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Vägmästarens hörna

Snart står vintern för dörren
Tittar vi tillbaka på den senaste vintern 
var det en vinter med bra väglag för tim-
merlastbilarna som vägarna i första hand 
ska hålla för. Det var en så bra vinter att 
snön låg kvar långt in i maj och det innebar 
att vårbruket för oss kom igång mycket se-
nare. Vi brukar till exempel köra ut grus i 
april men nu kunde vi inte göra det förrän 
ɔ� ɣʹɷɔे��ˑȲɷ�ˑȘɆɏ˘ˑȲɫɷ�ɏȉʟ�̎ȟʰʰ�ʦʰȟ�ɴȲʟ�Șɷ�
ˑȉɷɫɔɆʰ� ȲδȲʟʦʁɴ�ˑɔ� ɏȉʟ� ˑȘɷʰȉʰ� ʜȟ� ȉʰʰ� ˑȘɆ-
arna ska torka upp. De är väldigt fuktiga 
överlag. Det beror dels att vintern höll i sig 
längre och sedan kom sommarens ihållande 
regn. Detta innebär att vi har en fördröj-
ning och vi hoppas nu på en lång och torr 
höst. Hoppas kan man ju göra!

Hur det blir denna vinter har vi inte 
en aning om. En sträng vinter som kommer 
ʦȲɷʰ�ȲɫɫȲʟ�ɦȉɷʦɦȲ�ȬȲʰ�Ɇȟʟ�ɴʁʰ�ȉʰʰ�ˑɔ�̎ȟʟ�ȉɫɫʰ�
mildare vintrar och just det ställer högre 
krav på skogsbilvägarnas standard. Det är 

stora vinster med bra vägar. Virket måste ju 
ut ur skogen. Det som vi med säkerhet vet 
är att det blir tidiga mornar med plogning 
Ʌʋʟ�ȉʰʰ�̎ȟ�ʹɷȬȉɷ�ʦɷʋɷू�ʦȉɷȬȉ�ɔʦɔɆȉ�ˑȘɆȉʟू�ʹɷ-
derhålla maskinerna eller tina trummor på 
vårkanten. Det är en del av det vi på Orsa 
Besparingsskogs vägavdelning jobbar med.  
Vintern är lång och våra maskiner ska vara 
funktionsdugliga för att kunna underhålla 
över 160 mil väg. För det är så många mil 
ˑɔ�ɏȉʟ�ȉʰʰ� ʦɦʋʰȉू� ɣʁʟȬȘɆȉʟˑȘɆȉʟ�ʁȦɏ��Ȳʦʜȉ-
ringsskogens egna vägar tillsammas. Vi är 
Ʌ˘ʟȉ� ɏȲɫʰɔȬʦȉɷʦʰȘɫɫȬȉे� Áɔ� ɏȉʟ� Ȳɷ� ɏ˘ˑȲɫू� Ȳɷ�
ɫȉʦʰȥɔɫू� ɫȉʦʰণॼ� ʁȦɏ�ɆʟȘˑɴȉʦɦɔɷȲʟ� ɔ� ȲɆȲɷ� ʟȲɆɔ�
för att klara delar av arbetet.

'HW� ȴQQV� LQWH� HNRQRPLVN hållbar-
het att hålla alla maskiner i egen regi som 
behövs under året. Vid stor nederbörd av 
snö behövs det till exempel punktinsatser i 
Ʌʁʟɴ�ȉˑ�ʜɫʁɆɷɔɷɆे��ɫɫ�ʦɷʋ�ɦʁɴɴȲʟ�ɣʹ�ʁδȉʦʰ�
samtidigt över hela området och de maski-

ner som Besparingskogen själva äger räcker 
då inte till. Även när det gäller dikning och 
nybrytning av vägar tar Besparingskogen in 
entreprenörer.

2UVD�%HVSDULQJVVNRJ har en ny hem-
ʦɔȬȉ�ʁȦɏ�ʹɷȬȲʟ�ʟʹȥʟɔɦȲɷौ�ÁȘɆू�ɦʁɴɴȲʟ�ɣȉɆ�
att skriva aktuella händelser när det gäller 
vägnätet som Besparingsskogen har ansvar 
Ʌʋʟे�$Ȳʰ� ɦȉɷ� ʰɔɫɫ� Ȳ˗ȲɴʜȲɫ� ˑȉʟȉ� ʁɴȥ˘ηɷȉ-
ʰɔʁɷȲʟू� ʜɫʁɆȉȬȲ� ˑȘɆȉʟ� ȲɫɫȲʟ� ɏ˘ˑȲɫȉʟȥȲʰȲɷे�
Jag har även påbörjat en skötselplan för 
vägnätet.

Áɔ�εɷɷʦ�ɏȲɫɫȲʟ�ɔɷʰȲ�ɴȲʟ�Șɷ�Ȳʰʰ�ʦȉɴʰȉɫ�ȥʁʟʰे�
Väl mött

Anna Hassis Ståbis
Vägmästare Orsa Besparingsskog

""Kanske går det mot att 

vi får allt mildare vintrar 

och just det ställer högre 

krav på skogsbilvägarnas 

standard."
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