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ATT BRUKA UTAN ATT FÖRBRUKA. Det är så vi måste tän-
ka när vi nyttjar marken eller naturen till någonting. Oavsett om 
vi ägnar oss åt skogsbruk, jordbruk, kraftproduktion eller annan 
markanvändning så måste det eviga perspektivet råda så att även de 
som kommer efter oss kan utvinna nyttigheter från naturen. Detta 
är vad en del av det väldigt populära begreppet hållbarhet hand-
lar om. Hela det här numret handlar om någon form av hållbar 
markanvändning. Marken kan till exempel användas till att odla 
grönsaker, om de sedan fermenteras enligt beskrivningen under 
rubriken från jord till bord så kan man säga att det blir hållbart i 
dubbel bemärkelse. I tidningen kan du också läsa om ett projekt för 
att främja rödingleken i Rämmasjön. Även det är en form av håll-
bart naturbruk. En del av de fiskevårdsmedel som fiskevårdsområ-
det tilldelats kommer från Besparingsskogens vattenkraftsstationer 
i Österdalälven. Även om fisket påverkats negativt är det bra att en 
del av kraftens avkastning kan gå tillbaka till fiskefrämjande åtgärder. 

I DETTA NUMMER KAN DU OCKSÅ LÄSA OM historisk 
koltillverkning. Detta är ett exempel på ett tidigare hållbart nytt-
jande av skogen och slutprodukten blev ju i slutändan energi. Kolet 
var ju egentligen bara ett sätt att på ett effektivt sätt lagra och trans-

portera energin som bildats i skogen. En annan form av hållbarhet 
är att vi alltid är noga med att bevara spåren av de som ägnade sig 
åt koltillverkning. Det finns otaliga kolbottnar på Besparingsskog-
arnas marker som vi hela tiden anstränger oss för att bevara. 

SLUTLIGEN HAR VI vindkraftsplaner på Särna-Idre Besparings-
skog som vi informerade om under sommaren och som kommer 
att beskrivas utförligare i senare nummer av Skogen och Kraften. 
Även det är en form av hållbart naturbruk. Med vindkraften kan vi 
ersätta beroendet av till exempel naturgas. Bildandet av ny naturgas 
lär ta 180 miljoner år medan de skogar som kolades vid förra en-
ergikrisen under andra världskriget redan har vuxit upp. På platsen 
där ett vindkraftverk byggs kan vi om femtio år plantera ny skog. 
Eller odla grönsaker. Allt utifrån behovet där och då.   

Trevlig läsning!

Nils Eliasson
Förvaltare och ansvarig utgivare
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Rämmasjön är en viktig sjö i Älvdalens Fiskevårdsområdesfören-
ing, fvof, och en bra djupkarta är alltid intressant för fiskare och 
fiskerättsägare. Därför beställde fiskevårdsområdesföreningen 
en studie innehållande en detaljerad djupkarta förra året. Nu har 
den gett svar på var stensatta hårdbottnar finns i sjön som har för-
stärkts för att ge rödingen en möjlighet till självrekrytering. Detta är 
förebyggande för att så småningom få egen fisk i bäckar, sjöar 
och vattendrag.

Älvdalens Fiskevårdsområdesförening -

Skapar lekmöjlighteter för 
röding i Rämmasjön

Studien, som bekostades av fiskevårdsme-
del och genomfördes av VattenBruks AB, 
identifierade ett antal platser och metoder 
som kunde användas för att tillföra lämp-
ligt lekmaterial för rödingen. Under vår-
vintern 2022 jobbade därför en handfull 
entusiaster från Älvdalens Fiskevårdsom-
rådesförening med att förstärka utvalda 
hårdbottenområden med material. 

Viktigast var att leta efter lämplig, sten-
satt och hård botten. Det som ytterligare 
spelade in var att de inte skulle slamma 
igen eller frysa in. För att klara av att det 
inte fryser in skulle vattendjupet översti-
ga en meter. Här fanns det flera områden 
att välja på enligt studien. När det gällde 
igenslamningen var det svårare att hitta 
lämpligt område. Det gäller att det är rö-
relser i vattnet och då klarar lekbottnen 

sig från igenslamning. En möjlighet till 
strömsatt vatten fanns kring Rämmasjöns 
uddar och öar samt Vattumyrbäcks utflö-
de i sjön. I Rämmasjön valdes sammanlagt 
sju områden ut för att skapa lekmöjlighe-
ter för röding.

Erik Larsson, en av initiativtagarna från 
Älvdalens fvof berättar: 

– Det finns flera metoder att skapa lek-
möjligheter för röding. Vi har valt en som 
är relativt enkel och beprövad. Detta gjor-
de vi i samarbete med VattenBruks stu-
die och i samråd med Anders Bruks som 
genomförde studien. För att sedan få till 
det praktiskt på de utvalda områdena var 
vi ett gäng som jobbade med detta under 
vårvintern på Rämmasjöns is.

Hur genomförde ni det praktiskt?

– Vi sågade upp hål med motorsåg för 
att sänka ned snickrade ”träkistor" i sjön. 
Kistorna är två gånger två meter och 50 
centimeter höga. Det är viktigt att det är en 
jämn botten för att kunna sätta ned dem, 
de får inte välta. Materialet som vi fyllde i 
kistorna var runda stenar, ungefär i storlek 
som en snöboll. Stenmaterialet är viktigt ef-
tersom det ska ge en bra genomströmning 
och bra lekmöjligheter för rödingen. Meto-
den är inte ny utan beprövad sedan tidigare. 
Det har visat bra resultat från projekt i till 
exempel Rotälven. Där har man sänkt ned 
mindre stenkistor. Inte så stora alltså som de 
vi har sänkt ned i Rämmasjön. De mindre 
är cirka fyrtio gånger fyrtio centimeter, men 
samma teknik innehållande runda stenar. 

Vad är nästa steg för projektet i Rämma-
sjön?

– Rommen kommer att sättas i när isen 
har lagt sig. Sammanlagt cirka 50 000 ägg. 
För att lyckas med det måste vi såga upp 
fyrkantiga hål, sänka ned rommen i mindre 
fyrkantiga kistor, ned till den större kistan. 
Längre fram studerar vi hur många som kla-
rat sig, kläckts där nere och blivit yngel. Vi 
hoppas såklart på ett bra resultat.

TEXT OCH FOTO: Anna Dahlgren.
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Djupkarta 
Djupkartan är en batymetrisk 
karta. Den så kallade batymetris-
ka kartan visar att Rämmasjön 
har tre större och djupare bas-
sänger vilka alla går i nord - sydlig 
riktning. De djupaste områdena 
återfinns i den sydliga av dessa 
tre. Förutom dessa områden 
är sjön generellt sett grund. 
Medeldjupet är 5,1 meter medan 
maxdjupet når 18,1 meter.

Batymetri
Batymetri beskriver terrängens 
fysiska form under vatten och 
är motsvarigheten till topografi 
på land. Havsbottens batymetri 
tas fram genom lodning, numera 
främst genom användande av 
ekolod.
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Vad passade bättre än att samlas på Skogs-
museet Lomkällan på morgonen över en 
kopp kaffe samtidigt som delägarna fick 
information om Besparingsskogen. Detta 
trevliga och spännande museum som ligger 
norr om Särna är välkänt för många Särna- 
och Idrebor sedan länge. En perfekt inram-
ning på en välfylld dag med mycket infor-
mation som lockade både nya och gamla 
delägare. Dagen lockade också hem många 
utflyttade skogsägare och vid anmälan fyll-
des den stora bussen snabbt. Så snabbt att 
en minibuss sattes in för att även de på vän-
telistan skulle få möjlighet att vara med.

Argrow  och plantering

Efter att förvaltaren för Älvdalens och Sär-
na-Idre Besparingsskog informerat om såväl 
organisationen som nya planer inom bland 
annat vindkraft gick bussen österut mot da-

gens första besökspunkt. Där väntade Jonas 
Svensson från Besparingsskogen tillsammans 
med Fredrik Östlund från företaget Arevo 
som säljer Argrow. Det är en unik och pa-
tenterad produkt som stimulerar bildandet 
av finrötter och mykorrhiza, i form av ett 
granulat. Fredrik berättade om produkten 
och sammanfattningsvis visade resultatet att 
plantor som behandlats med Argrow växer 
snabbare och blir kraftigare. Jonas pratade 
om Besparingsskogens plantering där även 
en del av årets och förra årets plantor plan-
terats med Argrow. Han betonade vikten 
av markberedning, planteringspunkter och 
återväxtkontroller. Han berättade om blan-
ketten ”anmälan markberedning och förbe-
ställning av plantor” som finns för delägar-
na. Blanketten ska alltid fyllas i och vara hos 
Besparingsskogen senast den 28 februari. 
Via blanketten beställer delägaren då mark-

beredning kommande säsong och plantering 
säsongen efter. Man väljer om man vill plan-
tera själv eller anlita en entreprenör. För det-
ta finns det mycket fördelaktiga bidrag för 
Särna-Idre Besparingsskogs delägare.

Röjning - en investering

På nästa station stod röjning i fokus. Jonas 
Svensson, som ansvarar för Besparingssko-
gens röjning, visade ett röjt och ett oröjt 
bestånd och delägarna kunde tydligt se vil-
ken skillnad åtgärden gjort för ungskogen. 
Vikten av att röja sin skog kan inte nog be-
tonas. Jonas berättar;

– Röjning bör betraktas som en investe-
ring – inte en kostnad. Genom röjning ska-
pas utrymme för de stammar som ska bilda 
bestånd i framtiden. Det är en av de vik-
tigaste skötselåtgärderna som, när den görs 
rätt, snabbt betalar tillbaka sig. Då formas 

Skogsdag
på Särna-Idre Besparingsskog

I sällskap av en tung augustidimma på morgonen, en värmande 
sol och någon uppfriskande regnskur efter lunch tillbringade ett 
sextiotal delägare en heldag på Särna-Idre Besparingsskogs mar-
ker. Så kan skogsdagen den 19 augusti för delägare sammanfat-
tas i korta drag.  En skogsdag som planerades för mer än två år 
sedan men som pandemin satte stopp för. Nu kunde dagen änt-
ligen genomföras.

Ovan. Besparingsskogen och entreprenören jobbar tillsammans med Hpr-gallring som är ett dataprogram i skördaren som ger 
högre precision än manuella metoder. Till höger. Fredrik Östlund, Arevo.

TEXT OCH FOTO: Anna Dahlgren.
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den framtida skogen så som du vill ha den, 
till exempel genom val av rätt trädslag och 
rätt täthet på aktuell mark.

Röjningen bör också göras i rätt tid-
punkt för skogen. Några års extra tillväxt 
i bestånden gör röjningen betydligt svårare 
och dyrare – ofta med ett sämre resultat.

Jordägarnämndernas orföranden i Särna 
och Idre, Stefan Matsson och Jan Larsson 
instämde och informerade om bidraget som 
finns för röjning. De uppmanade delägarna 
att verkligen söka detta bidrag. Skogsvårds-
åtgärder som röjning och plantering är båda 
bidragsberättigade.

Den viktiga vägen

Efter lunchen var det dags för nästa station 
vilken handlade om vägar. Vägar är en förut-
sättning för att såväl skogsägaren som Bespa-
ringsskogens egen personal och entreprenö-
rer ska ta sig fram i skogen. Bra underhållna 
vägar uppskattas även av dem som vill ta sig 
ut i markerna för fritidsaktiviteter som till 
exempel jakt, rekreation, bär- eller svamp-
plockning. Knut Eriksson som är vägansva-
rig för Särna-Idre har ett stort vägnät på när-
mare 600 kilometer att underhålla. Utan bra 
vägar skulle det vara svårt att bruka skogen 
rationellt. Det gäller såväl när planerarna ska 
ut i skogen, maskiner ska ta sig till en gall-
ring eller till en slutavverkning eller till en 
markberedning. Sedan ska plantörer ta sig ut 
för att plantera, skogsvårdarna ska röja och 
naturligtvis brukas även vägarna av de tunga 
transporterna som ska ta virket ut ur skogen. 
Alla dessa åtgärder kräver bra vägar och ett 
väl utbyggt vägnät. Med de dyra bränslepri-
serna idag är det mer aktuellt än någonsin 
att underhålla vägarna och bygga vägar där 
man på lång sikt kan tjäna på att bygga en 
ny vägsträcka, då gör man en så kallad båt-
nadsberäkning.

Knut ansvarar för årligen återkommande 
underhållsåtgärder för att bibehålla vägarnas 
funktion. Sommartid jobbar entreprenörer 
med grusning, hyvling, dammbindning, 
buskröjning och dikning. Vintertid sköter 
entreprenörerna plogning, hyvling, sand-
ning, snödikning, trumtining med mera. 
Även nybrytning av väg är en post som Knut 
ansvarar för. Flera av vägarna har så kallade 

statsbidrag. Det är bidrag från Trafikverket 
för vägar som till exempel har fast boende 
eller som anses viktiga för näringslivet eller 
det rörliga friluftslivet. 

Hpr - gallring

Den åtgärd i skogen som verkligen visar om 
vägen bär är när de tunga transporterna ska in 
och ut från skogen. Det är när drivningsleda-
ren Per-Olov Persson från Besparingsskogen 
har en pågående gallring eller slutavverkning. 
Då ska tunga skördar- och skotarfordon 
transporteras till en trakt och även timmer-
bilar ska in och hämta virke och ta det till 
sågverken. Då gäller det att vägen bär. Det-
ta var dagens sista station och Per-Olov eller 
Peo som han kallas tog emot oss tillsammans 
med entreprenören Bengt-Olof Westling 
som hade personal på plats som körde både 
skördare och skotare. Peo berättade om hur 
Besparingsskogen jobbar med Hpr - gallring 
som är ett dataprogram i skördaren och som 
ger högre precision än manuella metoder. 

Hpr - gallring är en automatisk gallrings-
uppföljning i form av en programvara som 
sitter förutom i skördarens dator även i pro-
duktionsledarens dator på kontoret. Peo be-
rättar;

– Kvaliteten på utförd gallring kontrolleras 
både av skördarföraren samtidigt som bestån-
det gallras och av produktionsledaren som 
kan följa gallringsutförandet från kontoret. 
Tidigare gjorde föraren egenuppföljning av 
gallringar manuellt. För att få veta om gall-
ringen var rätt utförd måste denne gå ut ur 
skördaren och ta stickprovsytor jämnt sprid-
da i beståndet. Det gav en bild endast av de 
provytor som tagits. Med Hpr - gallring blir 
det stor skillnad. Precisionen blir förmodli-
gen bättre än den manuella uppföljningen. 
Hpr - gallring räknar direkt ut resultatet på 
allt som gallrats på trakten. Resultatet kan 
sedan användas för beslutsstöd, uppföljning 
och ajourhållning. Det är en stor mängd data 
som programmet presenterar där man ser hur 
gallringen är utförd, hur stort uttaget är och 
vad som finns kvar, höjd, diameter, medel-
stam med mera. 
Många av delägarna var fascinerade av den-
na nya teknik och helst de som varit eller 
är självverksamma i skogen. De vet vilket 

jobb det är att göra egenuppföljningar av en 
gallring, kanske i djup snö. Peo fortsätter;

– Kort sagt får vi bättre och säkrare kun-
skap om hur gallringen utförts och hur gall-
ringsbestånden ser ut. Det underlättar för 
den som ska göra uppföljningen och föraren 
får bra koll på sitt eget arbete och kan direkt 
se om gallringen ligger på en bra nivå, säger 
Peo.
Programmet fungerar genom att skördarens 
omfattande statistik från avverkningar i olika 
bestånd och trädslag används. Programmet 
använder sedan den pågående traktens stam-
data i beståndet som avverkas. Varje träd som 
avverkas blir koordinatsatt. I de stickvägar 
skördaren gör för att kunna gallra avverkas 
alla träd. Det noterar Hpr - programmet. Pro-
grammet delar in gallringsområdet i mindre 
ytor. Datorn skapar detaljerade uppgifter av 
beståndet i varje yta. Efter att gallringen ut-
förts räknar programmet med hjälp av uttaget 
fram alla data på uttag och vad som står kvar. 
Till sist blir det ett kvitto på hela gallringen 
som presenteras både för maskinföraren och 
den som ska göra gallringsuppföljningen.

Sammanfattning

Ett annat kvitto på att dagen gav en bra ut-
delning för  delägarna var de intressanta dis-
kussionerna på vägen hem i bussen. 

– Det var intressant med Hpr-gallring och 
jag skulle kunna vara kvar och se skotaren 
och skördaren i arbete hela dagen, sa en man 
som själv arbetat i skogen. En annan delägare 
var nöjd med den sociala samvaron som en 
skogsdag kan ge, där alla delar samma intres-
se  - skogen.

– Jag har träffat fler människor än vad jag 
gjort på flera år. Gamla bekanta som nya an-
sikten. Det här var så givande - både att få 
vara ute i skogen och trevliga samtal.

En tredje delägare hade fått en skjuts när 
det gällde sitt eget 
skogsbruk;

– Nu ska jag hem 
och planera min röj-
ning. Och såklart 
söka bidraget som 
finns från Bespa-
ringsskogen.

• SKOGSBRUK
• JORDBRUK
• ÖVRIGA BIDRAG

BIDRAGSGUIDEN
2022

Särna-Idre Besparingsskog

Tips! Bidragsguiden för Särna-Idre Besparingsskog finns på besparingsskogen.se
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TEXT: Marit Norin. FOTO: Lisa Öberg, Marit Norin.

Att kunna anpassa sig är både viktigt och en förutsättning för att 
levande organismer ska kunna överleva. Det finns många olika ty-
per av anpassningar, till exempel anpassningar för att få tag i föda, 
anpassningar för att undkomma rovdjur och anpassningar för att 
överleva i olika klimat. Det gäller även växter.

En matta av gran

Ett par kilometer från byn Rot i Älvdalen finns en gran som inte 
växer som andra granar. Den växer inte uppåt, utan sprider sig som 
ett täcke på marken. Det ser nästan ut som en matta av granris. 
Men ”riset” sitter fast i marken och det är svårt att gissa sig till vil-
ken som är själva moderplantan, om den nu finns kvar.

Det vi ser på marken kallas för krypgran. Krypgranen är ett ex-
empel på när granen (Picea abies) hittar ett sätt att anpassa sig på. 
Det handlar inte om en underart utan om just anpassning. Granar 
har en förmåga att anpassa sitt växtsätt beroende på förutsättning-
arna. Hårda vintrar med mycket snö har gjort att de nedersta gre-
narna har slagit rot när de pressats ner mot marken av ett långvarigt 
snötäcke. Sedan har nya skott och stammar växt upp. I stället för 
upprätta träd ändras växtformen till krypande buskar som bättre tål 
ett ogynnsamt klimat. 

Den här typen av växtform är kanske vanligare i fjällen än i 
skogslandskapet. På Fulufjället finns ett exemplar av krypgran som 
dessutom anses vara världens äldsta träd.

Naturen har en fascinerande förmåga att hitta lösningar och anpassa sig 
efter ändrade förhållanden och olika livsbetingelser. I våra trakter, i norra 
Dalarna, finns utmärkta exempel på när ett träd hittat ett sätt att anpassa 
sig i ett hårt klimat för att överleva. Ett exempel är krypgranen.

Old Tjikko på Fulufjället

Granen Old Tjikko på Fulufjället är världsberömd. Det är värl-
dens äldsta, hittills kända, nu levande träd, 9 550 år gammalt. 
Den gamla granen har kunnat bli så gammal just för att den 
har förmågan att föröka sig vegetativt. Genom att trädet stått 
fritt har grenarna hängt ner i marken och slagit rot och därmed 
kunnat bilda exakta kloner av den ursprungliga växten. Granen 
vi ser idag är alltså inte 9 550 år, utan en exakt kopia, en klon, 
av den ursprungliga.

Genom förmågan att kunna växla mellan upprätt träd och 
krypande buske, i takt med klimatets växlingar, har Old Tjikko 
kunnat överleva. Genom åren har trädet haft många stammar, 
då själva träden bara lever några hundra år. Förutsättningarna på 
Fulufjället har också bidragit till att granen lyckats överleva i år-
tusenden. Området måste vara torrt och tjälperioden lång, för att 
rötterna ska kunna fortleva. Det får heller inte vara ett område 
som är utsatt för till exempel storm, brand eller insektsattacker.

Krypgranen i framtiden

Finns krypgranen kvar om 100 år? På grund av ökad uppvärmning 
och ett varmare klimat kan man redan nu se att fjällens krypgranar 
börjar räta på sig. Precis som de anpassat sig efter ett kallt klimat, 
anpassar de sig efter ett varmare klimat. Så vem vet, om ett par 
hundra år kanske ”granrismattorna” inte finns längre.

Krypgran,
världens äldsta träd
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Old Tjikko

Trädet har fått sitt namn efter 
upptäckarna Leif Kullman och Lisa 
Öbergs hund Tjikko, en siberian 
husky. Paret har även upptäckt 
ett lika gammalt träd i Härjedalen 
som fått namnet efter deras andra 
hund, Rasmus. På Fulufjället finns 
alltså Old Tjikko och på Sonfjället 
finns Old Rasmus.

Läs mer!

https://www.skogssallskapet.se/
kunskapsbank/artiklar/2008-05-
13-aldsta-tradet-pa-jorden.html

Tips!

Följ med på en guidad tur till Old 
Tjikko. Se mer på:
https://www.sverigesnationalpar-
ker.se/park/fulufjallets-national-
park/upplevelser/guidade-turer/
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Höga elpriser gör det lönsamt för dagens elproducenter, medan 
framtiden kan bringa nya möjligheter för skogsägare att tjäna peng-
ar på sin skog genom prissättning av naturvärden på ny marknad.

Det är svårt att undvika den debatt som be-
rör dagens elmarknad, där elpriserna åker 
bergochdalbana ( mest berg för tillfället ) 
medan politiker ger förslag på olika lös-
ningar för att producera mer och billigare 
el. Detta tillstånd har fått flera elproducen-
ter och fjärrvärmeverk att höra av sig angå-
ende möjligheter att etablera ny vindkraft, 
köpa vattenkraft eller få tag på skogliga rest-
produkter till värmeverken, och allt detta 
innan sommaren ens nått sin ände. Ingen 
vet hur länge de höga elpriserna kommer 
bestå, men investeringsviljan hos många 
aktörer tycks vara stark. Som person blir 
man lätt kluven. Å ena sidan är det roligt 
att landsbygdens potential för energipro-

duktion får ett uppsving och kan bidra till 
vår lokala ekonomi, men å andra sidan är 
det inte lika roligt att betala sin privata el-
räkning vid månadens slut.

Naturvärden på ny marknad

I augusti besökte jag Orsa Besparingsskog 
tillsammans med Professor Tomas Lund-
mark från Sveriges Lantbruksuniversitet 
i Umeå. Anledningen till detta besök var 
att diskutera möjligheten att sätta ekono-
miska värden på biologisk mångfald via 
så kallade ”biodiversitetskrediter” samt se 
över möjligheten att i ett eventuellt senare 
skede kunna sälja dessa som en ekosystem-
tjänst utöver de traditionella produkter och 

tjänster vi normalt handlar med i våra sko-
gar såsom exempelvis virke, jakt och fiske. 
Det finns nämligen potentiella intressenter 
som är villiga att betala för andra former av 
produkter, exempelvis genom att premiera 
skogsskötsel för att skapa förutsättningar 
för biologisk mångfald. Koldioxidkrediter 
finns det redan en ( om än hittills begrän-
sad ) marknad för, men att mer konkret 
kunna sälja naturvårdande skötselmetoder 
för att bibehålla eller öka befintliga natur-
värden, biologisk mångfald eller rentav 
gynna specifika arter är en möjlig framtida 
marknad där exempelvis företag som själva 
saknar eget markinnehav att göra detta på, 
kan kompensera med naturvårdsinsatser 
hos andra markägare. 

Det låter kanske för många som en uto-
pi, men redan idag existerar så kallade eko-
logisk kompensation som affärsmodell och 

Framtidens skogar och
naturvärden på ny marknad
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 Foto: Tobbe Nilsson.

inte välgörenheten vid denna summa, utan 
SCA meddelade i samband med nämnd 
insats att de kommer skänka 85 000 kr 
till Ukraina och Sveaskog samt Billerud-
Korsnäs vilka tidigare skänkt till välgören-
het i Ukraina skänkte ytterligare 20 000 
respektive 30 000 kronor. Totalt skänkte 
därmed skogsbruk och skogsindustri i Ar-
vidsjaur tillsammans 315 000 kronor till 
förmån för Ukraina.

Pengarna kommer oavkortat fördelas 
mellan Läkare utan gränser, UNICEF och 
UNHCR. Det är således inte bara Arvid-
sjaurs dragoner vid K4 
som kan erbjuda 
skydd när kriget 
kommer.

Nicklas Samils
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Sveriges Allmänningsskogars 
Förbund

Sveriges Allmänningsskogars 
Förbund är ett förbund bestå-
ende av allmänningsskogar och 
besparingsskogar i Norrland och 
Dalarna. Genom att samla erfa-
renhet och kunskap i en gemen-
sam organisation vill förbundet 
föra upp Allmänningarnas och 
inlandets villkor, betydelse och 
förutsättningar för skogsbruk, 
på den politiska dagordningen. 
Förbundets medlemmar äger 
tillsammans cirka 670 000 hek-
tar skog, vilket motsvarar mer 
än 2 % av Sveriges skogsmark.

Läs gärna mer på: www.sasf.se

tillämpas som metod där en exploaterande 
aktör kan kompensera för exempelvis ska-
dad natur eller förlust av arter på en plats, 
genom att på annan plats kompensera för 
den skada som den ursprungliga exploate-
ringen utgör. Exempelvis kan gruvbolag 
som skadar ett känsligt område köpa ett 
liknande område på annan plats med må-
let att sköta detta för att skydda eller vårda 
de naturvärden som gruvexploateringen 
ursprungligen skadade. Laxtrappor och 
liknande lösningar vid vattenkraft är ett 
annat exempel på liknande strategier som 
redan existerar.

Konferens för framtidens skogar

I oktober tog förbundsstyrelsen tåget till 
Stockholm för att delta i en konferens kring 
vägval för framtidens skogar. Konferensen 
baserades på den nya skogliga konsekven-

sanalysen ( SKA22 ), som ersätter tidigare 
SKA15, vilken legat till grund för många 
nationella beslut under de senaste sju åren. 
Denna konferens skedde efter riksdagsvalet 
och just detta val hade nog större betydelse 
än någonsin för svenskt skogsbruks framtid 
eftersom dragkampen om skog, koldioxid 
och biologisk mångfald fortfarande pågår i 
såväl Stockholm som Bryssel.

Goda nyheter

Jag har slutligen mycket goda nyheter att 
förmedla från en av våra medlemmar i 
Norrbotten. Arvidsjaurs Allmänning värde-
rade tidigare en avverkningspost till 85 000 
kr och lade ut denna för auktionering.

Denna auktion vanns av Stenvalls Trä 
som betalade hela 180 000 kr! Hela detta 
belopp går nu oavkortat till hjälporganisa-
tioner som verkar i Ukraina. Dock stannade 
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Ger nytt liv åt vallen 
i Billingsbodarna

Kusinerna Evelina och Alva- 
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En eftermiddag i början av augusti besök-
te jag och min mor Lena, Evelina och Alva 
i Billingsbodarna. Direkt när vi klivit ur 
bilen möttes vi av en välkomstkommitté 
bestående av åtta nyfikna getter. Vi blev in-
bjudna i eldhuset där vi bjöds på kokkaffe 
tillagat över öppen eld. Med sprudlande en-
ergi berättade Evelina och Alva om hur det 
kom sig att de blev fäbodbrukare.

– Idén om att vara här med djur började 
egentligen för lite drygt ett år sedan. Rolf 
och Karin Persson kontaktade min mamma 
Anna och frågade henne om hon visste nå-
gon som skulle kunna tänka sig att ta över i 
Billingsbodarna. Hon frågade mig och Alva 
om vi var intresserade. Jag minns att Alva 
skrek ”JA!”, berättar Evelina.

Att ha en ”egen” fäbod med djur är inte 
något konstigt för dem. Evelina är uppvux-
en på fäbodarna Floj och Gessi, där hon 

varit tillsammans 
med föräldrarna 
sedan barnsben. 
Alva har ofta häl-
sat på dem på 
somrarna. Båda 
har dessutom gått 
Naturbruksgym-
nasiet i Rättvik, 
med inriktning 
lantbruk.

– I år är vi här för att testa. Vi har varit här 
i juni och juli och kommer att vara här nå-
gon vecka till. Vi har fixat och grejat för att 
börja göra det till vårt eget ställe. Vi har ett 
arrende som förnyas varje år, ett år i taget. 
Bostadshuset arrenderar vi av privatperso-
ner och marken av Älvdalens Besparings-
skog, säger Alva.

– Det svåra i början var att hitta djur, 
fortsätter Evelina. Alla djur är inlånade. Jag 
älskar getter så det var självklart att vi skulle 
ha getter. Det tog tid men helt plötsligt sa 
det bara pang bom så hade vi åtta getter, 
fyra kalvar, höns och två tuppar.

– Ja allt gick fort. Alla djuren var uppe 
i Billingsbodarna innan jag ens hunnit ta 
studenten, flikar Alva in och skrattar.

– Precis som Alva sa är vi här för att tes-
ta i år, säger Evelina. Det är ett stort ansvar 
att ha djur, det vet jag från min uppväxt 
och därför har vi valt att inte ha några 
mjölkdjur första sommaren. Vi vill bland 
annat skaffa oss ännu mer kunskap, även 
fast vi gjort fäbodprodukter tidigare. Allt 
får ta sin tid, vi är unga och det får växa 
fram långsamt. De närmaste två åren kom-
mer vi fokusera på att ha djur som får beta 
av området. Vi vill utveckla fäboden så det 
passar vår framtida verksamhet och våra 
visioner. Vi har många idéer och planer 
inför framtiden, avslutar Evelina.

I vårnumret 2022 av Skogen & Kraften kunde du läsa om Rolf och 
Karin Persson som haft djur i Billingsbodarna i nio år. Hösten 2021 
lämnade de livet som fäbodbrukare och deras förhoppning var att 
någon skulle ta över. Redan den här sommaren var det åter djur 
på vallen. Kusinerna Evelina Gunérus, 20 år, och Alva Lindhamn, 
19 år, är nya fäbodbrukare i Billingsbodarna som utarrenderas av 
Älvdalens Besparingsskog.
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TEXT: Marit Norin FOTO: Marit Norin, Evelina Gunérus.
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Tillverkning av träkol, kolning, har gamla anor. I skogarna runt om oss 
hittar vi idag spår efter forna tiders verksamhet i form av kolningsgro-
par och kolbottnar. Idag har träkolet inte samma ekonomiska bety-
delse som förr, men intresset för att göra egen kol, både på gammalt 
vis och mer modernt, lever kvar i bygden.

KOL FRÅN BYGDEN

Träkolets betydelse

Träkol har historiskt alltid haft en viktig 
roll och var förr en viktig råvara. Framför 
allt användes kolet vid järnframställning, 
både för eget bruk till hemsmide och i 
större industriell skala. I och med att järn-
bruk, etablerades behövdes träkol i stora 
mängder. Under början av 1900 - talet för-
brukade järnbruken i Sverige 4 - 5 miljoner 
kubikmeter träkol per år. Falu koppargru-
va och Röros kopparverk var också stor-
slukare av träkol. Under andra världskriget 
gick det även åt stora mängder träkol för 

gengasdrift av bilar och bussar. Idag har vi 
i Sverige inte samma behov av träkol till 
bränsle och det används i stället huvudsak-
ligen som grillkol.

Kolningsanläggningar, det vill säga rester 
efter framställning av träkol, vittnar om kol-
ningens ekonomiska betydelse för ett områ-
de. I äldre tider fanns det två sätt att göra 
träkol, antingen i en grop eller i en mila. 
Kolgropar och liggmilor har förekommit i 
Sverige sedan medeltiden, medan resmilan, 
som är en utveckling av liggmilan, infördes 
av vallonerna på 1600 - talet.

Kolningsgropar

Det ursprungliga sättet att få träkol till 
hemsmide var att kola i en grävd grop i mar-
ken. Gropen var cirka 1-1,5 meter djup. I 
gropen lade man finhuggen torr ved, van-
ligtvis tall. Man började med att antända en 
mindre mängd ved i botten av gropen. När 
veden började brinna fyllde man på med 
mer ved för att dämpa branden. På detta sätt 
fyllde man på med ved i gropen tills den var 
fylld. Sedan täcktes veden med torv och jord. 
Efter ett till två dygn kunde kolen tas ut och 
användas för att framställa järn.

De flesta kolningsgropar är från järnåldern 
eller tidig medeltid och klassas som forn-
lämningar. De förekommer ensamma eller i 
grupp. De är vanligtvis runda, ett par meter i 
diameter, men kan även vara fyrsidiga. Gro-
parna omges av låga vallar. Under vegetatio-
nen i botten finns spår av träkol.

TEXT:  Marit Norin. FOTO: Anna Dahlgren, Lill Myhre.

Kolmilor fick ofta namn efter kvinnor. Denna mila heter Lill och byggdes på Lomviksgården 2015. Lill själv tände milan.
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Liggmilor

Den äldsta formen av kolmila, liggmilan, 
anses härstamma från medeltiden. Nam-
net kommer sig av att man staplade veden 
liggande. Till liggmilor användes grov ved 
i långa längder, för grovt och långt för att 
kunna resas. Det grova virket rullades in på 
milan. Under den liggande veden fanns ett 
underlag av slanor för att få bra drag under 
milan. Milan täcktes med granris och stybb, 
en blandning av kolpartiklar och sandjord. 
Man anlade liggmilorna i en svag sluttning. 
Ett problem med liggmilorna var svårighet-
en att få det lufttätt på långsidorna, därför 
byggde man väggar av klent virke och fyllde 
mellanrummet med stybb. Kolningen på-
gick i cirka 2 - 3 veckor. 

Kolbotten efter liggmila är ganska ovan-
lig. Den syns som en kvadratisk till rektang-
ulär förhöjning av marken, med en ränna 
på två eller tre sidor, och den ligger oftast i 
en sluttning.

Resmila

När vallonerna kom på 1600 - talet införde 
de en ny kolningsmetod, som de utvecklat 
i hemlandet. Svenskarnas liggmilor förkas-
tade de helt. Vallonerna menade att kolen 
från liggmilorna höll en undermålig kva-
litet. Det nya sättet innebar, som namnet 
anger, att man reste veden kring en mitt-
stång. När man rest in all ved täcktes milan 
med granris och stybb. Stybben hölls kvar 
med stödjande block, träkluvor med ibor-
rad slana stödd mot marken.  

Liggmilorna blev snabbt omoderna. En 
av orsakerna var att förutsättningarna för 
kolningsarbetet hade förändrats. Urskogen 
började ersättas av klenare skog och det vir-
ket var mycket lättare att hantera än tidiga-
re och resmilan blev därmed mera ändamål-
senlig än den gamla metoden.

Kolbotten, en vanlig lämning

Lämningar efter kolmilor kallas för kolbott-
nar och det finns mängder av dem runt om i 
våra skogar. Den allra vanligaste är kolbotten 
efter resmila. En kolbotten skiljer sig från den 
övriga skogen och syns som en rund upphöj-
ning omgiven av en ränna eller stybbgropar. 
Växtligheten avviker ofta från övrig vegeta-
tion. Botten kan exempelvis vara helt steril 

utan växtlighet eller ha en onormal växtlighet 
som en tät klunga av granar, avgränsad till 
en cirkelformad plätt. Strax under markytan 
finns kolrester.

I anslutning till en kolbotten kan det fin-
nas rester efter en kolarkoja. De syns som en 
u-formad låg vall, beroende på att kolarkojan 
oftast hade jordtäckta sidor, som sedan rasat 
ned efter att de blivit övergivna. Det kan ock-
så finnas ett raserat spisröse. Kolningsanlägg-
ningar som antas ha tillkommit före 1850 är 
fornlämningar. Antas de ha tillkommit efter 
1850 räknas de som kulturhistorisk lämning.

Kolning idag

Även om träkolets ekonomiska betydelse 
inte är detsamma idag, så finns fortfarande 
intresse för att göra eget kol. Under många 
år gjordes en kolmila en gång per år i Gry-
velåreservatet, först i Domänverkets regi och 
sedan av elever och personal vid Naturbruks-
gymnasiet i Älvdalen. Nu är det över ett de-
cennium sedan en mila kolades där.

I Älvdalen produceras prima grillkol se-
dan 2019 av företaget Övdalskuol. Här är 
det inte en mila som gäller utan en moder-
nare variant i form av en retort, en kolugn 
speciellt byggd för träkolning. Huvudpro-
dukten är björkkol, och man testar även med 
andra hårda lövträslag. 

I Flötningen, på Lomviksgården, har Dalar-
na Femund Forkörarförening rest en kolmi-
la i flera år. På grund av pandemin har det 
nu varit uppehåll.

Pål Rönning, styrelseledamot i förening-
en, berättar:

– Innan pandemin reste vi en mila per 
år. En liten bit från Lomviksgården har vi 
byggt upp en helt ny milplats. Vi har själva 
byggt ett gapskjul, en norsk gammeldags 
kolarkoja och en svensk kolarkoja som de 
såg ut på 1930 - talet, med fönster, kamin 
och två slafar. Sedan har vi fått en eldpall-
koja till skänks. De första gångerna vi gjor-
de milan var det lite svårt med sanden som 
skulle täcka milan, innan det blivit stybb. 
Men ju fler kolningar vi gjort, desto bättre 
har stybben blivit. När vi ställde i ordning 
platsen så körde vi dit grus med häst och 
vi har även kört fram timret till milan med 
häst. En spännande sak var att vi efter att vi 
gjort milan första gången hittade en gam-
mal kolmilplats cirka 200 meter från den vi 
byggt. Föreningen har ännu inte tagit något 
beslut om vi kommer att göra en mila hösten 
2023. Om vi ska göra det kommer vi i god 
tid annonsera det på föreningens hemsida 
och Facebook-grupp. Det kan vara värt att 
åka upp och titta då, eller vara med i arbetet.

Kolmila byggs vid Lomviksgården. Milan kolar.
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Liten ordlista

Kolbotten

En kolbotten är en lämning efter 
en kolmila. En kolmila lämnar i 
allmänhet ett tydligt spår efter sig 
som varar i många decennier.

Stybb
Första gången man gör en mila 
täcker man med ett lager av finkor-
nig mineraljord utanpå granriset. 
När jorden använts flera gånger 
blir den svart av kolpartiklar och 
kallas stybb.

Fornlämning
En fornlämning är spår efter 
mänsklig verksamhet som är 
övergiven och har tillkommit före 
år 1850. En fornlämning kan till 
exempel vara ruiner, gruvor, kvar-
nar, gravfält och rester efter äldre 
bosättningar. Alla fornlämningar är 
skyddade enligt kulturmiljölagen. 

Kulturhistorisk lämning 

En kulturhistorisk lämning är spår 
efter mänsklig verksamhet som 
tillkommit under och efter år 
1850. En kulturhistorisk lämning 
har inte samma lagskydd som en 
fornlämning, men ska visas hänsyn 
och aktsamhet.
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De planer vi har idag baseras på planer framställda med konven-
tionell fältinventering under perioden 1999 - 2003. 2007 / 2008 
laserskannades delägarmarken och delägarna erbjöds att uppgra-
dera sin plan med laserskannat data. 2018 skannades delägarmar-
ken på nytt. Alla beställningar är nu levererade som PEFC-an-
passade planer till pcSKOGs Webb och App, eller enligt andra 
önskemål från delägaren. Fortfarande kan delägarna beställa en 
uppdatering av skogsbruksplanen med nya virkesdata från den 
skanningen. Vi gör samtidigt ett nytt åtgärdsförslag och säker-
ställer att planen i övrigt uppfyller kraven för PEFC-certifiering, 
om förutsättning finns inom innehavet. Hittills har vi levererat ut 
318 planer, omfattande 28 307 ha.

Pappersutskrift

Önskar du skogsbruksplanen utskriven till papper kan vi göra 
det till en kostnad av 500 kronor exklusive moms upp till  
5 kartblad / 25 sidor rapporter. För större planer begär offert.

Pappersutskriften kan hämtas på Besparingskontoren i Älvdalen, 
Särna eller Orsa. Tala om var du vill hämta den, vi meddelar när 
planen finns för avhämtning. Ska den skickas tar vi 150 kronor 
exklusive moms för det.

Ajourhållning

Ajourhållning utförs kostnadsfritt upp till 2 timmar per ägarkon-
stellation per år, därefter 500 kronor per timme exklusive moms. 
Planen ajourhålls med utförda åtgärder enligt underlag från skogs-
ägaren samt tillväxt. För delägare som vill ha en FSC-anpassad skogs-
bruksplan kan det göras på samma villkor som aujorhållningen.

Älvdalens Besparingsskog tillhandahåller skogsbruksplaner för delägarmark, 
kostnaden subventioneras genom bidrag från Jordägarnämndens budget.

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

TEXT: Anna Beronius. FOTO: Tobbe Nilsson

Skogsbruksplaner
 - för delägare i Älvdalens Besparingsskog

Beställning

• Beställ din PEFC-anpassade skogsbruksplan genom att fylla i 
formuläret på: besparingsskogen.se/alvdalen/delagare/bidrag/
skogsbruksplan/

• Har tillköp eller delavyttringar skett efter maj 2018 behöver vi 
uppgift om vad som förändrats. Skriv i fritextfältet vid anmälan 
och komplettera gärna med kartunderlag till: skogsbrukspla-
ner@besparingsskogen.se.

• Beställ ajourhållning genom att maila till: skogsbruksplaner@
besparingsskogen.se, eller ring Anna på: 0251-59 74 80. Bifo-
ga dokumentation på utförda åtgärder för en högre kvalitet på 
ajourhållningen.

• Beställ pappersutskrift genom att maila till: skogsbruksplaner@
besparingsskogen.se, eller ring Anna på: 0251-59 74 80.

Certifiering

Om du vill veta mer om certifiering av skogsbruk kan du läsa mer 
om det på till exempel skogskunskap.se/skota-barrskog/slutavver-
ka/planera-avverkningen/certifiering/ och på skogsstyrelsen.se/aga-
skog/du-och-din-skog/certifiering/

Håll utkik på besparingsskogen.se för mer information
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Tankar om generationsskifte och 
uppväxten på gården i Huskläppen

Pelle och Kerstin Korssjön - 
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Idag bor det tre generationer på gården 
som består av tre boningshus. Det är Pelle 
med hustrun Kerstin i ett hus, sonen Stefan 
med sambo Susanne i det andra och dot-
tern Lena har tagit över det äldsta huset, 
det byggde Pelles far Ingvald på 1930 - talet. 

Stefan har tre utflugna pojkar, Lena har två 
döttrar varav den yngsta dottern bor hem-
ma än. Stefan och Lena har även en äldre 
bror, Håkan, som bor i Våmhus och är 
hemma på besök ibland. 

– Att bo på samma gård som barn och 

barnbarn är bra säger Pelle när han tar emot 
mig ute på gården i Huskläppen. Det är snö 
i luften och vinden virvlar upp löv som fal-
lit från den intilliggande skogen. Pelle väl-
komnar mig in i huset. 

Hur och när blev du skogsägare?

– Den här gården med tillhörande skog 
köpte min far och mor Ingvald och Marga-
reta Korssjön på 1930 - talet och blev då del-
ägare i Särna - Idre Besparingsskog. Min far 
var en skogsman som hade häst och körde 
i skogen och han brukade jorden här runt 
gården. Jag tog över skogen på 1980 - talet. 
Vi har avverkat en gång, vi har satt plant 
och röjt. Men nu är det skönt att Stefan vill 

Alla delägare har sin historia om varför man blev delägare och vil-
ken relation man har till sin skog. Vi har träffat en av Särna-Idre 
Besparingsskogs delägare, Pelle Korssjön i Huskläppen. Han är 
just i färd med att generationsskifta och låta sonen Stefan ta över 
skogen. Vi träffar Pelle en dag när snön redan har fallit för första 
gången för säsongen och Pelle delar med sig av tankar om ge-
nerationsväxling och om uppväxten på gården, som präglas av 
starka minnen från andra världskriget.

Pelle och Kerstin Korssjön, Huskläppen. Det är en förmån att träffa delägare som både tänker på att generationsskifta och vill dela med sig av minnen från hur det var att växa upp 
under andra världskriget.

TEXT OCH FOTO: Anna Dahlgren.



Jag vet inte vad som hade hänt om de hade 
blivit upptäckta. Det var ju motståndsmän 
som inte skulle ha låtit sig arresteras. Sedan 
blev det ett himla liv om det där för den 
svenska militären hade egentligen inte befo-
genhet att genomsöka huset på det sättet de 
gjorde. Den som ledde det uppdraget den 
natten hamnade faktiskt inför rätta. Det var 
ju även så att på den här tiden visste man 
inte vilka man kunde lita på. En tysk sol-
dat såg man ju att det var en tysk, men det 
fanns ju nazistsympatisörer på båda sidor 
om gränsen. Tyvärr.

Det blir tyst några sekunder runt bordet, 
sedan tar Pelle kryckan som ligger vilande 
mot bordet, reser sig och visar foton på 
några av de motståndsmän som han lärde 
känna som barn. Fotot visar en grupp män 
som tillsammans med Ingvald gräver in en 
vattenledning till huset. Det är taget på 
blanka förmiddagen och jag frågar förvånat 
hur de vågade visa sig ute under dagen. Han 
förklarar att de levde ju så pass avlägset så 
det gick bra. I alla fall den dagen. 

– Men du ser att alla vänder sig bort, ing-
en ville visa sitt ansikte. De använde även 
andra namn än sina egna. Efter kriget fick 
vi reda på vad de egentligen hette. De är alla 
borta nu men jag minns att de var här och 
hälsade på efter kriget. Sedan minns jag att 
mor och far blev inbjudna till en sjuherrans 
fest och minnesceremoni i Norge efter kri-
get. Då träffades de alla igen.

ta över. Jag fyllde 85 år i september och det 
är hög tid. Stefan är intresserad av att fort-
sätta sköta skogen, han jagar och är även 
ledamot i Idre Jordägarnämnd, en del av 
Särna - Idre Besparingsskog. 

Vad jobbade du med under ditt yrkes-
verksamma liv?

– Många år jobbade jag åt Boliden, i gru-
van i Vassbo. Jag var där ända tills de la ned 
gruvan på 80 - talet och sedan veckopendla-
de jag till gruvan i Garpenberg. Jag jobba-
de mest som borrare. Tidigt i min ungdom 
jobbade jag även på Jofa i Malung.

Vilka minnen har du från när du växte 
upp här på gården?

– Jag minns tiden speciellt när jag var liten 
pojke under andra världskriget. Den tiden 
har satt spår. Min far och mor var delaktiga 
i motståndsrörelsen. De berättade ju ingen-
ting för mig eller min syster Ingrid men hu-
set var ju oftast fullt av ”turister” som min far 
sa. Jag frågade honom en gång varför de inte 
kom när det var fint väder, utan kom när det 
var snöoväder eller sen kväll. I själva verket 
var det norska motståndsmän som gömde 
sig här och hade flera rum med proviant, va-
pen, radioapparater med mera. Även ladan 
kunde vara full med lådor och paket. Det var 
Napoleon Karlsson från Särna som körde hit 
tonvis med varor med sin lastbil, säger Pelle.

För den som inte upplevt krig är det svårt 
att förstå att här var under andra världskriget, 
ett av motståndsmännens starkaste fästen och 
aktiviteten på gården var hög och situationen 
mycket farlig många gånger. Gården ligger 
högt och har en hänförande utsikt över de 
norska fjällen där Salsfjället reser sig majes-
tätiskt med sina 1 281 meter över havet. Nu 
råder det ett stilla lugn över gården. 

Pelle fortsätter berättelsen.
– Många gånger nattetid tog min far häs-

ten och körde utrustning nio mil över Lång-

fjället och in i Norge. Då skulle vädret helst 
vara dåligt så att alla spår försvann. Dagtid 
jobbade han som vanligt med skogs- och 
jordbruk. Gick det inte att ta sig fram med 
häst så var det bara att åka skidor med en 
tung ryggsäck som kunde väga 30 kilo. Min 
mamma var alltid beredd med mat och logi 
till de motståndsmän och kurirer som kom 
till oss. De gjorde det som behövde göras 
för att hjälpa till i kampen mot nazismen. 
Min mor hade en syster på den norska si-
dan som själv var gift med en motstånds-
man, min far var ju dessutom norsk och 
växte upp i Korssjön och i Elgå:

– Här fanns inte heller någon el på den 
tiden. Det räddade en grupp motstånds-
män vid ett tillfälle, berättar Pelle.

Han har berättat detta många gånger och 
säkert har hustrun Kerstin hört historien 
och kan den utantill, ändå gömmer hon 
händerna i ansiktet och ryser. 

– Det var mitt i natten de kom. Det 
var militärer från den svenska militärför-
läggningen i närheten. De hade sett flera 
misstänkta skidspår hit och krävde att få 
genomsöka huset. De lyste med ficklampor 
i våra ansikten. Det var ju så att vi låste ald-
rig dörren på nätterna, det var för att mot-
ståndsmännen alltid skulle kunna ta sig in. 
Militären gick från rum till rum och i ett 
rum hade männen lagt sig på golvet. Tysta 
och spända. Min far lyste med ficklampan i 
brösthöjd över rummet och med det visade 
att rummet var tomt och med det verkade 
militären nöja sig. Den natten hade vi tur. 
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”–  Den här gården med tillhörande 

skog köpte min far och mor Ing-

vald och Margareta Korssjön på 

1930 - talet och blev då delägare i 

Särna - Idre Besparingsskog.

”–  Jag tog över skogen på 

1980 - talet. Vi har avverkat en 

gång, vi har satt plant och röjt. 

Men nu är det skönt att Stefan 

vill ta över. 

Ingvald Korssjön.
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Har din fastighet blivit gränslös?
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När vegetationen slukat fastighetens rågångar och gamla gräns-
markeringar, vad gör man då? Anders Bergman från Åsen, Älvdalen 
har svaret. Han är en av få skogsentreprenörer i Sverige som har ef-
tersökning och uppröjning av rågångar som specialitet. Han vet vad 
den som ger sig ut på rågångsjakt ska leta efter. Vi hängde med 
Anders på ett snårigt uppdrag och passade på att få hans bästa tips.
TEXT OCH FOTO: Per Ericsson.

Behov av att hävda och markera olika gränser 
har tusenåriga anor. Ett tidigt exempel är de 
svenska sockengränserna och rågångar mel-
lan olika skifteslag, alltså byar. Även namn på 
berg och annat i landskapet visar att de sedan 
länge förknippas med en gräns. De gränser 
som i många fall ännu ligger till grund för 
dagens fastighetsbildningar utanför tätor-
terna tillkom på de allra flesta håll under 
1800 - talets laga skiften, samt vid så kallade 
hemmansklyvningar och torputbrytningar. 
Fast en fastighetsgräns kräver regelbunden 
vård. Har den försummats blir det oftast 
problem till exempel om skogen ska avver-
kas, om det ska byggas en väg eller ett hus, 
fastigheten ska säljas, styckas av, eller helt 
enkelt om fastighetsgrannen vill göra något. 
För man är alltid fler om en fastighetsgräns. 
Därför gäller det att ha koll på dem.

– Rent allmänt finns det ett stort behov 
av rågångsröjning. Jag märker att på många 
håll är fastighetsgränser i skogen inte röjda 
på 40 år eller mer. Det kan göra dem väldigt 
svåra att lokalisera då skogen tagit över. Även 

de fasta gränsmarkeringarna på marken har 
oftast försvunnit då de dolts under vegetatio-
nen. Men de kan också ha skadats av maski-
ner i skogsbruket. Markberedning är en källa 
till att många gränsmarkeringar försvunnit 
och orsaken är ofta att fastighetsgränsen va-
rit dåligt markerad. För en väl underhållen 
gräns är en tillgång för fastigheten och behö-
ver inte ifrågasättas, framhåller Anders Berg-
man och berättar att sättet att markera fastig-
hetsgränserna i terrängen har skiftat över tid.

 – De äldre markeringarna, till vilka bru-
kar räknas de som tillkom under laga skif-
ten, utgjordes nästan undantagslöst av sten 
i form av små rösen i terrängen. När dessa 
markeringar placerades ut var markägarna 
med. Man till och med gjorde jobben efter 
lantmätarnas instruktioner. Fastigheternas 
hörn som kallas gränspunkter, samt så kall-
lade brytpunkter alltså vinklar på fastighets-
gränserna, markerades med ”femstenarösen” 
där stenen i mitten, ”hjärtstenen” eller ”rås-
tenen”, exakt anger gränsens läge. Råstenen 
består vanligtvis av en toppig sten. Den är 

omgärdad av mindre stenar och stenskärvor, 
beskriver Anders.

Längs fastighetsgränserna, med bestämda 
inbördes avstånd, kunde så kallade visarste-
nar eller ”hjälprösen” placeras. Dessa bestod 
av ett röse med tre stenar där den flata stenen 
i mitten angav gränslinjens riktning. Även 
”utliggarstenar” som visar riktningen på rå-
gången cirka 20 meter från råstenen kan fin-
nas. Över sankmarker markerades gränserna 
med kraftiga pålar. Genom mätningsförord-
ningen från 1921 förändras både markering-
arnas material samt deras inbördes avstånd i 
terrängen. Nu kunde fastighetens hörn mär-
kas ut med rektangulära stenar vars överdel 
kröntes av ett inhugget kvadratiskt märke. 
Även ståldubb som gjöts fast i cement, slogs 
in i sten eller berg, samt rätt och slätt järnrör 
som drevs ned i marken förekom.

– Fast att själv röja fastighetsgränser och 
rågångar är faktiskt inte så enkelt som att 
bara att gå ut i skogen och hitta något som 
man tror kan visa var gränsen är. Fastighets-
gränser och rågångar är juridiskt fastställda 
och måste hållas exakta. Så att hitta fastig-
hetsgränser som mer eller mindre slukats av 
vegetationen kräver förberedelser, erfarenhet 
och kunskaper, samt inte minst noggrann-
het. Det vet Anders Bergman som varje år 
letar upp och röjer cirka fem mil fastighets-
gränser i våra skogar.

SKOGSÄGARSKOLAN

Däråt ska vi! Anders Bergman tvekar inte trots att vegetationen har slukat rågången.
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Anders tipsar - gör så här:

• Börja alltid med att kontakta fastig-
hetsgrannen.

• Leta upp en tydlig gränsmarkering. 
Fastighetshörn är oftast enklast att 
hitta. Men du måste vara helt säker 
på att du är på rätt plats och det är 
rätt röse.

• Markera röset. Älvdalens och Sär-
na-Idre Besparingsskog tillhanda-
håller stakar av lättmetall som bör 
placeras mitt i röset.

• Ta ut riktningen där fastighets-
gränsen bör gå. Ha inte bråttom. 
Var observant. Leta efter: gamla 
bleckor och avhuggna kvistar på 
träden. I många rågångar finns 
fortfarande gamla halvmeterhöga 
stubbar kvar från storskiftets dagar 
då fastighetsgränserna höggs upp. 
Leta också efter färgmarkeringar på 
trädstammar och gamla plastband, 
som kan ge en vink om att du är 
på rätt spår. Rösen och visarstenar 
ligger oftast under vegetationen. 
Känn efter med fötterna. Med skör-
darnas intåg i skogsbruket började 
fastighetsgränserna markeras med 
högstubbar. Dessa kan ha ramlat, 
men är trots det karaktäristiska.

• Använder du GPS, håll koll på 
avståndet. En visarsten eller ett 
hjälpröse kan finnas 180 meter från 
det första säkra röset.

• Har du hittat ett röse, frilägg och 
markera det med en stake.

• Röj upp en siktlinje mellan rösena.

• När du hittat hela fastighetsgränsen 
– snåla inte på skogen. Hugg upp 
rågången så att du kan gå i den med 
båda armarna utsträckta. 

• Färgmarkera lämpliga träd med 
cirka 15-20 meters avstånd och 
måla på den sida som vetter in mot 
rågången på båda sidor om gräns-
linjen och längs hela gränsen. Måla 
även råstenar och visarstenar ( hjärt-
stenarna ) samt rågångspålar vid 
dessa. Lämplig färg tillhandahålls av 
Älvdalens Besparingsskog. Särna-Id-
re Besparingsskog har ej detta.

Ta med papperskartan. Den gör det lättare att hitta fastig-
hetsgränsen.

Ha ögonen med dig. Den gamla tallen markerar rågången 
med bleckor på fyra sidor.

Återfunnet rågångsröse. Stenen i mitten markerar rågång-
ens exakta läge.

Tunnor i rågången. Innehöll vatten vid hyggesbränning.

Granska noggrant. Av många färgmarkeringar återstår inte 
mer än så här.

Inte vilken stensamling som helst. Just här finns en bryt-
punkt, alltså en vinkel eller ett ”knä” på rågången.

Har du hittat rågången gör först enkla markeringar och 
underkvista. Se även bilden nedan.

Rakt kapat. Den fallna högstubben har markerat fastig-
hetsgränsen vid en avverkning för länge sedan.

Bilden ovan. Även gärdsgården var en gränsmarkering. Rester av gärdsgårdar kan därför vara till hjälp när man söker fastig-
hetsgränser, säger Anders som samtidigt vill varna för gärdsgårdar och stängsel med järntråd i närheten av fäbodvallar då de 
oftast bara inhägnade själva fäboden. Orsaken är att det var viktigt att hålla betande djur borta från en eventuell slåttervall.
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Utrusta dig med:

• GPS. 

• Kompass kan också vara bra om du är van.

• Röjningsyxa eller en smidig bågsåg och kanske en liten 
hacka för att frilägga rösen.

• Papperskarta som visar fastighetsgränserna. Använd 
inte kartor eller bilder från  Internet då dessa inte är 
exakta. Lagaskifteskartorna och andra förrättningskar-
tor brukar vara väl karterade. Det är inte ovanligt att 
vattendrag, myrar, stenrösen, samfällda vägar, bergknal-
lar, angränsande skifteslags- och fastigheters gränser 
eller andra bestående märken i terrängen är angivna 
och inmätta. Med stöd av kartan och sådana här mar-
keringar underlättas jobbet när fastighetsgränserna ska 
återskapas.

Du får inte:

• Rubba eller flytta en fast gränsmarkering.

• Själv anlägga en gränsmarkering eller flytta en fastig-
hetsgräns. Om en markering av misstag blir flyttad eller 
förstörd så får du själv inte sätta tillbaka markeringen eller 
göra en ny. Utsättning av gränsmarkeringar är ett myndig-
hetsansvar som ska utföras av Lantmäteriet.

Värt att veta:

Är det någon skillnad mellan rågång och fastighetsgräns?

Ja, rågång betecknar ursprungligen gränsen runt skiftesla-
get, alltså byn. Fastighetsgränser går mellan gränspunkter 

och är skiljelinjer mellan fastigheter. Det som i första hand 
visar en fastighetsgräns är de markeringar som placerats 
ut av Lantmäteriet. 

Vad är en skifteslinje?

Skifteslinje är en äldre benämning för delnings- och 
gränslinjer mellan olika skiften som tillkommit vid en lant-
mäteriförrättning. Ordet dyker upp i handlingar som rör 
1800 - talets laga skiften och hemmansklyvningar.

Hur ser dagens gränsmarkering ut?

Idag används framförallt stålrör för att skapa markeringar 
för fasta gränspunkter i terrängen. Dessutom mäts lägena 
in med GPS vilket innebär att man i skogsmark får en nog-
grannhet som ligger inom intervallet 25-50 centimeter.

GPS

Kom ihåg att användande av GPS bara ger en ungefärlig 
sträckning på rågången, men är ändå ett bra hjälpmedel 
för att kunna hitta visarstenar.

Vad säger lagen?

Jordabalken 1 kap § 3
”Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som 
utmärkts på marken i laga ordning. Kan utmärkningen ej 
längre fastställas med säkerhet, har gränsen den sträck-
ning som med ledning av förrättningskarta jämte handling-
ar, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit 
åsyftad. Om gränsens sträckning ej utmärkts på marken i 
laga ordning, har gränsen den sträckning som framgår av 
karta och handlingar”.
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Älvdalen Jordägarnämnd 
RÅGÅNGSUPPTAGNING

Älvdalens Besparingsskog ( ur bi-
dragsvillkor från Jordägarnämnden 
2022 ) 

• Rågångsupptagning utförd av 
entreprenör anvisad av Älv-
dalens Besparingsskog utförs 
kostnadsfritt för delägare. 

• Arbetet ska inkludera röjning/
rensning, målning, framtagning 
av rösen, rågångspålar samt 
uppsättning av dessa i alla hörn 
och bilvägspassager. 

• Markägaren ansvarar för 
kontakter med rågrannar innan 
arbetet får påbörjas. 

• Ersättningen är 2 000 kr / km om 
skogsägaren själv utför arbetet.

Läs mer om bidrag 2022 för
alla tre Besparingsskogar på
besparingsskogen.se

Särna Jordägarnämnd
RÅGÅNGSUPPTAGNING

• Bidrag till rågångsupptagning 
med 75 % av kostnaden på 
skiften markerade i skogsbruks-
planen. Max bidragsgrundande 
kostnad för rågångsupptagning 
är 2 000 kr / km. Bidrag betalas 
ut med 1 500 kr per kilometer 
när markägaren själv utför arbe-
tet. Markägaren ska faktureras 
för kostnaden.

• Arbetet ska inkludera röj-
ning / rensning, målning, framtag-
ning av rösen, rågångspålar, samt 
uppsättning av desamma i alla 
hörn, rösen och bilvägspassager.

• Andra kostnader som kan här-
röras till rågångsupptagningen 
ersätts ej.

• Markägaren ansvarar för kon-
takter med rågrannar.

Hur går jag tillväga?

• Karta där aktuella rågångar är 
markerade skickas till: Skogs-
styrelsen Ribbholmsv. 9, 796 31 
Älvdalen.

• Skogsstyrelsen mäter upp läng-
den på rågången / rågångarna 
och skickar därefter tillbaka ett 
traktdirektiv samt instruktioner 
för arbetets utförande.

• Efter slutfört arbete skickas det 
underskrivna traktdirektivet till 
Skogsstyrelsen. Namn adress, 
personnummer samt bankkonto 
bifogas också.

• Skogsstyrelsen utför sedan kvali-
tetskontroll av utfört arbete samt 
gör klart med bidraget för utbe-
talning av Jordägarnämnden.

Idre Jordägarnämnd
RÅGÅNGSUPPTAGNING

• Bidrag till rågångsupptagning 
lämnas med 100 % på skiften 
markerade i skogsbruksplanen.

• Arbetet ska inkludera röj-
ning / rensning, målning, fram-
tagning av rösen, rågångspålar 
samt uppsättning av desamma i 
alla hörn, rösen och bilvägspas-
sager. Andra kostnader som kan 
härröras till rågångsupptagning-
en ersätts ej.

• Markägaren ansvarar för kon-
takter med rågrannar.

• Ersättningen är 2 000 kr / km om 
skogsägaren själv utför arbetet. 
Om skogsvårdsföretag anlitas 
utgår timersättning.

Hur går jag tillväga?

• Karta där aktuella rågångar är 
markerade skickas till: Skogs-
styrelsen Ribbholmsv. 9, 796 
31 Älvdalen. Namn, adress, 
personnummer samt bankkonto 
bifogas också.

• Skogsstyrelsen mäter upp läng-
den på rågången / rågångarna och 
skickar därefter tillbaka ett trakt-
direktiv samt instruktioner för 
arbetets utförande. Efter slutfört 
arbete skickas det underskrivna 
traktdirektivet till Skogsstyrelsen.

• Skogsstyrelsen utför sedan kvali-
tetskontroll av utfört arbete samt 
gör klart med bidraget för ut-
betalning av Jordägarnämnden. 
Bidrag betalas ut med 2 000 kr 
per kilometer när markägaren 
själv utför arbetet eller med 
faktisk kostnad när arbetet utförs 
av entreprenör. Entreprenörens 
faktura, som skickas till Skogs-
styrelsen, ska adresseras till: Idre 
Jordägarnämnd c / o SIB, Särna-
vägen 117A, 790 90 Särna men 
den skickas till Skogsstyrelsen, 
Ribbholmsv. 9, 796 31 Älvdalen. 

• Skogsstyrelsen godkänner 
arbetet och lämnar därefter 
fakturan vidare för utbetalning 
av Jordägarnämnden.

Bidrag för rågångsupptagning
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Särna skans 211
och beredskapstiden i Särna

När man passerat Särna och åkt någon ki-
lometer norrut är det kanske inte så många 
som kastar en blick på sidorna av vägen, 
men tar man sig tid att titta ser man något 
ovanligt i landskapet. Det är spetsiga granit-
block i en bred gata på varje sida av vägen. 
Det är minnen från en tid då Sverige låg 
under hotet om en tysk ockupation. Stan-
nar man och går ur bilen finns det mer som 
minner om denna tid i Sveriges historia. 

Tar man sig dessutom tid att prata med 
någon äldre person i någon av gränsbyarna 
har de helt säkert minnen från 1940-talet. 
Många är nu borta, men i minnet lever de-
ras gärningar kvar.

Särna skans 211

Den 14 maj 1940 efter att nazisterna ock-
uperat Norge anlände 600 man under 
ledning av överste Anders Andén för att 
försvara Sverige och samtidigt bygga för-
svarsanläggningen i Särna. Under vårvin-
tern 1941 var över trettonhundra man för-
lagda i Särna. Under hela beredskapstiden 
fram till krigsslutet den 2 maj 1945 pågick 
ständiga arbeten på Särna skans 211. Den 
byggdes i tre faser. Inledningsvis byggdes 

enklare anläggningar av trä och jord. Un-
der den andra fasen byggdes bland annat 
ett pansarvärn samt nio kulsprutevärn och 
skyddsrum. Arbetet med stridsvagnshinder 
utgjorde tredje fasen. Det var arbetslösa 
stenhuggare från Bohuslän som tillverkade 
1650 granitblock som transporterades med 
järnväg till Särna station och sista sträckan 
med lastbil. Varje block väger mer än tre 
ton och de flesta finns fortfarande kvar, del-
vis nedgrävda i jorden.

Överste Andén

I överste Andéns dagbok skildrar han varje 
dag olika händelser. Många mycket drama-
tiska; ”18 april 1940 Tyska flygplan 16.33 
över Särna-Sälen, ett över Örebro.” ”Den 3 
maj 1940 fullt med flyktingar i Särna och 
Idre”. ”9 maj 1940 Oroliga för spioner 
och teleavlyssning nära gränsen”. ”Den 12 
juni 1945 Andéns sista inspektion i Sär-
na-Mörkret.” 

Andén var överste och chef för Dal-
regementet (I 13) 1933 – 1940 och var 
befälhavare för Mora försvarsområde 
1940 – 1945. Militären lämnade Särna 
skans 211 först helt under 1970-talet. 

Krigsåren

Krigsåren var en tid av osäkerhet, ständig 
beredskap och rädsla bland befolkningen. 
Samtidigt bärande på dessa känslor var det 
många gränsbor som plockade fram styrkor 
hos sig själva och jobbade i det dolda för att 
hjälpa sitt broderfolk i Norge. Det berättas 
till exempel om Lill-Gunnar från Särna som 
i april 1940 hjälpte Norges kung Håkon 
med följe att fly från tyskarna eller Gustav 
Sakrisson från Tjärnvallen som jobbade 
som hemlig kurir. I en intervju från 2019 
berättar Ingeborg Hedström från Flötning-
en ”Jag minns när Norges kung Håkon 
flydde hit till gränsen och ville komma in i 
Sverige och kunna resa tillbaka när han ville 
utan att bli internerad, det var den 12 april 
1940. Tyska jakt- och bombplan flög över 
tullstationen i Lillebo och kungen och hans 
följe stod då på den svenska sidan i Flöt-
ningen. I min mors kök satt en ung militär 
och grät. Hon berättade också att hennes 
far hjälpte flyktingar över gränsen. Det var 
inget man pratade om eftersom man inte 
visste vem man kunde lita på. Det är bara 
några personer av många som i gränstrakt-
erna riskerade sina liv. 

Pjäxdans på Särnasjön

För att hålla humöret uppe på de svenska 
soldaterna som var förlagda i Särna ploga-
des en dansbana upp på Särnasjöns is och 
det ordnades med pjäxdans. Musiken kom 
från en vevgrammofon i Hammargårdens 

Särna skans 211 ligger väster om Särna på ömse sidor om riksväg 
70 mot Norge. Skansen byggdes under andra världskriget som ett 
skydd mot en eventuell tysk invasion från det ockuperade grann-
landet. Nu har anläggningen förklarats som fornminne vilket är 
ovanligt för något som byggts efter 1850.
TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Anna Dahlgren. Inga Adolfsson privat.
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fönster. Någon som minns pjäxdanserna är 
Inga Adolfsson från Särna. Hon var i yngre 
tonåren när de sista danserna anordnades.

– Det var nog inte meningen egentligen 
att jag skulle vara där säger hon och ler med 
glimten i ögat. Jag var egentligen alldeles 
för ung, men där var jag i alla fall.

Idag är Inga 90 år men minns åren under 
beredskapstiden väl. Jag minns att det var 
många soldater som kom och fikade på vårt 
café. Min far hette Alf och kondiset hette 
Alfs konditori. Mitt emot kondiset tror jag 
att det satt spioner, det var vad som sades då 
i alla fall, och de kikade på vilka som kom 
och gick. Det var en annan tid då. För att 
kunna baka under ransoneringen beställ-
de min far en hel järnvägsvagn med varor 
som mjöl och socker. Han måste ju ha nå-
got att baka av. Sedan kom vår familj även 

i kontakt med de svenska soldaterna i byn 
genom kyrkokören. Eftersom min far var 
duktig att sjunga var han engagerad i kören. 
Ja, han var ju egentligen solist, mestadels 
sjöng han opera och kallades den sjungande 
konditorn. Han skulle ha kunnat gå vidare 
till en internationell karriär, han fick erbju-
danden om det, men han tackade nej. Han 
ville vara hemma i Särna och hos familjen.

Ja, det var en orolig tid, beredskapsti-
den, och helst här i Särna som hade för-
svarsanläggningen strax utanför byn. Det 
vimlade av militärer och aktivitet. Även 
fast de vuxna inte sa mycket till oss barn, 
säkert för att inte oroa oss i onödan, så för-
stod vi ju en hel del. Jag var 14 år ett år 
efter krigsslutet och då satt jag på gränsen 
till Norge efter att ha varit där på besök. 
Det var en speciell känsla.

Särna skans 211 som fornminne

Länsstyrelsen som beslutat om 
statusen som fornminne skriver 
i sin motivering att ”Särna skans 
211 är i princip intakt där de 
flesta anläggningarna finns kvar. 
De fysiska anläggningarna gör 
det möjligt att förstå det militär-
strategiska tänkandet och vad 
det fick för uttryck på 1940-talet. 
Vidare skriver de att ”Platsen kan 
utgöra ett titthål in i en militär 
aktivitet i ett för Sverige mycket 
viktigt, men kortvarigt, historiskt 
skede”. 

De militära lämningarna ligger 
inom ett 36 hektar stort område. 
Inom området finns 268 num-
rerade anläggningar bestående 
av stridsvagnshinder, löpgravar, 
kulsprutegevärsvärn, pansarvärn, 
kulsprutevärn och skyddsrum.
För att förklara mer om det 
militärstrategiska tänkandet 
är skansen så pass välbevarad 
att man idag lätt kan se hur 
militärerna tänkte och agerade 
på 1940-talet, det vill säga hur 
många soldater som krävdes, hur 
vatten, mat och kommunikation 
fungerade, vikten av skydd samt 
hur pansarfordon skulle ledas 
fram till platser dit tunga vapen 
var riktade för att där oskadlig-
göras. 

Slutsatsen av den kulturhistoriska 
värderingen är att Särna skans 
211 har höga kulturhistoriska 
och pedagogiska värden sett 
utifrån att den utgör en i princip 
komplett försvarsanläggning 
från beredskapstiden med olika 
bevarade uttryck och anläggning-
ar. I ett pressmeddelande säger 
arkeologen Britt-Marie Häger-
man från Länsstyrelsen Dalarnas 
län att ”1940-talets krig såg helt 
annorlunda ut än dagens krig. 
Så här skulle inte en anläggning 
idag se ut. Den kan räknas som 
övergiven, ur bruk och omodern. 
Därför kan den också klassas som 
fornminne, trots att den byggdes 
efter 1850.”

Överst. Inga och Ingrid som jobade på kondis och en svensk soldat år 1942. Till vänster. Ingas familj; Inga, brodern Mats, 
Ingas försäldrar Alf och Ebba. Till höger. Inga vid Norgegränsen ett år efter krigets slut 1946.
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Vård- och underhållsplan för Rots Skans

Nya tak ger möjlighet i 
ett pedagogiskt syfte
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Hembygdsgården Rots Skans är en rik historisk källa att ösa ur. 
Här finns byggnader, föremål och foton som berättar om århund-
raden av Älvdalens arbetsliv, historia och kultur. Byggnaderna som 
ägs av Älvdalens Besparingsskog behöver underhåll och tillsyn 
och med jämna mellanrum görs en översyn.
TEXT: Marit Norin. FOTO: Tobbe Nilsson.

Under hösten 2021 gjorde representan-
ter för Älvdalens Besparingsskog och El-
fdalens Hembygdsförening en gemensam 
rundvandring i området och gick igenom 
alla byggnader för att se vad som behöver 
åtgärdas.

– Materialet vi samlade på oss ska ligga 
till grund för en långsiktig vård- och un-
derhållsplan, ett arbete som jag tillsam-
mans med föreningens styrelse ska jobba 
med under hösten och vintern 2022/23, 
berättar Johanna Petersson, verksamhetsle-
dare på Elfdalens hembygdsförening.

Exempel på saker som kommer att ingå 
i planen är fönsterrenoveringar, fasadmål-
ning, rensning runt stockvarv och gärdes-
gård. En långsiktig plan är viktig för att 
kunna planera hur byggnader ska skötas 
för att de ska kunna bevaras. När översy-
nen gjordes under hösten 2021 visade det 
sig att en del saker var i akut behov av åt-
gärder.

– När det gäller taken är det ganska akut. 
Nästan alla tak måste bytas. Ett lokalt fö-
retag har tagit fram ett förslag till åtgärds-
plan för taken, i vilken ordning de behö-
ver åtgärdas. Vi har varit i kontakt med 
Länsstyrelsen och Dalarnas museum för 
att undersöka om de på något sätt kan vara 
behjälpliga. I fallet med taken så finns inga 
bidrag att söka från Länsstyrelsen, då de ej 
anses som speciella, förklarar Johanna.

– Under vintern har cirka 30 träd tagits 
ner, dels för att skydda taken och även för 
att skydda de gamla vallarna, som klassas 
som fornminne. Hembygdsgården har 
även ett pedagogiskt syfte, vi diskuterar 

därför om vi ska lägga olika sorters tak på 
byggnaderna, till exempel brädtak, pärt-
tak, kluvor och plåt, avslutar Johanna.

NYHET!

Snart kan en av smedjorna på 
Rots Skans tas i bruk.

På Rots Skans finns två smedjor. 
Fram tills nu har det inte varit möj-
ligt att smida i någon av dem. Tack 
vare stöd från Trängslets Regle-
ringsfond har Elfdalens Hembygds-
förening arbetat med att ställa 
i ordning ässjan i en av dem, så 
att smedjan ska kunna användas 
till det den är till för – att smida. 
Planen är att den ska kunna sättas 
igång under hösten 2022.

FAKTA ROTS SKANS

Rots Skans uppfördes som befäst-
ningsanläggning 1677 under Karl 
XI:s regeringstid, till skydd mot 
överfall från Norge, som på den 
tiden tillhörde Danmark. Idag 
fungerar Rots Skans som välbe-
sökt hembygdsgård och museum 
med miljöer som visar bebyggel-
se, boendeformer och hantverk 
från sen medeltid och fram till 
sekelskiftet år 1900. Älvdalens 
Besparingsskog äger mark och 
byggnader. Rots Skans disponeras 
av Elfdalens Hembygdsförening.
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TEXT OCH FOTO: Anna Dahlgren.

Syrning av grönsaker, eller fermentering, är en slags jäsningsprocess som skapar 
en naturlig konservering och som har brukats av människan i tusentals år över 
hela världen. I exempelvis Korea finns kimchi, i Tyskland surkål, miso i Japan och 
vår filmjölk i Sverige. Syftet är att förlänga hållbarheten på råvaran men med pro-
cessen kommer även andra fördelar som gjort metoden populär. 

Syrning av grönsaker 
– en av de äldsta och naturligaste metoderna att ta tillvara på mat

SKOGEN & KRAFTEN  HÖST  2022
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Att syra grönsaker innebär att man stimu-
lerar goda bakterier som redan finns på till 
exempel en grönsak eller rotfrukt att bilda 
syra. Processen kallas även fermentering eller 
mjölksyrajäsning eftersom mjölksyrabakte-
rier på grönsakerna omvandlar, fermenterar, 
kolhydrater till bland annat mjölksyra som i 
sin tur gör att det blir syrligt.

Samtidigt som hållbarheten ofta förlängs 
av denna process förbättras också doft, smak, 
näringsvärde och konsistens. De senaste åren 
har konsumenter fått en ökad medvetenhet 
om att handla närodlat, odla själv och att ta 
tillvara på råvara i säsong och då har denna 
urgamla metod fått ett uppsving. Det är var-
dagslyx att kunna plocka fram en färgstark 
burk med syrade grönsaker mitt i vintern. 
Förutom att innehållet i burken är vackert 
för ögat att se på och smakar bra, sägs det 
även att fermenterade livsmedel är bra för 
tarmfloran tack vare dessa mikroorganismer 
och bakterier som finns i dessa livsmedel.

Vad händer under processen?

Fermentering är en biologisk process som 
sker när de naturliga mjölksyrebakterierna 
får rätt miljö så att de förökar sig och sänker 
pH-värdet i produkten. Fermenterade livs-
medel tillverkas med hjälp av mikroorganis-
mer som bakterier, jäst- eller mögelsvampar. 
Dessa finns naturligt i råvarorna eller tillsätts 
som startkulturer.

När pH-värdet är sänkt till under 4,2 kan 
inga för oss människor skadliga bakterier 
växa i den produkten. Det är mikroorganis-
mer som styr hela förloppet. I förädlingen be-
varas alla grönsakernas vitaminer och minera-
ler och en del B- vitamin bildas, likaså bildas 

levande enzymer. Dessa gör bland annat så 
att kroppen lättare tar upp vitaminer och mi-
neraler och att tarmväggarna stärks. 

Det är en enkel och billig metod, men det 
är detaljerna som gör hela skillnaden för hur 
resultatet blir. Som till exempel kryddorna, 
vitkålsbladet att täcka innehållet med eller 
moroten högst upp under burklocket.

Recept passande en 500 g burk 

400 g strimlade morötter

150 g hackad squash 

½ matsked havssalt (använd ej van-
ligt salt som innehåller jod då jod är 
bakteriedödande)

Kryddor: dill, en halv finstrimlad chili, 
en finstrimlad vitlöksklyfta

• Lägg allt i en bunke

• Rör om med handen- arbeta ige-
nom röran så den vätskar sig.

• Pressa ned allt i en burk- gärna 
en som ”andas” så inte burken 
sprängs i processen tex en burk 
med gummiring och/eller ”snäpp-
lock”.

• När du pressat ned innehållet ska 
det vätska sig högst upp.

• Ta då en del av ett vitkålsblad att 
lägg som ”lock” högst upp samt 
en bit av en morot

• När du nu skruvar på locket, 
eller använder burk med ”snäpp-
lock” ska moroten fungera som 
en kloss-ett motstånd ned mot 
innehållet. Innehållet börjar nu 
fermenteras.

• Låt stå framme på till exempel 
köksbänken i 10 dagar.  Sätt gärna 
burkarna på ett fat då det kom-
mer ut gaser och vätska ur locket. 
Därav anledningen att du ska 
använda en burk med gummilist 
eller snäpplock. Ställ sedan svalt 
och mörkt. Burken ska stå mörkt, 
då stabiliseras c-vitaminerna.

Du kan äta det på en gång men om 
du har tålamod- vänta några måna-
der så får du en fantastisk produkt 
att ta fram till middagen.

Eva Gustavsson från Hansjö och Hanna Rosdahl ursprungligen från Liden i Älvdalen visar hur processen går till. Eva är 
något av en fermenteringsexpert som producerarr mjölksyrade grönsaker och håller kurser i att förädla.

Bra att veta

De flesta grönsaker går att syra, 
allt från tomater, gurka, vitkål, 
rödbetor och morötter. Det finns 
många bra böcker i ämnet eller 
googla bara på fermentering eller 
mjölksyrning.

Det är viktigt att följa beprövade 
recept, det vill säga sådana som 
har använts med framgång under 
en längre tid. I en lyckad syrning 
bubblar vätskan runt grönsakerna 
och det bildas gas i kärlet under 
de första dagarna. Vid misslyckad 
syrning kan oönskade bakterier 
förstöra produkten och i värsta fall 
göra dig sjuk om du äter den.

Saltkoncentrationen kan variera 
mellan olika sorters grönsaker och 
bör vara mellan 0,5 och 3 procent. 
För lite salt kan göra att oönskade 
mikroorganismer förökar sig istäl-
let för mjölksyrabakterierna. För 
lite salt försämrar även grönsaker-
nas konsistens.

Ett bra sätt att kontrollera att syr-
ningen har fungerat är att använda 
pH-stickor. I en lyckad syrning 
bör pH-värdet sjunka till ca 3,5–4 
under de första två dygnen.

Källa: www.livsmedelsverket.se



ÄB
SIB

F
Ö

R
 B

A
R

N

LILLA SKOGSSKOLAN

Lillaskogsskolan
för kommande generations skogsägare

I Sverige har vi fem jaktbara hjortdjursarter. Dessa är älg, kron-
hjort, dovhjort, rådjur och vitsvanshjort. Även renen är ett hjort-
djur, men i Sverige anses den vara ett tamdjur.

I vårt svenska klimat skiftar alla hjortdjur från sommarfäll till en 
mörkare och varmare vinterfäll med tjockare och längre, ihåliga 
luftfyllda hårstrån. Övergången sker i september-oktober. Vinter-
fällen fälls sedan fläckvis i maj-juni.

Hjortdjuren är idisslare. Det innebär att de tuggar och sväljer fö-
dan två gånger. Deras matsmältningssystem är annorlunda mot 
vårat, magen är uppdelad i flera avdelningar som kallas våm, nät-
mage, bladmage och löpmage.

Hjortdjuren kännetecknas av att hanarna bär horn. Renen är den 
enda art där även honorna bär horn. När hornen växer täcks de 
av ett lager så kallad basthud som skrapas av när hornen har växt 
klart. Efter parningstiden fälls hornen för att sedan börja nybildas 
en tid senare.

Hos hjortdjur med horn som har tydliga taggar på hornen så bru-
kar man benämna dem efter taggantal. Man kallar till exempel en 
älg med 10 taggar på ena hornet och 8 på det andra för en "udda 
20-taggare". Man skiljer alltså mellan "udda" och "jämna" horn-
uppsättningar. Hanhjortdjur använder sina horn till att strida mot 
andra hanar om rätten att få para sig. Alla hornbärande djur kan 
även använda sina horn för att försvara sig mot rovdjur.

Hjortdjurens fötter kallas klövar och därför 
kallas djuren även för klövdjur eller klövvilt. 
Klövvilt är partåiga hovdjur vilket betyder att 
de har två tår som bildar djurets klövar. Förutom 
de två tårna fram har klövviltet även två yttre tår 
på baksidan av foten som kallas för lättklövar.

Klövvilt är byggda för att vara snabba och att 
ha stor uthållighet för att kunna fly från rovdjur. 
Klövvilt har bättre lukt och hörsel än syn. De har 
svårt att upptäcka något som står stilla, till exempel 
ett djur eller en människa, men med hjälp av lukt-
sinnet och rätt vindförhållanden kan de upptäcka till 
exempel ett rovdjur på flera hundra meters håll. Eller 
om du rör på dig, då upptäcker de dig.

Förutom hjortdjuren så räknas även mufflonfår, mys-
koxe och vildsvin till klövvilt eftersom de också har två 
framåtriktade tår på varje ben.

Klövdjurens familjemedlemmar har olika benämningar, 
ofta är det desamma mellan de vilda och eventuella tama 
varianterna av klövdjur, men inte 
alltid. Det är även så att de stör-
re hjortdjuren utom älg i dagligt 
tal kallas hjort oavsett vilket kön 
djuret har, det är egentligen inte 
helt riktigt eftersom ordet hjort är 
benämningen på hanen. En kron-
hjort är alltså enbart den hornför-
sedda hanen.
Dessa benämningar gäller alla stör-
re hjortdjur utom älg.

Källor: jagarexamenonline.se, 
jagarskolan.se, vildadjur.ifokus.se 

Foto: Tobbe Nilsson, Adobe stock, #58678812, 

#55181280, #385732135, #478994358.

KONSTRUKTÖR: Ulrika Ressar, Solflätan. FOTO: Tobbe Nilsson.
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Hjortdjur och klövvilt
Vilka är hjortdjuren och varför kallas de klövvilt? Och vad kallar man hona, hane, 
ungdjur och unge bland de olika klövdjuren i skogen? Du känner säkert till några 
av benämningarna, men kan du alla?

Tävla m
ed

Tävla m
ed

Lillaskogsskolan

Skicka in ditt svar senast 1:a januar!

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

E-post: anna.dahlgren@besparingsskogen.se 

Skriv korsordssvaret, ditt namn, ålder och telefonnummer. 

PS. Ta gärna hjälp av någon vuxen.

Vinn en ryggsäck med innehåll 

Vinn en ryggsäck med innehåll 

som är toppen på utflykten!

som är toppen på utflykten!

Ryggsäck inkl. innehåll värde 800 kr

Vildsvin
Vuxet handjur = galt

Vuxet hondjur = sugga

Ettårigt handjur = vriesling (uttalas 

frisling)
Ettårigt hondjur = gylta

Unge = kulting.
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Ren
Vuxet handjur = tjur
Vuxet hondjur = ko
Unge = kalv
I Sverige finns inga vilda renar, samtliga svenska renar tillhör olika samebyar. De tama renarna har oftast andra namn än de vilda. Tjuren kallas sarv och kon kallas vaja eller simla, en härk är en kastrerad hanren.

Kronvilt och dovvilt
Vuxet handjur = hjort
Vuxet hondjur = hind
Ettårigt handjur = spetshjort
Ettårigt hondjur = smaldjur
Unge = kalv

Vildsvin
Vuxet handjur = galt

Vuxet hondjur = sugga

Ettårigt handjur = vriesling (uttalas 

frisling)
Ettårigt hondjur = gylta

Unge = kulting.

Rådjur
Vuxet handjur = råbock
Vuxet hondjur = råget
Ettårigt handjur = spetsbock
Ettårigt hondjur = smaldjur
Ungar = bockkilling och getkilling

Älg
Vuxet handjur = tjur
Vuxet hondjur = ko
Ettårigt handjur = fjoling
Ettårigt hondjur = kviga (även äldre 
hondjur av älg kallas kviga så länge 
hon inte har fött kalv).
Ungar = tjurkalv och kvigkalv.

KALLAS
ÄLG- 
MAMMAN

STÖRSTA
HJORT-
DJURET

HJORT-
DJURETS
FOT 

ETTÅRIGT
HONDJUR
ÄLG

RENENS
UNGE

VUXEN 
KRONVILTS
MAMMA

ETTÅRIGT
HANDJUR
ÄLG

FINNS PÅ
HJORTDJUR-
ENS HORN

KALLAS
VILDA DJUR
MED KLÖVAR
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Granskogsfolk : hur naturen 
blev svenskarnas religion
Författare David Thurfjellnd.

Sverige kallas ibland för världens mest seku-
lariserade land. Medlemstalen i de religiösa 
församlingarna sjunker. Samtidigt söker sig 
allt fler svenskar ut i naturen för att hitta en 
plats för kontemplation. Är det så att det är 
ute i skog och mark som de avkristnade svenskarna möter det 
som en gång söktes i kyrkan? Är naturen svenskarnas nya religion 
och hur blev den i så fall det?

I Granskogsfolk tecknar David Thurfjell den svenska naturkärle-
kens religionshistoria, från fornnordiska föreställningar om en 
besjälad vildmark, via de katolska och lutherska periodernas 
folktro och troslära, till den moderna tidens exploatering och 
naturromantik. Det blir en berättelse om vår relation till den na-
tur som vi älskar och är en del av, men som vi samtidigt ständigt 
söker dominera eller fjärma oss ifrån.

Stora boken om fermenterin g: 
fakta och 75 recept med jäst, 
mögel och bakterier
Författare Jenny Neikell.

Succéböckerna Fermentera och Fermentera 
2.0 banade väg för fermenteringsvågen i 
Sverige. I Stora boken om fermentering samlar 
vi de bästa recepten ur Jenny Neikells två ti-
digare böcker, och får även en ny uppdaterad 
faktadel och helt nya recept.

Fermentering är matlagning med hjälp av goda mikroorganismer. 
Jäst, mögel och bakterier förändrar doft och textur i maten och 
bildar spännande smaker, som syra och umami. Dessutom kan 
fermenterad mat ha positiva effekter på vår hälsa.

Tips  - vi gillar!
JORDÄGARSTÄMMA HÖSTEN 2022

Älvdalens Besparingsskog 24 / 11 
Särna-Idre Besparingsskog 29/ 11

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

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

OBS! Älvdalens Jordägarstämma.
Direkt efter genomförd höststämma finns tillfälle att ställa 
frågor. Frågestunden är begränsad till 30 min. Frågor ska 
e-postas senast måndagen den 21 november till: 
info@besparingsskogen.se

Kom ihåg!

DE GILLAR BARRTRÄ-
DENS FRÖN OCH KAN 

"SKALA" KOTTAR

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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GRATTIS!
Leo Alm 6 år som svarade rätt

i förra numrets Lilla Skogsskola.

Det rätta svaret var:

EKORRARNA

Hyr MärrHyr Märråbäckskojan!åbäckskojan!
Märråbäckskojan Märråbäckskojan är en är en 

eldpallkoja belägen cirka 20 km eldpallkoja belägen cirka 20 km 
väster om Älvdalen.väster om Älvdalen.

600 kr /dygn eller600 kr /dygn eller
3000 kr / vecka3000 kr / vecka

Boka hos Älvdalens Boka hos Älvdalens 
BesparingsskogBesparingsskog

0251-106 950251-106 95

Stuga med fint läge vid Hällsjön uthyres
Särna - Idre Besparingsskog har renoverat stugan i Häll-
sjön och den kan du hyra genom Visit Dalarna. Sök på 

Visit Dalarna och sedan på Idre och Hällsjön.
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Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?
Tipsa oss!Tipsa oss!

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

Journummer för väghållning

ÄB: 0251-59 74 86
SIB:  0253-59 67 65

Vill du boka Lokalen för fest 
eller konferens?

Boka hos Älvdalens Besparingsskog
Tfn: 0251 - 106 95

E-post: info @besparingsskogen.se

31 januari 2023 är sista inlämningsdag för 2022 års:

- fångstpremiekvitton
- veterinärsfakturor och kvitton

Kom ihåg!

Missa inte din lokala 
veterinär i Älvdalen
På Trädgårdsvägen, centralt i Älvdalen finns 
Distriktsveterinärernas lokala station. Den 
lokalen finansierar jordägar- 
nämnden 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/

Köp jaktkort på besparingsskogen.se
Nu kan du köpa jaktkort direkt via Älvdalens Besparingsskogs 
hemsida. Betala med Swish eller kort.

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

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

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

Älvdalens Besparingsskogs garage i norra 
delen av Kyrkbyn. 
Kontaktperson Urban Mattsson 
Tfn: 0251 - 59 74 81

Särna - Idre Besparingsskogs kallförråd 
Tfn: 0253 - 100 07



Emil Andersson, Älvdalen - Ungdomssamordnare 
för projektet Wilum og Bellum

Vi ringer upp...
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TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson.

Vem är du?

– Jag heter Emil Andersson, är 20 år gammal och arbetar som 
ungdomssamordnare i det arvsfondsfinansierade projektet Wilum og 
Bellum sedan slutet av november 2021. Tidigare har jag under som-
rarna arbetat som plantsättare hos Älvdalens Besparingsskog, med 
röjning samt som resurs i Rots skola. På fritiden tränar och tävlar jag 
i dragkamp och spenderar mycket tid ute i skog och mark. 

Vad är Wilum og Bellum?

– Wilum og Bellum, som betyder vi vill och vi kan, är som sagt 
ett projekt finansierat av Arvsfonden som har pågått sedan novem-
ber 2018. Till en början var det tänkt att projektet skulle pågå un-
der tre år, men på grund av pandemin kunde många av projektets 
delar inte genomföras. Därför ansöktes det senare om en förläng-
ning på ett år, vilket beviljades av Arvsfonden. Så nu slutar projek-
tet den sista oktober 2022. 

Vad har du förfavoritord på älvdalska?

– Oj, svår fråga. Det finns så många bra ord på älvdalska. Men 
om jag ska säga något, så är ju tuorrtolltyörwiðårwaið helt klart en 
av favoriterna. Det är en torr tjärveds tall som vridit sig, och ordet 
är en tungvrickare.

Hur kommer det sig att du är intresserad, brinner för älvdalskan?

– Under min uppväxt har älvdalskan alltid funnits med då det pra-
tats både svenska och älvdalska i hemmet. I dag är älvdalskan mitt 
förstaspråk och det jag använder i dagligt tal och därför en stor del av 
min identitet. Därför känns det oerhört viktigt att arbeta för språkets 
bevarande och förhindra det som sker nu och har skett under de senas-
te 50 - 60 åren, nämligen att vi i allt större utsträckning ”bukkdalskar”, 
alltså pratar en starkt svenskpåverkad älvdalska. För vill vi bevara älv-
dalskan är det oerhört viktigt att vi värnar om just det som är älvdalskt, 
att vi inte använder de svenska orden med ett älvdalsk uttal när mot-
svarande ord finns i älvdalskan, att vi böjer orden på ett älvdalskt sätt. 
Annars kommer älvdalskan tyvärr bara bli en utslätad svensk dialekt.

Berätta om  stipendier för älvdalsktalande barn och ungdomar. 

– Älvdalsktalande barn och ungdomar kan sedan 2009 i årskurs 3, 
6 och 9 söka språkstipendiet som delas ut av Ulum Dalska, förening-
en för älvdalskans bevarande, och Älvdalens Besparingsskog. I årskurs 
3 delas ett diplom och en bok ut av Ulum Dalska till de barn som 
visat att de kan prata älvdalska. I årskurs 6 behöver man kunna prata 
och läsa älvdalska för att få 500 kr av Ulum Dalska. I årskurs 9 behö-
ver de sökande behärska språket i tal, läs och skrift för att få antingen 
6000 kr eller 3000 kr från Älvdalens Besparingsskog. Det finns även 
ett pris för uppmuntran på 1000 kr som delas ut av Ulum Dalska. Jag 
var en av bedömarna i förra årets stipendieexamination.

Har du själv fått stipendiet?

– Ja, jag har själv fått stipendiet i både årskurs 3, 6, och 9. Det 
är faktiskt stipendiet som fick mig att börja prata älvdalska. Före 
årskurs 3 pratade jag bara svenska, bortsett från vissa enstaka ord 
som mumun, famun, fafar och brinde. Men när jag fick höra talas 
om stipendiet så tänkte jag: ”Stipendium, det vill ju jag ha”, så då 
började jag prata älvdalska med min pappa, farmor och farfar, och 
idag pratar jag älvdalska med alla i familjen och med alla i min 
omgivning som förstår.

Vad har hänt inom projektet Wilum och Bellum?

– Det har hänt oerhört mycket inom projektet. Jag och den tidi-
gare ungdomssamordnaren Emil Eriksson har besökt förskolor och 
fritids och pratat älvdalska med barnen. Vi har deltagit i Team Ste-
fan-fondens fäbodkollo, genomfört sommarläger för ungdomar och 
haft ”krippkuss” i älvdalska för barn mellan 7 och 12 år. Det har 
producerats många nya böcker på älvdalska, både översättningar och 
nya böcker. Bland annat så har Stora Emilboken och sex Mamma 
Mu titlar översatts och tryckts. Det har tagits fram ett älvdalskt tang-
entbord till mobiltelefonerna, en språkapp för barn, generationsöver-
skridande aktiviteter, Minecraft på älvdalska, älvdalskalektioner på 
högstadiet. En musikvideo med en cover av Eddie Meduzas ”Bara 
lite solsken” på älvdalska har spelats in. Dessutom så har den nya 
tecknade filmen om Pelle Svanslös dubbats till älvdalska. Jag har sä-
kert glömt något men det går att se och läsa mer om vad som hänt i 
projektet på Wilum og Bellums Facebook och Instagram. 

Vad händer inom den närmaste framtiden?

– Nu är projektet Wilum og Bellum avslutat och jag kommer att 
fortsätta arbeta med älvdalskan likt det jag gjort tidigare i kommu-
nen fram till sista juni 2023. Min kollega Ing-Marie Bergman, som 
varit projektledare, kommer att fortsätta som älvdalsk samordnare 
i kommunen, precis som det finns en samisk samordnare eftersom 
Älvdalen är en samisk förvaltningskommun. Vi kommer under de 
kommande månaderna jobba för ett överlämnande av arvet efter 
projektet till kommunen. Politikerna tog redan 2016 fram mål för 
älvdalskan och det är bestämt att man ska satsa på språket. Nu är 
det bara Riksdag och Regering som måste övertygas om att älv-
dalskan är ett språk och ingen dialekt.



X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

ÄB
SIB

S
K

O
G

E
N

 &
 K

R
A

F
T

E
N

VÅR 2022
ÄB
SIB

35SKOGEN & KRAFTEN  HÖST  2022www.besparingsskogen.se

ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR

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

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

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

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

NÄSTA NUMMER
VÅR 2023

50 ÅR SOM GEMENSAM FÖRVALTNING

Från arkivet 
ÄLVDALEN

MAT MED TRADITION

TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson.
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Skicka in ditt svar senast 1:a januari till:
Anna Dahlgren
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen

SKOGSKRYSSET

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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GRÄNS-
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NEN TAR ÖVER PÅ DEN FINA 

FÄBODEN . . . . . 

FISKE-
"TJUV"

Avsändare: Älvdalens Besparingsskog
Box 65, 796 22 Älvdalen

Vinn en praktisk stolryggsäck 
och mössor till hela familjen!

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan. Foto: Marit Norin, Lisa Öberg.


