med
omsorg och många timmerbyggnader har
därför en ansenlig ålder. De äldsta timmerbyggnaderna i Sverige är från slutet av
1200- talet och flera av dem finns i Dalarna,
bland annat i Älvdalen där kyrkhärbret är
daterat år 1285.
Alla hus byggdes för en speciell funktion.
Det kunde till exempel vara bostadshus, som
enkelstugor och parstugor; hus för djurhållning som stall eller ladugård, förvaringsbyggnader, som loftbod, härbre, lada och båthus
eller hus för olika sysslor, som smedja, sörpbod och torkstuga.
I Älvdalens kommun finns flera unika
samlingar av timmerhus som ger oss en bild
av livet förr. Här presenterar vi några av dem.

Den består av tretton byggnader som förts
dit från olika håll i norra kommundelen,
byggnader som skänkts av olika personer.
Området genomkorsas av en idyllisk fjällbäck, tillräckligt stor för att kunna driva
en vadmalsstamp och en kvarn. Jotli är ett
”påhittat” namn och är sammansatt av orden Jot och li. Jot är en naturtyp, en plan
eller något konkav öppen torr plats i skogen, utan tuvor. Li är en mager sluttning,
en sluttning ner mot botten av en dalgång.
Lomkällan, Särna Skogsmuseum

Vid Skogsmuseet i Särna finns byggnader
av olika slag från hela skogsarbetarepoken i
Särnabygden. Här kan man se hur skogsarbetarna bodde och arbetade i skogen under
den manuella skogsarbetartiden fram till
1960 - talet. Från början hette museet Särna
Skogsmuseum och senare tillkom namnet
Lomkällan. En bäck som rinner genom
området heter Lomkällan, bäcken kommer
från Lomtjärn där lommen häckar. Museet
drivs idag av Särna Hembygdsförening.

Jotli i Storsätern

Särna gammelgård och gammelkyrka

Jotli är ett bygdemuseum, en fjällbondegård där Gröveldalens fornminnesförening
återskapat en gårdsmiljö som är typisk för
1800- talet i gränslandet Norge / Sverige.

Gården, placerad intill Särna gammelkyrka köptes av Särna Fornminnesförening
1939. Gården fanns tidigare på Särnaheden
och hette då Buskgården. Den byggdes på

Bild 5: Hjulkvarn på Jotli, som ursprungligen stått
vid Olån, cirka 300 meter från nuvarande plats.
Kvarnen är daterad till 1861 och är Dalarnas enda
kvarvarande hjulkvarn.
Bild 6: Mjölkhuset på Jotli. Eldsjälen Elvin Persson
vid mejeribua (mjölkboden). Byggnaden kommer
från byn Storsätern och är daterad till 1772. När
byggnaden flyttades till Jotli fick man byta många
av stockarna som var i dåligt skick. Allt på byggnaden är gjort av trä, även låsanordningen på dörren
och gångjärnen.

1760 - talet av Busk Per Jonsson och beboddes av hans ättlingar fram till 1936 då
den blev öde. Gården består nu av en samling byggnader som stall, ladugård smedja,
mjölkbod, båthus och härbre. Härbret är
den äldsta byggnaden och är från tidigt
1600 - tal. I Särna har det troligen funnits
en träkyrka redan på medeltiden. Den nuvarande gammelkyrkan har detaljer som
är från slutet av 1600 - talet. Gården drivs
även den idag av Särna Hembygdsförening.
Särna Fornminnesförening och Hembygdsförening är numera en förening.
Rots Skans i Älvdalen

Hembygdsgården Rots Skans består av ett
30 - tal timmerbyggnader från sen medeltid
fram till sekelskiftet år 1900. Miljöerna visar bebyggelse, boendeformer och hantverk
och här finns bland annat en av Sveriges
äldsta skvaltkvarnar. Rots Skans har fått
namnet av att det är befästningsanläggning
uppförd år 1677, som gränsförsvar mot
norska infall från Särna och Härjedalen.
Från befästningen finns idag vallarna och
brunnen kvar. Ordet Rot är namnet på byn.
Älvdalens Besparingsskog äger och förvaltar
byggnaderna och Elfdalens hembygdsförening ansvarar för verksamheten.

Bild 7-8: Kojan ”Trollvasslan” på Skogsmuseet
Lomkällan i Särna. I flera av byggnaderna på Lomkällan kan man följa kockans inträde i skogsbruket.
Bild 8: Visar hur man på olika sätt ordnade den vrå
i kojan som var kockans sovplats.
Källor: Kompendium om Jotli, Elvin Persson, Timmerhus & Byggnadsvård, broschyr Mora kommun, Upptäck
Siljansbygdens timmerhuskultur, broschyr Länsstyrelsen
Dalarna, ehf.se, sarnahembygdsforening.se
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Timmerhusprojektet
-tio år efter restaureringarna

Åtgärd av byggnad i anslutning till Evertsbergs gamla handel, bild ovan: Byggnaden lyftes med hjälp av luftkuddar. Den rötskadade syllen togs försiktigt bort.
En ny syllstock tillverkades med den gamla som mall. Därefter riktade man
grundstenarna och den nya syllstocken monterades. Stora bilden, Evertsbergs
gamla handel.
Lada i Sälens fäbodar, överst sid 25: Flera av de nedre varven behövde bytas ut.
På baksidan av ladan kan man se hur vissa av de nedre varven fått delar av stockarna utbytta mot nya delar.
Ladugård i Andersbodarna, till höger: Syllstockar och de nedersta timmervarven
var svårt rötskadade. Buskar och gräs röjdes bort, byggnaden lyftes och pallades
upp så att de rötskadade stockarna kunde tas bort. Marken dränerades, nya
grundstenar lades ut för att rikta upp byggnaden och nya stockar timrades in.
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Under åren 2008-2011 bedrevs timmerhusprojektet, med syfte att
lyfta fram Älvdalens byggnadskultur och bevara de kulturhistoriska värden som främst är knutna till våra äldre ekonomibyggnader.
Totalt restaurerades 68 byggnader, övervägande timmerbyggnader som använts i jordbruksverksamheten i äldre tid.
TEXT: Marit Norin. FOTO: Hans Rosdahl, Marit Norin.

Hösten 2008 startade Älvdalens Besparingsskog i samarbete med Länsstyrelsen
ett projekt för restaurering av värdefulla
överloppsbyggnader i Älvdalens socken.
Under de fyra år som projektet pågick restaurerades totalt 68 byggnader, varav några
av byggnaderna är från medeltiden. De
flesta husen är uthus av olika slag, till exempel härbren, lador, ladugårdar och stall.
Även ett par eldhus, mjölkstugor och något båthus åtgärdades. Drygt en tredjedel
av byggnaderna ligger i fäbodar. De arbeten

www.besparingsskogen.se

som gjordes syftade till att säkerställa byggnaderna för framtiden. Åtgärder på grund,
stomme och tak sattes i första rummet.
Hans Rosdahl var platsledare för projektet, tillsammans besöker vi några av byggnaderna för att se hur de ser ut nu när nästan tio år har gått sedan de restaurerades.
– Våra gamla timmerbyggnader är ett viktigt kulturarv. Genom projektet har många
av dem kunnat bevaras. Det här är spännande, det ska bli kul att se några av byggnaderna igen, säger Hans.
Vi bestämmer oss för att åka till Andersbodarna, Sälens fäbodar och Evertsberg.
Under bilturen hinner Hans berätta mer
för mig om projektet.
– Alla som deltog i projektet fick skriva
på ett avtal som innebär att byggnaden inte
får förvanskas och att det kulturhistoriska
värdet förblir intakt. Avtalet gäller i 30 år

och fastighetsägarna har förbundit sig att
avstå från att flytta byggnaden och att hos
Älvdalens kommun söka lov för eventuella
ändringar av byggnaden. Dessutom ingår i
avtalet att vårda byggnaden så att den inte
förfaller. I vården ingår att hålla rent från
sly och annan växtlighet som på sikt kan
skada byggnaden, förklarar Hans.
I Andersbodarna är det en ladugård vi
tittar på, i Sälens fäbodar en lada och i
Evertsberg en byggnad i anslutning till
Evertsbergs gamla handel. På alla tre platserna ser det fint ut och åren har gjort att
det nya träet börjat gråna och börjat smälta
in med den övriga byggnaden.
– Timmerhusprojektet medförde en
ökad förståelse för och kunskap om värdet
i att bevara det fina kulturarvet vi har i våra
gamla timmerbyggnader. I ansökningarna
som kom in till projektet och i den dokumentation som gjordes av arbetena finns
värdefull dokumentation och information
om det äldre byggnadsskicket i Älvdalens
socken. Det är verkligen något vi kan vara
stolta över, avslutar Hans.
Källor: Rapport från byggnadsvårdsprojektet, Länsstyrelsen, Skogen & Kraften hösten 2012, Timmerhusprojektet, slutlig version.
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Rönnbär
-är riktiga superbär
Rönnbärsträden är vackra att se på, både när de har bär och när de
blommar. Senhösten, när första frosten slagit till, är den bästa tiden
att plocka detta lättplockade bär. Den lite sura smaken tonas ned
lite efter en frostknäpp. Bären växer lite här och där och är gratis.
Rönnbär är ett riktigt superbär. Kan ju tilläggas att bären inte är
giftiga, bara något beska.

Många skäl att äta några bär varje dag

Hållbara och C-vitaminrika rönnbär, liksom tranbär och lingon,
innehåller bensoesyra vilket gör att de håller länge. Rönnbär innehåller antioxidanter, C-vitamin, järn och karotin och är något av ett
svenskt superbär. Bären mister inget av sitt näringsinnehåll när man
fryser ned dem, torkar eller hettar upp dem.

I matlagning

Förutom att äta bären råa eller torkade går det bra att göra gelé,
saft, sylt, vin, marmelad av bären. Går att blanda i müsli, i en
smoothie eller i degen när du bakar bröd.

Stärker immunförsvaret och lindrar värk

Rönnbär stärker kroppens immunförsvar och bäret sägs kunna förebygga och behandla urinvägsinfektion och lindra reumatism. Har
man en trög mage så kan rönnbär rädda dagen då det innehåller
sockerarten sorbitol som används som laxermedel.

Torka rönnbären

Bred ut bären på tidningspapper och låt ligga i några dagar tills de
är helt torra. De torkas enkelt i rumstemperatur. Förvara bären i en
mörk och lufttät burk. De torkade bären som enkelt smulas sönder
i en mortel kan användas på gröt, i smoothie, i bakdegen eller blandas i müsli eller ätas som de är.

Fabel & talessätt
• Surt sa räven om rönnbären. Det kommer från
Aisopos fabel ”Räven och druvorna” där räven inte
kan nå en klase med rönnbär för de sitter för högt,
och säger då att de ”ändå är sura”.
• Det är olika bud angående rönnbären, det ena är
att är det mycket rönnbär så blir det inte mycket
snö för att trädet inte klarar tyngden två gånger.
Det andra är att är det mycket rönnbär blir det en
kall vinter och fåglarna ska kunna lägga på hullet.

Rönnbärsgelé med äpplen

Mycket gott och trevligt att sätta fram sin egen rönnbärsgelé på
middagsbordet. Passar bra till vardagsköttbullar, en söndagsstek,
vilt, tjälknöl eller fläskkött.

Du behöver:
2 l rönnbär, helst frostnupna (eller frysta över
minst en natt)
½ kg äpplen- gärna lite syrliga äpplen för att få
mer pektin, fin konsistens och mildare smak
7 dl vatten
9 dl socker per liter avrunnen saft
Bra att ha:
•
•
•
•
•

En lagom stor kastrull med lock
En silduk att hälla av rönnbärssaften.
En bunke att samla upp saften
Alternativt en saftmaja istället
Små fina glasburkar. Gelén håller längre om du steriliserar 		
burkar och lock genom att värma dem i ugnen på 125 grader 		
i 10 minuter.

Gör så här
• Rensa och skölj bären och blanda gärna i äpplen så blir gelén 		
mildare.
• I gryta: Koka upp vattnet och lägg i bär och äpplen, skurna i 		
tärningar. Koka under lock i cirka 20 minuter på medelvärme.
Häll sedan upp bär- och äppelmassan i en silduk och låt rinna av.
• Nu är det dags att mäta upp saften som är cirka 5 dl. Tillsätt 		
sockret i omgångar. Rör och sjud utan lock och utan omrör-		
ning i cirka 10 minuter.
• Gör geléprovet. Lägg en tesked varm gelé på ett fat och ställ 		
det i kylskåpet. Om gelén inte flyter ihop efter att du dragit en
knivspets genom den kommer den att stelna. Om gelén inte är
färdig får den sjuda/koka lite till. Skumma av och häll upp 		
gelén i varma små burkar. Tillslut. Låt burkarna stå svalt och 		
stelna. Förvara sedan mörkt och svalt så håller gelén bättre.
• Hållbarhet och konsistens. Ska du spara gelén länge så kan du 		
använda gelé- eller syltsocker som innehåller konserverings- 		
medel (ger även en fastare gelé). Man kan även själv tillsätta extra konserveringsmedel som till exempel natriumbensoat, 		
Atamon eller Melatin. Tillsammans med sockret hjälper syran 		
fruktens pektin (geléämnen) att stelna.
• Det finns fördelar med att göra gelén i en saftmaja. Den sköter
då sig själv på spisen tills det är dags att koka den avrunna saf		
ten med sockret så det blir en gelémassa.

TEXT OCH FOTO: Anna Dahlgren.
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Rönnbärsfakta
• Flygrönnar är rönn som slagit rot i ett annat träd.
Dessa rönnar anses vara magiska och kan användas
som slagruta.
• Rönn är Norrbottens landskapsträd
RECEPT

• Rönnbär fanns i Sverige redan 4 500  f.Kr.
• Torra rönnlöv kan användas som djurfoder.
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MARKNADSNYTT
Nytt från våra verksamhetsområden i en orolig tid med Coronavirus,
granbarkborrar på krigsstigen och sviktande elpriser
Nils Eliasson. Foto: Tobbe Nilsson.

VIRKE

Under våren var det återkommande bud om leveransbegränsningar
och sågverken fick ständigt styra om sina leveranser till utländska
kunder. Coronapandemin orsakade stängda gränser och därmed
minskade beställningar. En av våra timmerkunder hävdade Force
Majeure med anledning av pandemin. Strax innan semestertiderna
började läget stabiliseras för virkesmarknaden, och den förväntade
Coronanakrisen för virket kom av sig och vi gick in i sommaren
med en relativt normal efterfrågan.
Hösten har fortsatt på samma sätt samtidigt som läget präglas av
stor osäkerhet inför framtiden och vad som eventuellt händer om
coronaviruset skulle spridas snabbt i en andra våg. Sågverken i vårt
område har börjat producera allt mer volymer för USA-marknaden
och det verkar i dagsläget som att det är lönsamt att fortsätta på
den vägen. För massaved så påverkas marknaden av den fortsatta
granbarkborrebekämpningen i syd- och mellansverige som trycker
volymer uppåt i landet. Efterfrågan på tryckpappersprodukter har
minskat i samband med coronakrisen samtidigt som efterfrågan
på hygien- och förpackningsprodukter ökat. Vi har under vårenoch sommaren sett sjunkande timmer- och massavedspriser. För
biobränslen så har året hittills präglats av ett stort överskott. Dels
beroende på den varma vintern som lett till fulla lager samt ett ökat
utbud av bränsleved från granbarkborreavverkningar.
LÄGET I SKOGEN

Under våren då debatten handlade om krisstöd till småföretag var vår
ambition istället att hålla igång verksamheten trots leveransbegränsningarna av virke. Vi flyttade över delar av avverkningsstyrkan till
contortabestånd som skulle avvecklas. På det sättet producerade vi
ett lagringsbart virkessortiment om avsättningsmöjligheterna skulle
försämras, vi producerade inte timmer som vi inte fick leverera, vi
höll nere den totala produktionstakten samtidigt som vi kunde hålla
verksamheten igång. Den oroliga virkesmarknaden gör att vår ambition för hösten är att köra för fullt så länge avsättning för virket finns.
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Detta på grund av att efterfrågan på marknaden plötsligt kan vika.
Skogsvårdssäsongen har avlöpt väl. Besparingsskogarna fick utföra
avsevärt mycket mer skogsvård i egen regi eftersom skogsvårdsentreprenörerna hade problem med arbetskraft på grund av inreseförbudet till Sverige. Glädjande var att det var många människor
som sökte anställning i skogen när andra sysselsättningsmöjligheter
försvann. För vår del skapade det nya flaskhalsar i form av tillgång
till arbetsledande personal. Inreseförbudet hävdes och skogsvårdsentreprenörerna kunde under juni på ett bra sätt fylla ut det tomrum som vi inte klarade av med egen personal.
Under juni och augusti hade vi torrare perioder vilket framförallt
påverkat möjligheterna att markbereda. Vi har haft några mindre
skogsbränder samt utfört tre planerade naturvårdsbränningar.
EL

Elmarknaden har präglats av ett högt utbud och en något lägre
efterfrågan i samband med coronapandemin. Januari, februari och
mars var samtliga rekordmånader avseende produktionen av el från
vindkraft. Till det ska läggas mycket nederbörd i Norge och Norra
Sverige under vintern vilket stärkt den hydrologiska balansen samtidigt som vintern blev väldigt mild. Resultatet blev en ordentlig
utförslöpa för elpriset som noterade bottennivåer i april på 9,8 öre/
kWh och juli på 9,3 öre/kWh. Under några timmar i våras noterades även negativa priser på el. Under sommaren tömdes mycket
av överskotten i vattenmagasinen samtidigt som uppstarten av en
kärnkraftsreaktor i Ringhals blev fördröjd och sedan augusti har
priset vänt stadigt uppåt. Priset på elterminer har sjunkit i takt med
elpriset, d.v.s. marknaden prognostiserar även framåt att priset inte
ska bli särskilt högt. För Besparingsskogarnas del innebär det att vi
inte kunnat prissäkra elen på de nivåer vi tycker är attraktiva och vi
har prissäkrat mindre volym än normalt. Hittills under hösten har
det varit bra eftersom elpriset varit högre än terminspriset.
Nils Eliasson
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Från vänster till höger: Timmy Jansson, Jack Larsson Backsell, Othilia Spånberg, Hedda Dalrot, Linn Estenberg, Lilly Stark, Thijn Omblets, Edvin Rytter.

Skogens mästare 2020
- en duell mellan klass 6A och B på Älvdalsskolan
För femte året i rad arrangerades i maj Skogens Mästare i Dalarna.
Årets tävling blev dock annorlunda än det normala, då coronapandemins reserestriktioner förhindrade de anmälda skolorna att resa. I
stället blev det en spännande duell mellan två älvdalsklasser.
TEXT OCH FOTO: Marit Norin.

Solen sken när deltagarna, klass 6A och 6B
från Älvdalsskolan, kom till Skogsstyrelsens
kontor i Älvdalen på förmiddagen den 13
maj. Tävlingen Skogens Mästare stod på
schemat för de elever som valts ut att representera sina klasser, två tjejer och två killar
från varje klass. Maria Nilsson, skogskonsulent och samordnare för Skogen i Skolan
i Dalarna, tog emot och berättade om dagens upplägg.
– Vi ska börja med några delprov inomhus, varje lag sitter för sig och besvarar
frågor. När vi är klara med det ska vi fika
och sedan är det moment utomhus. Allt
kommer att ta cirka två timmar. Sedan går
ni tillbaka till skolan och äter lunch. Då
kommer jag att rätta uppgifterna och sedan
kommer jag upp till skolan efter lunch och
meddelar resultatet, förklarade Maria.

med frågor om skog, allemansrätt och skogens verktyg. Medan eleverna klurade på
frågorna berättar Maria lite mer om Skogens
Mästare och Skogen i skolan.
– Det är ju väldigt speciellt i år. Vanligtvis
är skolor från hela Dalarna med i tävlingen.
Innan jul gick vi ut med information till alla
skolor i Dalarna och elva klasser anmälde sig.
Tyvärr har skolorna inte möjlighet att resa
eftersom det finns restriktioner och riktlinjer på grund av corona, så de har inte haft
möjlighet att fullfölja Skogen Mästare. Då
fick vi göra den här specialaren i stället. Klass
6A och 6B från Älvdalsskolan var verkligen
taggade och ville genomföra tävlingen. Det
fungerar ju bra eftersom båda klasserna finns
i Älvdalen. Nu är det de som gör upp om
första- och andraplats, säger Maria.
Praktiska moment

Förberedelser

Inför tävlingen har eleverna jobbat med
uppgifter i Boken om skogen, en grundbok
fylld med basfakta om skogen som ligger till
grund för tävlingen. Kunskaper från boken
behövdes, för nu väntade fyra olika delprov
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Efter teorifrågorna och en fikarast var det
dags att gå utomhus där fem praktiska moment väntade. Här handlade det om att
mäta, räkna, veta vilka saker som kommer
från svenska träd, veta namnen på olika saker
från naturen och såga.

En rolig dag, tyckte eleverna. De var också
eniga om vad som var dagens svåraste moment – att kunna namnge de olika sakerna
från naturen.
Som slutlig vinnare i Skogens Mästare
2020 stod klass 6A med Edvin Rytter,
Lilly Stark, Thijn Omblets och Linn
Estenberg som vann 5 000 kronor till klasskassan. Andrapristagarna belönades med
3 000 kronor.

Fakta
Skogen i skolan
Skogen i Skolan är ett nationellt
samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter, där bland annat Besparingsskogarna är en av aktörerna.
www.skogeniskolan.se
Skogens Mästare
Skogen i Skolan arrangerar tävlingen Skogens Mästare. Tävlingen
grundades i Region Jämtland 2011
och har sedan dess vuxit och finns
i ett flertal regioner. Sedan 2016
finns den i region Dalarna-Gävleborg.
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Alla delägare har sin historia om varför man blev delägare och vil- Birgitta:
– Det är behagligt att gå där och minnas.
ken relation man har till sin skog. Vi har träffat två av Älvdalens
Farfar
hade en liten stuga och en lada vid
Besparingsskogs delägare, Pell Birgitta Andersson och Pell Lena
sjöarna. Daiti måirę, sa pappa om den platNorin, som äger en skogsfastighet vid sjöarna i Evertsberg.
TEXT: Marit Norin. FOTO: Fredrik Larsson.

Hur och när blev ni skogsägare?

Vad innebär det för er att vara skogsägare?

– Vi tog över skogsfastigheten i början på
1990-talet. Det var vår pappa, Karl Pell, som
ägde skogen. När han gick bort 1988 var det
mamma, Anna Pell, som genom giftorätten
kom att äga området. 1992 tyckte mamma
att det skulle vara bra om vi övertog ansvaret för skogen och marken vid sjöarna, så
då skrev hon ett gåvobrev till oss och på det
viset blev vi skogsägare.

– För oss är det mycket känslor och minnen. På 70 - 80-talen, när vår pappa ägde
skogen, hjälpte vi till med plantsättning.
Idag ser vi till att vi följer skogsbruksplanen och vi får hjälp med att till exempel
gallra och plantera. Vi är intresserade av
Besparingsskogen och försöker alltid att
delta på delägardagar och stämmor.
Vilka minnen har ni från när ni växte upp?

Fastighetens historia och bakgrund?

– Vår pappa kom från Evertsberg och när
farfar, Pell Anders, dog 1958, ärvde han och
syskonen området vid sjöarna. Det delades
upp mellan syskonen och pappa fick en del
som han byggde en koja på. Han tyckte om att
åka dit och bara njuta, höra på fåglar och vila.
Senare blev det en hopslagning och byte av
något slag så kojområdet kom att tillhöra
en faster och pappa fick ett område längre
in efter Sjödammsvägen. Området sträcker
sig från en tjärn och ner mot Illviken och
över till Illviksnäs. Pappa var snickare och han
och farfar tog ofta ner träd där och fraktade
dem till någon såg, till exempel till Bolsågen.
Sedan fraktade de hem virket som fick ligga
strölagt något år. Därefter blev det tillverkning av bord, dörrar, fönster med mera.

www.besparingsskogen.se

Lena:
– Jag kommer ihåg att vi åkte dit och
badade ibland på somrarna. Pappa samlade vattenklöver när vi var där. Det har jag
också gjort som vuxen. ”Eð ir riena jälsą”
som pappa sa. Han använde bladen och
rötterna som en magstärkande medicin
och han sa att det var bra mot reumatism.
Vår familj var där några sommardagar
ibland. Pappa hade alltid en morakniv
hängande i sin livrem. I sin portmonnä
hade han en metkrok och metrev. När
han ville meta var det bara att med morakniven kapa av ett lämpligt metspö där
det växte lite sly. Det fanns gott om abborrar i sjön. Vi metade och åt dagsfärska abborrar till middagen. Det smakade
mycket gott.

sen. Han berättade att han var där i tonåren
tillsammans med sin pappa och sina bröder och odlade upp myrmarken. Det blev
långa dagar och han blev trött. Pappa har
också berättat att han varit med och flottat
på sjön. Han sa att de seglade på sjön (seglade=rodde).
Marken var sandig vid stugan. När vi skulle diska någon flaska, som det varit mjölk i,
hade vi i lite sand och vatten i flaskan och
skakade om. Ganska snabbt blev flaskan
ren. Dagarna var soliga och sköna. Så kom
kvällen och myggen. Vi sov i ladan. Där
fanns det gott om myggor. Räddningen
kom en dag då moster Signe kom dit med
ett tält. Det sattes upp inne i ladan. Nu
blev det lättare för oss att sova. Det rymdes inte så många myggor i tältet. Tänk
vad minnen från barndomen framträder
tydligt! Många, många år senare följde
jag med pappa till sjöarna en decemberdag
när han skulle hugga två stora granar som
skulle vara i kyrkan under adventstiden.
Vad har ni för tankar om framtiden?

– Vi vill sköta om skogen enligt skogsbruksplanen. För oss är det viktigt att åka
dit ibland och känna släktens band, att få
vara lite sentimental. Sedan hoppas vi att
våra barn vill ha kvar skogen när det blir
dags för dem att ta över.
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Under ett besök på skogsmuseet Lomkällan i Särna väcktes nyfikenhet för ett föremål som stod i en av utställningslokalerna. I
en hink bredvid ett tortyrliknande föremål låg det riven och torkad
mossa. Jag förstod att jag ramlat på ett föremål som inte använts
på många år och kanske det idag inte finns en levande människa
kvar som använt det i sin vardag.
TEXT: Anna Dahlgren FOTO: Anna Dahlgren, Marit Norin, Särna Hembygdsförenings arkiv.

Föremålet var tidigare en vanlig syn på
många gårdar och ett vardagsföremål som
användes flitigt. Arbetet, när man drog i
veven som sitter på föremålet, var det sista
steget och definitivt det lättaste i en serie av
arbetsmoment. Arbetet startade många månader tidigare innan man använde det som
kallas ”mossorivare”.
Mossrivaren användes till att riva torv
och mossa /renlav som strö för djuren.
Framför allt renlaven användes också som
huvudingrediens när man gjorde ”sörspa”
till korna. Jag frågar Back Sara Eriksson
från byn Nordomsjön i Särna som är ordförande i föreningen Bevôrë Särnmålë vem
jag kan prata med om föremålet, om mosskörning med häst på vintern och hur man
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gör ”sörspa” som man säger på särnmål.
Bara ordet sörspa eller sörpa på svenska är
idag ett ord som många inte känner igen.
Ordet kommer oavsett dialekt från ordet
sörja. Googlar man på det får man fram
recept på sommardrinkar, hur man sörplar
kaffe och en och annan länk om det som
det betydde då: foderblandning till kreatur.
– Så många gamla är borta svarar Sara
mig. Det är fem över tolv tyvärr. Jag är för
ung i detta sammanhang säger hon och
skrattar. När jag växte upp i ett småjordbruk fanns det melass och andra foder samt
strö att köpa till djuren. Vi använde aldrig
mossa eller lav. Môsë, säger man på särnmål. Det är ytterligare en generation bakåt som du måste prata med. Alltså de över

3.

90 år funderar jag. Vi pratar om flera av de
äldre vi känner till i Särna och jag bannar
mig själv att jag inte lyssnade mer när mina
äldre släktingar berättade om sitt vardagsliv med bland annat mosskörning hem från
myrarna vid fjällkanten eller kokning av
”sörspa” till korna på vintern. Nu är många
av dem borta. De flesta faktiskt. Sedan går
Saras och mina tankar till Joel i Öjvassla.
Han är idag 91 år och faktiskt en avlägsen
släkting till mig. Kanske han minns?
Jag träffar Joel en eftermiddag under
sensommaren. Han väntar inne vid köksbordet. Jag vill prata om mosskörning som
var en av många arbetsmoment på gården.
När jag frågar om han körde mossa så tittar
Joel på mig och sedan kastar han en blick
ut genom fönstret som har utsikt över en
äng som är slagen av hans systerson. Vi ser
även träd och buskar som delvis skymmer
hans utsikt över ån som rinner genom byn
Öjvassla.
– Det fanns 6-7 kor i varje gård här förr
säger han. Han pratar särnamål. All mark
slogs. Det växte inte igen på den tiden.
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Ordlista
•
•
•
•
•
•

mossa, på särnamål ”môsë”
mossrivare, ”môsërivâr”; mossrivaren ”môsërivârn”
sörpa, ”sörspë” (obest. form), ”sörspa” (best. form)
sörpbod, ”sörspbu”
klump, ”klomp”; klumpar, ”klompër”
mossklump, ”môsëklomp”

Foder behövdes till alla djuren. För att dryga ut höet tog vi môsë som vi tagit på sensommaren. Vi tog följe vi karlar som bodde
i byn både in i skogen och upp på fjället
och hämtade môsëklompër. Det gjorde vi
ju med häst och släde på vintern. Varsin
häst, säger han så jag verkligen förstår. Vi
lastade av den utanför fjöset och den togs
in fram och fram och värmdes för att ge till
korna.
– Vi blandade i löv och kanske blast. Det
skötte min mor och mina äldre systrar. Vi
var sammanlagt sju syskon. Tre av oss lever
än och vi är alla över 90 år.
Det är gott krut i folk från Öjvassla tänker jag när jag säger hej då till Joel.
När den generationen växte upp var det
runt livet på gården som allt kretsade. På
gården åt man sina måltider, här arbetade
man, här umgicks man med sin familj och
här sov man. Män, kvinnor och de större
barnen hade fullt upp. Någon åtta timmars arbetsdag, lediga helger eller semesterdagar att ta ut förekom inte.
Arbetsuppgifterna var många och kretsade i första hand kring djuren. Gården, fäboden, byggnaderna, alla arbetsredskap och
allt annat fordrade sin skötsel och dessutom
var familjerna ofta stora med många magar
att mätta. Den viktigaste arbetsuppgiften
var utan jämförelse att skaffa fram foder
för den kommande vintern. För att dryga
ut fodret till korna på vintern samlade man
mossa och renlav kallad ”mose”.
Tillbaka i tiden hade skogen inte det ekonomiska värde som den har idag eller rättare
sagt den hade inget ekonomiskt värde alls.
Skogen var däremot gårdens skafferi och livsviktig på många sätt för överlevnaden. Bara
det att folk talade om den som de gjorde, de
talade nämligen inte bara om en skog utan
om en vedskog, en kolskog, en bärskog, en
näverskog och en mossoskog. Detta vi-
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sar hur viktig skogen var och hur mycket
man använde den till. Just mossoskog var
viktig, helst för de som levde i norra Sverige.
Förutom mossa till djuren samlades husmossan för tätning av hus och myrmossa
till att torka upp vatten efter skurning,
vitmossa som förbandsmaterial, bädd och
blöjmaterial.
När det var dags för ”mosstäkt”, insamlingen av mossa, som skedde för hand eller
med en särskild mossrivare. Lade man den
i lagom stora högar, lämpliga att lasta på
en kälke. De hämtades nämligen sedan på
vintern med häst och släde. Man tog hem
5-6 lass per varje vuxen ko. Lav och mossa
kunde utgöra så som mycket
som en tredjedel av fodret. På
många gårdar hade man ibland
en speciell ”sörpbod” där ingredienserna till den grötliknande
blandningen förvarades. Varje
gård hade sin egen speciella
blandning. Det kunde vara
förutom huvudingrediensen
mossa och lav, potatisblast, löv,
hästspillning med mera. Detta
kokades tillsammans i en kittel eller pannmur i fähuset till
”sörspa”. När det dragit tillräckligt, östes det upp i sörpbyttor och gavs till varje ko som
förväntansfull stod i fjöset och
väntade.
Numera finns inte en enda
förväntansfull ko kvar i Öjvassla
och ingen rök kommer från fjösen där ”sörspa” kokades.

Bild 1: Man lade laven i stora högar som
fick frysa ihop eller så gjordes särskilda
"mosskuggar" vilka sedan hämtades
under vintern med häst och släde. Här
en mosskugg vid Hornån cirka 1960. Fr v
Viktor Stormats och Axel Blomqvist.
Bild 2: Mosshämtning. Arvid Jensen är
med sin häst på Drevfjället och hämtar
mossa där han möter tullare Helge Brint.
Bild 3: samma häst men nu ser man
lasset också.
Bild nedan: Mossrivare. En färdig “mossklomp” blev ungefärligen 1/2 meter
gånger 1 1/2 meter gånger 2 meter och
vägde runt 150 kilo. Två ”klompar” var
ett lagom häst- eller oxlass i obanad terräng. Väl hemma delades den i bitar som
passade i ”mossorivaren”, som förvandlade klumparna till strö. Torvströ som
man spred ut på golven i fjös och stallar
under vintrarna. Ströet tillsammans med
djurens avföring blev en bra gödsel som
man spred på ängar och vallar nästkommande försommar.

Källor: Särna-Idre En hembygdsbok, http://www.gosa.info/
by/html/om-vastra_harjedalen.
html, Rut Nordkvist Skogsmuseet
Lomkällan, Särna
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för kommande generations skogsägare

Granen står så grön och grann i stugan...
Julgranen blev vanlig i svenska hem senare hälften av 1800-talet. Att ha julgran var
tidigare en sed för de finare hemmen och den kom ursprungligen från Tyskland,
där julgranar funnits sedan slutet av 1600-talet. De tidigaste julgranarna var ofta
små och ställdes på bord eller hängdes i taket.
Vartannat träd i Sverige är en gran vilket gör granen till Sveriges

När du hugger din gran befinner den sig i vin-

vanligaste träd. Granen är tålig och finns i hela landet. Granen trivs
i näringsrik, fuktig mark och kräver inte lika mycket sol som tallen.
Eftersom granen kan växa i svagt ljus konkurrerar den lätt ut andra
träd och därför präglas våra skogar av gran. En fullväxt gran sträcker sig omkring 45 meter över marken, den är därmed också det
högsta trädet i landet. En gran blir normalt 250-350 år gammal. I
det moderna skogsbruket avverkas granen vid en ålder av 60-120
år, beroende på var i landet den växer. Granar äldre än 400 år är
extremt sällsynta i Norden men de finns. På Fulufjället växer en
klon av en gran - Old Tjikko kallad - som har växt på samma ställe i
9 550 år. Det är världens äldsta nu kända trädklon.

tervila och granen måste vänja sig vid värmen.
Om granen är frusen bör den tinas upp långsamt innan du placerar den i foten annars riskerar den att börja barra ganska snabbt. En bra
upptiningsplats är ett svalt utrymme med några
plusgrader. När du tar in din julgran i värmen vaknar den och tror att det är vår, vilket sätter igång
tillväxtprocesserna. Granen har dock inga rötter
- dessa finns ju kvar i marken. Du måste därför
hjälpa granen genom att förse den med vatten. Kapsnittet i roten måste vara färskt så att ledningsbanorna är fria och granen kan börja suga upp vatten. Se
till att fylla på vatten ofta, speciellt i början. Placera
inte granen för nära element, kaminer eller andra
värmekällor. Det kan också vara bra att flytta undan
krukväxter eftersom många krukväxter inte trivs i samma rum som en gran. Granar avger etylengas vilket kan
få en del blommor hos växter att vissna och andra att
tappa sina blad.

Den vanligaste granen i Sverige är rödgran men det finns också ormgran, mattgran och slokgran. Granskogarna är viktiga för
miljön eftersom träd binder stora mängder koldioxid. Den svenska skogen kan binda 150 miljoner ton koldioxid per år, vilket är
mer än vårt totala koldioxidutsläpp. Vi binder alltså mer än vad vi
släpper ut. Gran används till pappersmassa och virke bland annat.
Men den används också i 3 miljoner av Sveriges runt 4,5 miljoner
hushåll varje år, som julgran. Det blir många granar och att välja en
vanlig gran från närområdet är den bästa miljömässiga lösningen.
Att ta ut en gran ur en granplantering som ändå behöver röjas blir
ju bra för skogsvården. Även granar i kraftledningsgator ska röjas
bort. Den mest ekologiska julgranen är den du hugger själv – lagligt förstås med markägarens tillstånd och med hjälp av en vuxen!
Med julgranen följer också ett stort antal fripassagerare. De fles-

13 januari är det Tjugondag Knut. Då ska julgranen traditionsenligt dansas ut. När dansen är slut och godispåsen
uppäten kan du istället för att slänga julgranen i naturen
låta den göra nytta. På många orter kan man numera lämna
sin julgran till återvinning, då bidrar du till att skapa hållbar
energi och klimatsmart fjärrvärme. Se vad som gäller där du
bor på din kommuns webbplats.

ta av dem är så små att du inte kan se dem, men faktum är att det
finns ungefär 50 olika arter som gärna liftar med granen hem till
dig. I en nyhuggen julgran kan det bo upp till 10 000 olika småkryp. Ett synligt exempel är stor- och liten granbarrlus som gör
att granskottet sväller upp, torkar och sedan liknar en liten brun
ananas. Insekter i granen kan alltså vara av en sort som livnär sig av
granens barr, knoppar, skott eller bark. Det kan också vara småkryp
som lever på andra småkryp, till exempel parasiter som letar efter
värddjur eller spindlar som lämpligt byte. Sen finns det små djur
som bara råkade vara i granen när den höggs ned. Men det är ingen
fara - småkrypen stannar helst i granen där de trivs bäst!
Källor: skogeniskolan.se, slu.se, skogssverige.se, skogssallskapet.se, bondeniskolan.se
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KONSTRUKTÖR: Ulrika Ressar, Solflätan. FOTO: Tobbe Nilsson.

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
www.besparingsskogen.se
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Tips  - vi gillar!
Med Linné i
Norra Dalarna

Med Linné i Norra Dalarna
1734 och nu

– 1734 och nu

Kom ihåg!
JORDÄGARSTÄMMA HÖSTEN 2020

Boken är en resa genom norra Dalarna i sällskap med Carl von Linné. Hans dagboksanteckningar från 1734 är så detaljerade att vi
kan följa i hans fotspår än i dag. En del av de
gamla stigarna har försvunnit, men där går
nu nya vägar. Boken fungerar som en reseguide, du kan besöka
platserna som Linné besökte och läsa vad han skrev för snart
300 år sedan. Författaren Anders Ejdervik och hans fru Christina
flyttade till Storsätern i norra Dalarna för mer än femtio år sedan.
Redan då fanns intresset för Linné. Anders har hållit föredrag om
Linné och Dalaresan och också lett vandringar i Linnés fotspår.
Han är medlem i Svenska Linnésällskapet och har tagit del av
dagboken från Dalaresan i original i London.

Särna-Idre Besparingsskog 24/ 11
Älvdalens Besparingsskog 26/ 11

GRÖVELSJÖN
IDRE
SÄRNA
ÄLVDALEN
text Anders
bilder

Ejdervik
Anders och Christina Ejdervik

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

Fisknyckeln

GRATTIS!

Med Fisknyckeln kan du lära dig mer om fiskarter. Nu
med alla fiskar från svenska vatten. Totalt innehåller
appen ca 240 fiskarter! Läs om fiskarnas liv, titta på
bilder och lär dig känna igen dem. Med Fisknyckeln kan du också
genom att svara på frågor få hjälp att identifiera vilken fisk du fångat. Ditt eget fisklexikon i mobilen!

Noah Hansson 6 år, som svarade rätt
i förra numrets Lilla Skogsskola.
Det rätta svaret var:
FRAMTÄNDER

Gratis att ladda ner för iPhone och Android.
ÄR BÄVERN
BRA
PÅ ATT
KÄNNA

Arboreal Trädhöjd
Har du någon gång behövt mäta ett träd, men saknat
rätt verktyg eller vill du inte släpa runt på olika verktyg
när du är i skogen? Appen Arboreal Trädhöjd är världens första app som mäter träden med AR-teknik.

• Bra noggrannhet
• Enkel att använda
• Det bästa verkyget är det som alltid är med.
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Finns för iPhone och Android.

Arboreal Skog - en riktig digital klave
Appen Arboreal skog erbjuder digital mätning på
riktigt. På riktigt ska du kunna lämna dina manuella
verktyg hemma. På riktigt kan ett digitalt verktyg
levereras från molnet ner i din telefon. På riktigt ska
du kunna mäta allt digitalt, utan att ha extra stöd av
referensskyltar och pinnar.
• Du har alltid med dig ditt mätverktyg
• Bra träffsäkerhet
• Du får resultatet direkt när du är klar
• Du behöver inga extra verktyg eller referensskyltar / pinnar
• Du känner igen hur det fungerar om du mätt skog med manuella verktyg
• Du har full kontroll över mätningen
• Skippa papper & penna och dubbelregistrering
Finns för iPhone.
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Välkommen till Kunskapsportalen
- Skogsstyrelsens nya plattform för distansutbildningar
Skogsstyrelsen erbjuder distanskurser på webben för skogsägare
och yrkesverksamma.
Hur går det till?
Kurserna är helt webbaserade vilket innebär att du kan studera
var du vill och när du vill under den tid som kursen finns tillgänglig. Det enda du behöver är en dator, surfplatta eller smartphone
samt internetuppkoppling. En kursledare från Skogsstyrelsen finns
tillgänglig under kurstiden.
Du registrerar dig via ett formulär och anmäler dig till önskad kurs.
På kurssidan finns mer information.
www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/distanskurser/

www.besparingsskogen.se

AKTUELLT
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Älvdalens Besparingsskog

BIDRAGSGUIDEN
2020

Vill du boka Lokalen för fest,
konferens eller hyra en kontorslokal?
Boka hos Älvdalens Besparingsskog
Tfn: 0251 - 106 95
E-post: info @besparingsskogen.se

sskog

ANSLAGSTAVLAN

Tips!

• SKOGSBRUK
• JORDBRUK
• ÖVRIGA BIDRAG

Särna-Idre Besparing

BIDRAGSGUIDEN
2020

• SKOGSBRUK
• JORDBRUK
• ÖVRIGA BIDRAG

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

Kom ihåg!
31 januari 2021 är sista inlämningsdag för 2020 års:

Har du KIVRA? Då får du ditt
lönebesked digitalt, snabbt
och säkert!

- fångstpremiekvitton
- veterinärsfakturor och kvitton

• Du loggar in med Mobilt BankID.
• Du får brev digitalt från anslutna
företag.
• I inloggat läge kan du anpassa vilka
avsändare du vill få utskick från.
• Varje gång du får ny post får du en notifiering, via e-post och pushnotiser.
• Gratis och bra för miljön.

Missa inte din lokala veterinär i Älvdalen
På Bondgårdsvägen, centralt i Älvdalen finns Distriktsveterinärernas
lokala station. Den lokalen finansierar jordäganämnden i Älvdalen
och det är bra att den utnyttjas så mycket som möjligt. Fördel för både
djurägare och framför allt djuren. Mottagningen är öppen på onsdagar.
Ring för rådgivning och bokning. Besöket kan gälla enklare veterinärvård, vaccinationer, hälsokontroll, återbesök med mera.
E-post: kund.mora@distriktsveterinarerna.se
Tfn: 010-122 86 00

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

Tipsa oss!
Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?
Ring eller maila Anna Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 85, E-post: anna.dahlgren@besparingsskogen.se

www.besparingsskogen.se
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VI RINGER UPP

Vi ringer upp...
Anders Ejdervik, aktuell med det nyskrivna häftet
"Med Linné i Norra Dalarna, 1734 och nu."

Anders Ejdervik är bosatt i Storsätern sedan femtio år tillbaka och
har arbetat som lärare i Idre och utbildningsledare/lärare i Älvdalen.
Intresset för natur, historia och inte minst Carl von Linné har funnits med sedan barnsben. Nu är han aktuell med det nyskrivna häftet
"Med Linné i Norra Dalarna, 1734 och nu", en resa som tar dig
från Älvdalen, genom Särna och Idre och upp till Grövelsjön.
Hur började ditt intresse för Linné?

– Det hänger samman med ett intresse för djur och natur som jag
haft sedan jag var liten. När man läser om djur och natur då ramlar
man in på Linné. Han var inte bara Blomsterkungen utan han hade
även gjort många resor i Sverige, bland annat till Dalarna. Redan
innan min fru Christina och jag flyttade upp till Storsätern hade vi
läst Linnés Dalaresa, dagboken från hans färd genom Dalarna 1734.
När vi flyttade upp hit kunde vi lätt följa i Linnés fotspår genom att
läsa hans dagbok, så detaljerad är den.

na. Det är troligt att Linné och hans sällskap gick över Hemmeråsen. Kanske de rastade i Hemmeråsvallen. Där ligger i dag den
stora skidanläggningen Himmelfjäll. Man har sparat lämningarna
av Hemmeråsvallen och kallat pisten för Carls backe. Fint, tycker
jag. Dags att skriva nutidshistoria.
Kan du berätta lite om häftet?

– Jag har jobbat med häftet tillsammans med min fru Christina.
Vi följer Linné genom Älvdalens kommun och får ta del av hans
anteckningar från 1734, dag för dag. Jag har sedan skrivit kommentarer till anteckningarna. Vad kan vi se i dag? Tanken är att
man ska kunna ha häftet med sig som en resehandbok. Det är också
därför som vi valt formatet A5, för att den ska vara lättillgänglig.

Hur har Linné följt med dig under livet?

– Intresset har, som jag nämnde, hängt med hela livet. I Grövelsjön
har jag genom åren haft föredrag och bildvisningar om Linné och
lett Linnévandringar, både dagsvandringar och vandringar i Linnés
fotspår från Röros till Grövelsjön. Jag har också varit färdledare på
resor i norra Dalarna arrangerade av Svenska Linnésällskapet.
1993 fick jag Älvdalens kommuns Kulturstipendium med motiveringen ”Till Anders Ejdervik, för hans stora intresse för den
bygd han lever och verkar i, hans kunskap om Linnés resa genom
vår kommun, samt hans vilja att sprida kännedom om bygdens
historia från förr och nu”. Med stipendiet som introduktion for jag
till London och The Linnean Society i Burlington House, en pampig byggnad i centrala London. Där finns största delen av Linnés
samlingar och skrifter. Det är inget offentligt museum, men jag fick
komma in. ”Linnés vänner är våra vänner.” Ur kassavalvet plockade
man fram Dalaresan. Sedan fick jag sitta i biblioteket och läsa originaldagboken. Det var en otrolig upplevelse.

Hur ser man idag att Linné var i Älvdalens kommun?

Hur fick du idén att skriva häftet om Linné?

Var kan man köpa häftet?

– På 1990-talet gjorde jag ett häfte om Linné i Dalarna, ett beställningsuppdrag av dåvarande turiststiftelsen Idre-Särna-Grövelsjöfjällen. Det häftet är slutsålt sedan länge. Jag har tänkt skriva en
uppdaterad version med mer information om vad som finns att se
idag. Jag har funderat på vilken väg Linné tog från Städjan till Idre.
Idrebon Evert Pålsson har berättat för mig om de gamla färdvägar-

– Det finns på flera försäljningsställen i hela kommunen. Det
säljs bland annat på Porfyr- och Hagströmmuseet och Rots Skans i
Älvdalen, på Lomkällan i Särna, på Hembygdsgården, Turistbyrån
och ”Syrran och jag” i Idre, på Fjällbua i Storsätern och på flera av
turistanläggningarna.
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– 2007 var det 300 år sedan Linné föddes. Det uppmärksammades både nationellt och internationellt. Flera av Linnés färdvägar
skyltades. Det bildades ett projekt som kallades ”Linné was here”.
Skyltar med den texten sattes upp på 33 av de platser som Linné
besökt. En skylt placerades vid Grövelsjöns södra strand. Här har
man också skyltat hans färdväg med en vägvisare med text ”Linnéstigen”. Linnéstigar finns på många håll. Sedan är det upp till lokala
hembygdsföreningar eller andra att skylta upp platser som kan vara
intressanta.
Vem är den tänkta läsaren? Vilken är målgruppen?

– Häftet riktar sig till flera målgrupper. Till bygdens folk och till
anställda på anläggningarna, som vill veta mer om Linnés besök i
norra Dalarna, och till besökare som kan använda häftet som en
resehandbok, en inspiration under vägen.

www.besparingsskogen.se
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ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
För att maila till Besparingsskogarna skriv: förnamn.efternamn@besparingsskogen.se
Älvdalens Besparingsskog
Växel: 0251-106 95
E-post: info@besparingsskogen.se
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Postadress: Box 65, 796 22 Älvdalen
webb: www.besparingsskogen.se
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Avsändare: Älvdalens Besparingsskog
Box 65, 796 22 Älvdalen
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Vinn en praktisk stolsäck och
mössor till hela familjen!

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

www.besparingsskogen.se

