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Förvaltaren har ordet

Anders Andersson, förvaltare Orsa Besparingsskog. Foto: Kola Productions.
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När jag skriver ledaren denna gång har den härliga 
hösten påbörjat sitt intåg. Detta med hög luft och löv-
träd som sakteliga börjar skifta från grönt till gult och 
rött. Även septemberjakten på älg går nu mot sitt slut. 

Ett år går väldigt fort och mitt första år som förvalta-
re har passerat med blixtens hastighet. Det har varit 
väldigt inspirerande och lärorikt på flera sätt. Det som 
inspirerar mig allra mest är det arbete och engagemang 
som personal och förtroendevalda gör för att tillsam-
mans driva verksamheten. Det absolut viktigaste för-
valtningen har är människorna som driver och utveck-
lar arbetet framåt. Jag har även träffat många delägare 
och dessa möten uppskattar jag väldigt mycket.

Det har säkert inte undgått någon att 2022 kommer vi 
minnas på flera olika sätt. Det fortsatta kriget i Ukraina, 
höga drivmedelspriser, hög inflation, höjda räntor och 
skenande elpriser. Detta är det som påverkar oss ne-
gativt. Men det finns också sådant som motverkar det 
nyss nämnda. Som exempel kan vi nämna fortsatt höga 
virkespriser och jag tror och hoppas att den dag virkes-
marknaden viker så kommer vi ha en ny ”lägsta nivå” 
i betalningsförmåga på de skogliga huvudsortimenten, 
timmer och massaved. Även skogens betydelse för en 
grön och hållbar utveckling kommer att öka.

I april samlades förtroendevalda och personal för att 
påbörja arbetet med att ta fram en ny strategi i syfte 
att diskutera vilka möjligheter och utmaningar vi ser för 
vår verksamhet framåt. Dagen blev mycket lyckad och 
grupparbetena med efterföljande diskussioner har gett 
oss ett digert material att jobba vidare med. Allmän-
ningsstyrelsen har arbetat igenom materialet och gett 
förvaltningen de övergripande ramarna att jobba vida-
re med strategin. Just nu tittar vi på vilka fokusområden 
vi vill prioritera den närmsta tiden. 

I detta nummer av tidningen skriver vi till exempel 
om hur vi jobbar med Hpr-gallring, Besparingsskogen 
som kolsänka, delägardagen som vi genomförde i som-
ras och vi intervjuar två Orsatjejer som fått Orsa Bespa-
ringsskogs utbildningsstipendium.

Trevlig läsning!

Anders Andersson 
Förvaltare och ansvarig utgivare
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SMART GALLRING 
I ORSASKOGARNA
Bättre koll på hur gallringen blev – och inte minst vad som 
står kvar. Ett dataprogram i skördaren ger högre precision än 
manuella metoder. Text och foto: Per Ericsson.
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När datorn styr gallringen av skogen får 
skördarföraren löpande feedback på sitt 
jobb direkt i maskindatorn. Och för den 
som gör gallringsuppföljningen blir arbe-
tet mycket smidigare och mer kostnads-
effektivt. Så sammanfattar Mats Karlsson, 
Skogsskötselchef hos Orsa Besparingsskog, 
fördelarna med Hpr-gallring, ett så kall-
lat beslutsstöd i form en programvara för 
skogsgallring som finns i skördarens dator. 
Men för den som inte är så bevandrad i ter-
minologin, så backar vi bandet och kliver 
ur skogsmaskinen. För det var så här att…



Reportage
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uppföljningen för hela gallringsavverkning-
en inte alltid blev rättvisande, berättar Mats 
Karlsson och fortsätter:

– Med Hpr-gallring blir det stor skill-
nad. När jag idag får maskindatorns hpr-fi-
ler till min dator så kan jag direkt se hur 
hela gallringen är utförd, hur många träd 
som gallrats bort och storleken på dem. 
Dessutom kan jag se hur många träd som 
finns kvar efter gallringen, vilken höjd de 
har och medelstammens storlek. Då pro-

grammet har en flyg-
bildskarta som grund 
kan jag också följa hur 
skördaren kört. Är det 
stora skillnader i be-
ståndet så syns även det 
och kan bli en anled-
ning att dela in det mer 
detaljerat. Informatio-
nen från skogsmaski-
nens dator är betydligt 
mer tillförlitlig än den 
manuella uppföljning-
en. Kort sagt får vi bätt-
re och säkrare kunskap 
om hur gallringsbestån-

""Föraren får bra koll på sitt 
eget arbete och kan direkt 
se om gallringen ligger i 
nivå med direktivet."
Skogsskötselchef, Mats Karlsson

– Tidigare gjordes uppföljning av gallrings-
avverkningar manuellt av skördarföraren. 
För att få reda om gallringen var rätt utförd 
måste denne gå ut ur maskinen och mäta 
med ett skogsuppskattningsinstrument som 
heter relaskop för att skapa grundytor. Men 
det gav en bild av endast den yta som per-
sonen kunde överblicka och var det dåligt 
väder, kanske djup snö, kunde det bli min-
dre trevligt att gå runt och mäta på många 
ställen. Dessutom tog det tid. Det gjorde att 

den ser ut. Det underlättar väldigt mycket 
för den som ska göra uppföljningen, kon-
staterar Mats Karlsson.
Men hur kan ett dataprogram visa hur 
många träd som är kvar i skogen efter av-
verkningen? 

– Det är smart uträknat och egentligen 
inte svårt, svarar Mats och beskriver att i de 
stickvägar skördaren gör för att kunna gall-
ra avverkas alla träd. Det noterar hpr-pro-
grammet i maskindatorn. Programmet 
delar också in gallringsområdet i ytor ned 
till cirka 2 000 m2. Det gör att datorn kan 
skapa detaljerade uppgifter av hur många 
träd som finns just där. När gallringen där-
efter görs ger datorn kontinuerligt besked 
om hur många träd som kan avverkas inom 
varje område genom att skapa en simule-
ring av hur skogsbeståndet som finns efter 
gallringen ska se ut. 

– Föraren får bra koll på sitt eget arbete 
och kan direkt se om gallringen ligger i nivå 
med direktivet, alltså hur mycket som ska 
gallras, eller om det behövs gallras hårdare. 
Till slut blir det ett kvitto på hela gallring-
en som presenteras både för maskinföraren 
och den som ska göra gallringsuppföljning-
en, förklarar Mats Karlsson och tillägger 
att han hittills inte kunna se några nackde-
lar med Hpr-gallring.

– Precisionen är till och med bättre än 
de manuella metoder som vanligtvis an-
vänds för gallringsuppföljning. Just nu är 
vi på gång att tanka in Hpr-gallring i vår 
skogsbruksplan för hela Orsa Besparings-
skog. Programmodulen som heter Unicum 
kommer att ge oss ännu bättre möjligheter 
att planera och följa upp vår skogliga verk-
samhet, avslutar Mats Karlsson.

Ovan: Även så kallat klentimmer som gallrats ut är intressant på virkesmarknaden. Nedan: Mats Karlsson hos 
Orsa Besparingsskog ser stora fördelar med Hpr-gallring.



Nedsläckt
- en helg utan el på 
Besparingsskogens marker
En sommarhelg utan el var ingen större utmaning för de sju 
ungdomarna trots nattlig kyla. Alla förstod också snabbt hur 
viktigt det är att lära sig mer om att leva utan el.
Text: Jane af Sandeberg. Foto: Anna Dahlgren, Pia Webb.
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Han tycker det är viktigt att lära sig mer om 
hur vi ska göra om elen går.

– Det blir svårt att överleva för den som 
inte tänkt efter om elen blir borta ett längre 
tag, säger Jesper.

Kunskap ger trygghet
Allt började med att initiativtagaren Pia 
Webb höll kurs om krisberedskap för 
alla elever på Orsaskolan och även alla på 
Skattunge Friskola. Efter en viss tävling 
fick några som ville hänga med på sommar-
helgen utan el.

– Mitt mål är att ge ungdomar kunskap 
och därmed göra dem tryggare. Allt för att 
kunna klara ett längre strömavbrott i fram-
tiden.

Helgen är en del i ett större projekt som 
Pia startat och som heter ”Nedsläckt - lev 
utan el”. Pia Webb är en verklig eldsjäl i 
sammanhanget och är ordförande för Ängs-
klockans 4H-klubb som driver projektet.

Hon bor sedan snart två år i Skattungbyn 
men hennes egen resa började långt tidigare 
med att hon försökte göra ”allt” och brän-
de till slut ut sig. Det gav insikt och blev till 
slut en bok, ”Förbättra livet på ditt sätt”. 
Utgångspunkten är att ta eget ansvar, att i 
grunden lära sig att ta hand om sig själv. 

Invid Sundsjön, tillhörande Orsa Besparings-
skog fick ungdomarna lösa problem som 
uppstod tillsammans. Det var frågor som hur 
de skulle få maten att räcka hela helgen. Det 
hände också en del oförutsedda saker. 

– Vi skapade till exempel en simulerad 
gasläcka. Det var andra dagen och de fick 
välja att bo i vindskyddet de själva byggt el-
ler i militärtältet. Och de fick som en följd 
inte elda.

Rätt utrustning och struktur
Det är initiativtagaren och ledaren Pia Webb 
som berättar om att det blev en mycket kall 
natt och att ungdomarna knappt sov. Följ-
den blev den kanske största lärdomen av 
helgen, att verkligen ha utrustning för alla 
väder.

– Med rätt utrusning förstod de att de 
kan känna sig trygga. En del hade inte rik-
tigt kollat packlistan inför helgen. Det blev 
också viktigt och tydligt att förstå att struk-
turen är så viktig, att de vet var grejerna är.

De hade så klart inga mobiler och skulle 
helst inte prata om världen utanför. 
Jesper Thalin var en av de som deltog:

– Jag tyckte inte det var svårt att vara 
utan elen. Det som var tuffast var att vi sov 
i ett militärtält och det bara var tre plusgra-
der på natten. Det var riktigt kallt, trots att 
jag sov i sovsäck med både t-shirt och tjock 
tröja, säger han som går första året på gym-
nasiet i Nyköping på programmet för jakt 
och viltvård.

Han tyckte också om gänget:
– Vi hade roligt ihop och vi fick uppgif-

ter att lösa tillsammans. Och det var väldigt 
fritt hur vi löste det.
Saknade du mobilen?

– Nej det var inget problem för mig. Jag 
jagar själv och då är det ofta dålig täckning. 

– Nu brinner jag för att visa unga att allt 
är möjligt.
Naturen blev en viktig väg tillbaka för 
henne själv och hon ville lära sig mer. Det 
blev en utbildning till vildmarksledare 
inom Friluftsfrämjandet, vilket också blev 
en väg för henne att komma tillbaka till 
den hon var som barn, med en nära kopp-
ling till naturen.

– Min pappa tog alltid ut oss i skogen. 
Jag var ”aldrig” inomhus och fick lära mig 
genom att göra. Han lät mig försöka tills 
jag kunde, precis som 4H:s motto.

– Erfarenheten från det använder jag nu 
i skogen när jag möter ungdomarna. De får 
grunderna i starten men jag låter dem pro-
va och också göra fel. De får ramarna men 
de får leva ut. 

Ungdomarna som var med blev skjutsa-
de till Noppikoski och sedan samåkte de 
alla upp till sjön.

Var de nervösa?
– De förväntansfulla i början. Vid star-

ten talade de om våra fem grundbehov, 
mat, vatten, värme, sömn och trygghet.

– De fick sedan samla poäng på olika 
sätt genom att lösa olika uppgifter, som 
att göra te till mig och Lasse från vad na-
turen kan erbjuda. 

Kraften i att vara tillsammans
Gruppen och samarbetet skulle stärkas. 
Här ingick till exempel att alla fick ett 
nummer, så att inräkning kunde ske om så 
krävdes. Som när de bastade och alla bada-
de i den kalla sjön.

– Om fler är trygga i sig själva blir allt 
bättre, vi blir resurser om en kris uppstår. 
Det är en sak att höra något berättas, något 
helt annat att göra det själv.

Efter helgen vid Sundsjön visade ungdo-

""Mitt mål är att ge ungdo-
mar kunskap och därmed 
göra dem tryggare. Allt för 
att kunna klara ett längre 
strömavbrott i framtiden."
Kursledare, Pia Webb
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Till vänster: 4H:s motto: Lära genom att göra, genomsyrade helgens aktiviteter. David utsågs till ledare, prata ihop sig med gruppen. Mitten: Lasse diskar med vitmossa. Till höger: 
Ungdomarna avnjuter sin egenfångade mat.



     Fakta om projektet Nedsläckt

Läs mer om projektet Nedsläckt på:
nedslackt.se

Helgen var kostnadsfri för ungdo-
marna tack vare bidrag från Orsa 
kommun samt att Orsa Bespa-
ringsskog lånar ut sin stuga invid 
Sundsjön. 

Projektet Nedsläckt genomförs av 
Ängsklockans 4Hklubb. Tack vare stöd 
från stiftelser har de under somma-
ren erbjudit 100-tals barn och ungdo-
mar utbildning inom matlagning över 
öppen eld, odlings- och groddnings-
kurser samt sommarkollo. 

För senast nytt följ deras Facebooksi-
da "4H i Dalarna" och läs mer om 4H 
på: 4H.se

marnas utvärdering också tydligt vad sam-
arbete betyder:

– Det var nog den största gåvan, att de 
förstod kraften i att vara tillsammans.
För att få mat fiskade ungdomarna och fick 
fyra abborrar och två gäddor.

Vad tyckte de var svårast under helgen?
– Att äta sig mätta. De skojade om att 

gäddorna i sjön ätit upp alla andra fiskar.
Hon gav dem många råd, att ha hand-

skar när de hanterar ved och annat vid en 
öppen eld. 

– De fick också lära sig att lägga en tepå-
se i handsken om de bränt sig. Det har jag 
själv lärt mig.

Vid ett tillfälle höll de på att starta en 
eldsvåda i skogen.

– Men jag blev inte arg utan ville mer 
tala om vad de kunde lära sig av detta.

Hon tror inte på att skydda barn:
– Det är bättre att lägga ut allt på bordet 

och ge dem information och prata om det. 
Kunskap är så värdefull, säger Pia.

Vikten av att inte döma
Vad har förvånat dig mest?

– Att våra ungdomar sitter inne med så 
mycket mer kunskap än vi vet. Man kan lita 
mer på barn och ungdomar än vi tror, bara 
vi släpper dem fria.

Hon återkommer till vikten av att inte för-
döma.

– Som när soffan i stugan gått sönder, de 
berättade det för oss istället för att låtsas 
som inget. Vi sa att det var bra, att de berät-
tade. Att lägga alla kort på bordet och vara 
sann är viktigt kom alla överens om.

Lärdomar av helgen
Vad tror du dem lärt mest av helgen?

– Många praktiska kunsakper då de 
verkligen följt 4Hs motto; lära genom att 
göra! De fick många utmaningar som de 
fick fria händer att lösa och resultatet blev 
verkligen lyckat - de klarade alla utmaning-
ar de sattes inför, till exempel hur man rö-
ker fisk och kokar upp vatten snabbt.

Efter helgen i Sundsjön fick deltagarna 
svara på en utvärdering av upplevelsen. 
Det blev en väldigt positiv feedback sam-
tidigt som det tar med sig flera lärdomar 
från helgen. 

– Att vi är riktigt bortskämda. Och att 
allt tar längre tid, som att laga mat. Samar-
betet var inte så bra i början men när de fick 
en ledare blev det bra, skrev de bland annat.

Helgen filmades av Pias partner Lasse. 
Tack vare bidrag från Skandias stiftelse Idé-
er för livet har de nu påbörjat skapandet av 
dokumentären Experiment Nedsläckt hus, 

som planeras att lanseras under 2023. 
– Vi är otroligt tacksamma för stödet 

vi fick från ungdomarna, utan dem och 
deras mobiltelefoner hade vi ej fått ihop 
filmningen, då vår egen videokameras bat-
teriladdning med solceller krånglade ute i 
vildmarken... Vi har lärt oss att testa bat-
teriuppladdningen nästa gång, så gör om 
gör rätt, avslutar Pia med ett skratt!
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Hela truppen står redo att anta utmaniningen - leva en helg utan el. F.v. Filmare Lasse Norrman. Deltagarna: David, Elias, Micke, Jeppe, Agnes, Daiana, Zigge. Kursledare Pia Webb.



Jenny, vad var det som lockade dig att 
söka tjänsten som ekonomichef  på 
Orsa Besparingsskog?

– Jag fick tips om tjänsten från en barndom-
skompis och tyckte direkt när jag läste an-
nonsen att det lät som en rolig och spännan-
de roll. Jag har ett personligt intresse för skog 
och natur och min familj äger skog, så trots 
att jag kommer från en helt annan bransch 
innan, kände jag att jag både skulle kun-
na passa in på arbetsplatsen och bidra med 
den ekonomiska kompetens som behövdes. 
Jag lockades även av arbetsbeskrivningen att 
man skulle vara med och utveckla verksam-
heten och eftersom jag har jobbat en del med 
verksamhetsutveckling inom ekonomi tidiga-
re kändes det som en rolig utmaning att bidra 
med att utveckla organisationen. Jag upplever 
även Orsa Besparingsskog som en effektiv 
och välskött organisation.

Vad har du för arbetserfarenhet?
– Jag kommer senast från Nordeas huvud-
kontor i Stockholm, där jag jobbade som 
projektledare på ekonomiavdelningen, med 
mycket fokus på processutveckling. Innan 
det har jag jobbat som revisor, financial 
controller och konsult inom verksamhets-
utveckling, främst inom finansbranschen.

Vad behöver man för utbildning och 
erfarenhet för att jobba som 
ekonomichef?

– Grunden till arbetet är en företagsekono-
misk utbildning, i mitt fall med inriktning 
mot redovisning. Då ekonomichefsrollen är 
bred och att jag som ekonomichef ansvarar 
för hela den finansiella delen av verksam-
heten, med allt från den dagliga bokföring-
en, leverantörsfakturahantering och betal-
ningar till ekonomisk uppföljning, analys, 

budgetering och rapportering, så är det 
positivt att man som jag har jobbat med 
flera olika roller inom ekonomifunktionens 
ansvar tidigare. Som revisor och financial 
controller har jag erfarenhet och kunskap 
om den löpande bokföringen, bokslutsar-
bete och finansiell rapportering. Att jag 
även har jobbat med process- och verksam-
hetsutveckling inom ekonomifunktioner 
gör att jag även har en god förståelse för 
de finansiella processerna och hur organi-
sationens ekonomi hänger ihop med dess 
kärnverksamhet. 

Kan du kort beskriva ditt arbete?
– I min roll som ekonomichef ansvarar jag 
för det löpande ekonomiarbetet på Orsa 
Besparingsskog, med allt från fakturahante-
ring, betalningar, löpande bokföring, finan-
siell rapportering och budgetering. Till min 
hjälp har jag Gunilla, som är ekonomiassis-
tent, och det är oss man kontaktar om man 
har frågor om till exempel sina fakturor eller 
bidragsutbetalningar. Utöver det är mycket 
fokus i min roll på att analysera verksamhet-
ens finansiella resultat och ställning, för att 
på så sätt bidra till det strategiska arbetet 
och affärsmässiga beslut. Jag ansvarar även 
för att implementera ett tydligare hållbar-
hetsarbete i verksamheten och att upprätta 
en hållbarhetsredovisning, för att säkerställa 
att vi monitorerar och följer upp vårt håll-
barhetsavtryck, men även att vi värdesätter 
och synliggör de positiva miljöaspekterna av 
ett aktivt skogsbruk.

Nu har du jobbat på Orsa Besparings-
skog i sex månader, vad är hittills din 
reflektion?

– Det är spännande att jobba i en organi-
sation som har så lång och gedigen histo-

Från verksamheten

Mats Liss och Jenny Lassis
 - nyanställda i organisationen
Under året har Orsa Besparingsskogs förvaltning anställt två nya 
medarbetare. Jenny Lassis är ny ekonomichef . Mats Liss är även 
han ny och hans titel är driftschef med vägavdelningen och plant-
skolan som sina största arbetsområden. Text och foto: Anna Dahlgren.

ria, och som samtidigt har ett framåtblick-
ande perspektiv, med skogens långsiktiga 
tillväxt och långsiktigt värdeskapande för 
bygden och delägarna. Jag upplever att vi 
lyckas kombinera och tillvarata dessa båda 
perspektiv på ett bra sätt; vi är stolta över 
och berättar gärna om Besparingsskogens 
historia, men vi är inte på något sätt fast i 
det gamla utan vi vågar tänka nytt med allt 
från försäljningsstrategier till IT-system. 
Vi har en förvaltare och en styrelse som 
vill mycket med verksamheten, som tror 
på det vi gör och som ger ett stort ansvar 
och förtroende till oss i personalen, vilket 
är något som passar mig utmärkt som per-
son. Jag utvecklas och känner glädje när 
jag jobbar med frihet under ansvar och får 
chansen att sätta min egen prägel på rol-
len och mina leveranser.

Har du hunnit hitta något favoritställe 
på Orsa Besparingsskogs marker?
– Jag tycker att utsikten från Pilkalam-
pinoppi är fantastisk. Vilka vidder!  Sedan 
har jag mycket kvar att utforska på marker-
na och ser fram emot att göra fler rundtu-
rer framöver.

Mats, vad var det som lockade dig att 
söka tjänsten som driftschef på Orsa 
Besparingsskog?

– Blandningen av arbetsuppgifterna som 
driftschef för fastighet, väg och plantskola 
tilltalade mig. Orsa Besparingsskog är även 
en spännande arbetsgivare, både historiskt 
och med tanke på framtiden. En tjänst som 
verkade kul och utmanade helt enkelt.

Vad har du för arbetserfarenhet?
– Jag har tidigare arbetat på beställarsidan 
åt Vansbro kommun som VA/Gatuingenjör 
i tio år. Sedan har jag jobbat som platschef 
på entreprenadsidan åt Skanska och Peab i 
olika typer av projekt i femton år. Jag har 
även prövat på rollen som konsult i några 
år. 
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Namn: Jenny Lassis

Ålder: 37 år

Uppväxt i: Våmhus, numera bosatt 
i Bonäs

Utbildning: Magisterexamen i före-
tagsekonomi på Uppsala Universitet

Fritidsintressen: Skidåkning, vand-
ring, cykling, yoga, paddling. Jag trivs 
med att vara ute och att vara aktiv.

Namn: Mats Liss

Ålder: 51

Uppväxt i: I Dala-Järna och flyttade 
till Orsa för 6 år sedan.

Utbildning: Gymnasieingenjör 
inom bygg och anläggning, diverse 
branschspecifika och relevanta 
utbildningar inom yrket genom 
årens lopp.

Fritidsintressen: Jag motionerar 
gärna i form av skidåkning, cyklar 
mountainbike samt vistas utomhus 
i natur och mark under alla årstider. 
Trivs också jättefint som roddare i 
Sturfajt´n och ute på sjön.  Som-
marstugan ligger mig också värmt 
om hjärtat.

Vad behöver man för utbildning 
och erfarenhet för att jobba som 
driftschef?

– Som driftschef är det bra att ha jobbat 
med olika tjänster och befattningar samt 
att ha en bred erfarenhet av olika arbets-
uppgifter.

Kan du kort beskriva ditt arbete?
– Kortfattat är det att utveckla verksam-
heterna fastighet, väg och plantskola mot 
vår vision inom Orsa Besparingsskog och 
att tillsammans med personalen leda och 
utveckla verksamheten efter bästa möjliga 
förutsättningar. 
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Från verksamheten

12 Jordägaren november 2022 www.orsabesparingsskog.se

Klimatsmart satsning

Besparingsskogen
som kolsänka
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Klimatsmart satsning

Besparingsskogen
som kolsänka

Orsa Besparingsskog har öppnat en kolsänka. Men nej, det är 
inte ett svart hål i marken. 

– Istället handlar det om en klimatsmart satsning där vi nyli-
gen beslöt att delta med våra skogar. Genom ett aktivt skogs-
bruk och tillväxtbefrämjande skogsvårdsåtgärder bidrar vi till att 
minska mängden koldioxid i luften, säger skogsskötselchefen 
Mats Karlsson. Text : Per Ericsson. Foto: Tobbe Nilsson, Per Ericsson.

Ett skogsbruk som ger skogen möjligheter 
att binda och lagra mer koldioxid än den 
släpper ut. Så lyder den enkla formeln som 
gör skogen till en så kallad kolsänka som i 
hög grad bidrar till att minska negativa kli-
matförändringar. För att Orsa Besparings-
skog ska bli en del av den globala satsning-
en för att sänka utsläppen av miljöskadlig 
koldioxid ställer man nu sina skogar till 
förfogande som en så kallad kolsänka. Det 
gör man genom avtal med den svenska or-
ganisationen CCC Nordic som står för 
Carbon Capture Company. 

Klimatkompensationskrediter
Tomas Lundmark, som inte endast är or-
ganisationens skogschef, utan även välkänd 
och uppskattad professor i skogsskötsel, 
förklarar vad kolsänka är och vad avtalet 
med CCC Nordic innebär.

– Skog har en förmåga att binda och lag-
ra gigantiska mängder koldioxid. Skogen 
sänker alltså mängden koldioxid i luften 
och minskar den negativa miljöpåverkan 

som den för med sig. Det gör skogen till ut-
märkt kolsänka. I samarbete med klimats-
marta svenska skogsägare har CCC därför 
utvecklat en affärsmodell som riktar sig till 
företag som har egna utsläpp av koldioxid, 
men har en ambition att minska dem.

Det handlar om certifikat för kolbind-
ning, eller rättare sagt klimatkompen-
sationskrediter som erbjuder företaget 
klimatkompensation genom den mängd 
koldioxid som skogen hos en skogsägare 
kan lagra.

– Företagen köper alltså rätten att få 
disponera skogens koldioxidinlagring, 
alltså kolsänkan. På så sätt gynnas miljön, 
skogsägaren och det enskilda företaget. När 
välskötta skogar bidrar till att minska ne-
gativ miljöpåverkan får skogsägarna mer än 
klapp på axeln, alltså betalt, säger Tomas 
Lundmark.

Skogens klimatnytta
För skogsägaren är det inte bara att ta kon-
takt med CCC Nordic och erbjuda sitt be-

Tomas Lund-
mark, skogs-
chef hos Car-
bon Capture 
Company, ( CCC 
Nordic ) och 
även välkänd 
och uppskattad 
professor i 
skogsskötsel.



Din skog
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     Vad är en kolsänka?

Kort sagt är en kolsänka eller CO2-sänka 
något som tar upp och binder koldioxid och 
därmed motverkar negativa klimatföränd-
ringar. Ett enkelt sätt att uttrycka det är att en 
kolsänka tar upp mer koldioxid än den avger, 
alltså bidrar till att sänka mängden koldioxid 
i luften.

Uttrycket kolsänka kommer från engelskans 
Carbon sink och har blivit känt genom det 
så kallade Kyoto-protokollet som är det 
internationella avtal som inom ramen för 
FN:s klimatkonvention bidrar till att minska 
utsläppen av skadliga växthusgaser. Och det 
är här kolsänkan kommer in i bilden då den 
är ett av de bästa sätten att få bort koldioxid 
ur atmosfären. När koldioxiden binds i kol-
sänkor försvinner den från atmosfären under 
lång tid framöver och minskar miljöbelast-
ningen på vår planet. Exempel på kolsänkor 
är skogar, växtlighet, kärr och våtmarker, 
samt hav.

Skogen är en utmärkt kolsänka som binder 
gigantiska mängder koldioxid genom trädens 
fotosyntes. Kolet lagras både i trädets bio-
massa och i marken. Visserligen producerar 
även skog egen koldioxid. Det sker i form av 
växternas ”utandning” och nedbrytning av 
organiskt material. Men ett aktivt skogsbruk 
med tillväxtbefrämjande skogsskötsel, där 
tillväxten överstiger det som avverkas, gör 
att välskötta produktionsskogar tar upp mer 
koldioxid än de avger och blir klimatpositiva 
kolsänkor.
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stånd som en kolsänka. För att kvalificera 
sig som klimatsmart skogsbrukare måste 
skogsägaren visa att skogen sköts aktivt så 
att kolsänkan kan bevaras. Samtidigt ska 
skogen skötas så att tillväxten ökar och 
möjligheterna att öka avverkningen i fram-
tiden tillvaratas.

– I huvudsak bestäms skogens klimat-
nytta av dess befintliga bestånd och hur 
stor tillväxten är. Om skogen sköts väl så 
att tillväxten ökar, då växer även skogens 
förmåga att lagra in mer koldioxid och där-
med blir kolsänkan större, förklarar Tomas 
Lundmark och tillägger att genom avtalet 
med CCC Nordic och kravet på kolbind-
ning så tar markägaren på sig att behålla 
befintligt virkesförråd i 20 år. 

Orsa Besparingsskogs mål
– För vår del baseras avtalet med CCC 
på den skogstillväxtvolym vi hade år 2021. 
Men då tillväxten i våra skogar hela ti-
den ökar så kan vi framgent avverka mer 
än det som motsvarar den årstillväxt som 

var under 2021 utan att bryta mot avtalet 
med CCC Nordic. Skulle vi råka ut för en 
stormfällning eller skogsbrand som mins-
kar mängden bunden koldioxid i våra sko-
gar så regleras det genom avtalet med CCC 
Nordic.

För Orsa Besparingsskog handlar sam-
arbetet med CCC Nordic om att uppfylla 
två mål; att skapa en kolsänka som bidrar 
till att minska det globala utsläppet av kol-
dioxid och möjligheter till större uttag av 
skogsråvara.

– För att nå båda målen arbetar vi aktivt 
med tillväxtbefrämjande skogsskötsel och 
god skogsvård. Utan tillväxtbefrämjande 
skogsskötsel kan den ena nyttan bara öka 
på bekostnad av den andra. Därför är det 
viktigt att skogen sköts aktivt så att båda 
nyttorna kan öka samtidigt. Kolsänkan hos 
oss blir vår förmåga att bedriva skogsbruk 
så att skogens förmåga att binda koldioxid 
bidrar till ökad klimatnytta, avslutar Mats 
Karlsson.

Mäktig kolsänka. Avtalet med CCC Nordic ger Orsa Besparingsskog ökade möjligheter att bedriva ett klimatsmart skogsbruk.



Omvärldsbevakning
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teringen utgör. Exempelvis kan gruvbolag som skadar ett 
känsligt område köpa ett liknande område på annan plats 
med målet att sköta detta för att skydda eller vårda de na-
turvärden 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 se-
naste 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 
värderade tidigare en avverkningspost till 85 000 kronor 
och lade ut denna för auktionering.

Denna auktion vanns av Stenvalls Trä som betalade hela 
180 000 kronor! Hela detta belopp går nu oavkortat till 
hjälporganisationer som verkar i Ukraina. Dock stannade 
inte välgörenheten vid denna summa, utan SCA medde-
lade i samband med nämnd insats att de kommer skänka 
85 000 kronor till Ukraina och Sveaskog samt Billerud-
Korsnäs vilka tidigare skänkt till välgörenhet i Ukraina 
skänkte ytterligare 20 000 respektive 30 000 kronor. Totalt 
skänkte därmed skogsbruk och skogsindustri i Arvidsjaur 
tillsammans 315 000 kronor till förmån för Ukraina.

Pengarna kommer oavkortat för-
delas mellan Läkare utan gränser, 
UNICEF och UNHCR. Det är 
således inte bara Arvidsjaurs 
dragoner vid K4 som kan erbju-
da skydd när kriget kommer.

Nicklas Samils

Det är svårt att undvika den debatt som berör dagens el-
marknad, där elpriserna åker bergochdalbana ( mest berg för 
tillfället ) medan politiker ger förslag på olika lösningar för 
att producera mer och billigare el. Detta tillstånd har fått 
flera elproducenter och fjärrvärmeverk att höra av sig angå-
ende möjligheter att etablera ny vindkraft, köpa vattenkraft 
eller få tag på skogliga restprodukter till värmeverken - och 
allt detta innan sommaren ens nått sin ände. Ingen vet hur 
länge de höga elpriserna kommer bestå, men investeringsvil-
jan hos många aktörer tycks vara stark. Som person blir man 
lätt kluven. Å ena sidan är det roligt att landsbygdens poten-
tial för energiproduktion får ett uppsving och kan bidra till 
vår lokala ekonomi, men å andra sidan är det inte lika roligt 
att betala sin privata elräkning vid månadens slut.

Naturvärden på ny marknad
I augusti besökte jag Orsa Besparingsskog tillsammans 
med Professor Tomas Lundmark från Sveriges Lantbruks-
universitet i Umeå. Anledningen till detta besök var att 
diskutera möjligheten att sätta ekonomiska värden på 
biologisk mångfald via så kallade ”biodiversitetskrediter” 
samt se över möjligheten att i ett eventuellt senare skede 
kunna sälja dessa som en ekosystemtjänst utöver de tra-
ditionella produkter och tjänster vi normalt handlar med 
i våra skogar 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 begränsad ) marknad för, men att mer 
konkret kunna sälja naturvårdande skötselmetoder för att 
bibehålla eller öka befintliga naturvärden, biologisk mång-
fald eller rentav gynna specifika arter är en möjlig framti-
da marknad där exempelvis företag som själva saknar eget 
markinnehav att göra detta på, kan kompensera med na-
turvårdsinsatser hos andra markägare.

Det låter kanske för många som en utopi, men redan 
idag existerar så kallade ekologisk kompensation som af-
färsmodell och tillämpas som metod där en exploateran-
de aktör kan kompensera för exempelvis skadad natur el-
ler förlust av arter på en plats, genom att på annan plats 
kompensera för den skada som den ursprungliga exploa-

Höga elpriser gör det lönsamt för dagens elproducenter, medan framtiden 
kan bringa nya möjligheter för skogsägare att tjäna pengar på sin skog ge-
nom prissättning av naturvärden på ny marknad.

 Sveriges allmänningsskogars förbund

Framtidens skogar och 
naturvärden på ny marknad
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Sveriges Allmänningsskogars Förbund
Sveriges Allmänningsskogars Förbund är ett 
förbund bestående av allmänningsskogar och 
besparingsskogar i Norrland och Dalarna. 
Genom att samla erfarenhet och kunskap i 
en gemensam organisation vill förbundet föra 
upp Allmänningarnas och inlandets villkor, 
betydelse och förutsättningar för skogsbruk, 
på den politiska dagordningen. Förbundets 
medlemmar äger tillsammans cirka 670 000 
hektar skog, vilket motsvarar mer än 2 % av 
Sveriges skogsmark.

Läs gärna mer på: www.sasf.se
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Delägare

Redan samma eftermiddag under samtal 
mellan delägare och personal drogs nya 
planer för nästa skogsdag upp. För det är i 
skogen vi behöver mötas oftare. Där känner 
alla sig hemma.

Hpr-gallring
Det blåste en frisk vind igenom gallringssko-
gen som Mats Karlsson och Magnus Lewen-
haupt visade vid den första stationen i när-
heten av Finnsjön. Mats Karlsson berättade 
inför ett fyrtiotal anmälda delägare om hur 
Orsa Besparingsskogs jobbar inför gallring:

– Först utförs övergripande planering på 
1 - 3 års sikt med urval av bestånd som ska 

besökas i fält för planering. Just här där vi 
står har vår entreprenör Jonas Karlsson pla-
nerat. Han är även med här idag. Som stöd 
används så färska laserdata som möjligt till-
sammans med förslag som finns registrerade 
i vår skogsbruksplan. Inför gallring är vår 
strävan att se över vägstandarden i god tid 
och underhålla eller rusta de vägar som be-
hövs då upprustning ofta tar flera år att ge-
nomföra. Som ni såg på vägen hit så körde vi 
på en nyrustad väg. Vi eftersträvar alltid att 
samordna jobb i samma område då det kan 
spara mycket etableringskostnader.

Magnus och Mats som båda jobbar inom 
skogsavdelningen visade även olika kartor 

på utgångsläge från skogsbruksplan. Detta 
bestånd där vi samlats är ett bestånd på 95 
hektar. Här har vi jobbat med Hpr-gall-
ring. ( Läs mer om det på sid 4 ).

– Med Hpr-gallring som vi jobbar med 
nu är det stor skillnad jämfört med hur 
man jobbade tidigare. Till exempel så 
gjordes tidigare uppföljning av gallrings-
avverkningar manuellt av skördarföraren 
men för att göra det var denne tvungen att 
gå ut ur maskinen och mäta med relaskop, 
som är ett skogsuppskattningsinstrument 
som mäter grundytor. Men det gav en bild 
av endast den yta som personen kunde 
överblicka och var det dåligt väder, kanske 
djup snö, kunde det bli besvärligt att gå 
runt och mäta på många ställen. Dessutom 
tog det tid. Det gjorde att uppföljningen 
för hela gallringsavverkningen inte alltid 
blev rättvisande, berättar Mats Karlsson 
och fortsätter:

– Med Hpr gallring får vi nu maskin-
datorns hpr-filer direkt till datorn och 

Strålande sol, skogsrika marker och förväntansfulla delägare 
och personal från Orsa Besparingsskog, så kan skogsdagen 
den 17 juni för delägare sammanfattas. En dag som planera-
des redan för två år sedan men som pandemin satte stopp 
för. Nu kunde äntligen skogsdagen genomföras. 
Text: Anna Dahlgren. Foto: Anna Dahlgren, Christian Mård.

Marcus Ollas från Besparingsskogen visar och berättar om markberedning och plantering. Viktor från företaget Kewab demonstrerar maskinen som används för markberedning.

DELÄGARDAG
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där ser man hur gallringen är utförd, hur 
många träd som gallrats bort och storle-
ken på dem. Vi ser även hur många träd 
som finns kvar, medelstammens storlek 
och höjden. Kort sagt får vi bättre och 
säkrare kunskap om hur gallringsbestån-
den ser ut. Det underlättar väldigt mycket 
för den som ska göra uppföljningen, kon-
staterar Mats Karlsson.

Magnus berättar:
– Här ser vi laserdata, röda orange och 

gula pixlar indikerar gallringsbehov med 
olika prioritet. Detta har vi som utgångs-
punkt inför planeringen. 

Magnus fortsätter berätta om de kar-
torna han visar delägarna.

– Här ser vi en karta på resultat efter 
planering. En trakt lämplig för avverkning 
på vintern och en lämplig för avverkning 
på barmark. Det röda gallrar vi nu under 
2022, det blå först 2028. Det har varit säm-
re tillväxt på det området.

0 280 Meter
1:1 000 000

2022-05-25

Efter planering
Rött = gallring 2022 Blått= gallring 2028

Karta på 
resultatet efter 
planering. 
Rött = gallring 
2022. Blått = 
gallring 2028.
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Karta på 
laserdata. Röda 
orange och gula 
pixlar indikerar 
gallringsbehov 
med olika prio-
ritet. Detta har 
vi som utgångs-
punkt inför 
planeringen.
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     Föryngring

Föryngring utförs normalt med 
plantering då fördelen med 
förädlat plantmaterial som växer 
bättre än naturfrö är betydande. 
Tillväxten kommer också i gång 
snabbare än med andra föryng-
ringsmetoder. Trädslag väljs bero-
ende på markens ståndortsegen-
skaper och trädslagets produktion. 
Normalt tillämpas en hyggesvila 
om två år innan plantering äger 
rum för att minska risken för snyt-
baggeskador. Målsättningen med 
planteringen är att skapa ett jämt 
produktionsförband och där en så 
hög andel av de vid markbered-
ning skapade plantgeringspunkter-
na nyttjas. Naturlig föryngring av 
tall sker i mindre utsträckning som 
en aktiv skogsskötselmetod. Trots 
detta så kan naturlig föryngring 
vara ett alternativ i situationer där 
man av hänsyn till naturvärden 
eller sociala värden inte vill skapa 
kala ytor.

     Markberedningen som 
genomförs på Orsa Besparings-
skogs mark har följande syfte:

• Förbättra det tillgängliga nä-
ringsutbudet i marken.

• Skapa fördelaktig vattenbalans 
för det uppväxande beståndet.

• Minska konkurrens från  
hyggesvegetation.

• Minska risken för angrepp från 
snytbagge.

• Höja marktemperaturen.

• Minska frostskade- samt upp-
frysningsrisken.

Markberedning kan utföras på 
flera olika sätt beroende på vatten-
förhållanden, humustjocklek sam 
blockighet på platsen. Markbe-
redningen skapar en planterings-
punkt som avsevärt förbättrar 
föryngringsresultatet. Styrkan i 
markberedning styrs av ståndor-
tens egenskaper. Torra, magra 
marker med tunna humusskikt är 
normalt betydligt mer lättföryngra-
de än marker med tjocka, inaktiva 
humuslager. Alltför kraftiga mark-
beredningar på känsliga marker 
ska alltid undvikas då det riskerar 
att leda till utlakning av viktiga 
näringsämnen samt oönskad 
transport av organiskt material till 
intilliggande vattenmiljöer. Även 
ståndortens jordartstextur (fin-
kornighet) bör vägas in vid beslut 
om markberedningens styrka. Vid 
markberedningen ska lika många 
godkända planteringspunkter 
skapas som det planerade antal 
plantor som ska sättas och dessa 
ska vara jämnt fördelade. 

Markberedning och plantering
Efter gallringsstationen tog bussen delägar-
na vidare till stationen med markberedning 
och plantering i fokus. Här väntade även 
kaffe och bullar. När sista kaffekoppen var 
urdrucken gick gruppen en kort sträcka för 
att ta se markberedning och höra mer om 
plantering med arGROW.

Marcus Ollas, skogsvårdsledare på Be-
sparingsskogen berättade om markbered-
ning. På plats fanns också en grävmaskin 
för markberedning från företaget Kewab 
och chaufför Victor Boogard. Marcus de-
monstrerade maskinen och berättar hur 
det fungerar och förklarar varför Orsa Be-
sparingsskog planterar delar av sin föryng-
ring med Argrow.

– Vi har redan sett fina resultat på att 
Argrow fungerar bra på våra marker. Till-
växten är mycket bra och plantorna som 
fått växtnäringen är både större och har 
rikligare rotsystem.

Besparingsskogens personal
Sista anhalten för dagen bestod av lunch i 
Noppikoski vid vårt fältkontor, vackert be-
läget i en gammal herrgård vid Oreälven. 
Lunchbuffé, kokkaffe gjord över öppen eld 
i slogboden, bra samtal och en presentation 
av den personal som jobbar för Besparings-
skogen gjorde att dagen fick en fin avslut-
ning i vacker miljö. Vid tretiden steg delä-
garna på bussen för att åter ta sig ned till 

Orsa. Förhoppningsvis med ny information, 
kunskap och inspiration som kan hjälpa till i 
delägarnas eget skogsbruk. Orsa Besparings-
skogs personal finns dessutom bara ett sam-
tal bort och nu med ansikten på alla är det 
enklare att ringa eller titta in på kontoret. 
Alla är välkomna.
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     Detta är Argrow:

När skogsplantören satt ned 
plantan i marken är det bra om 
rötterna snabbt etablerar kontakt 
med omgivande mark. Detta för 
att säkra den framtida tillväxten. 
Ny teknologi har efter omfattande 
forskning tagit fram en klimats-
mart växtnäring som stimulerar 
tillväxten av både plantans rötter 
och skott. Det ger en ökad överlev-
nad och skogsvärdet ökar. Kortare 
rotationstid i skogen ger ett större 
virkesuttag och ger en ökad kolin-
bindning.

     Fakta Argrow 

Arevos Grundare, Professor Torg-
ny Näsholm (och den forskargrupp 
han leder) på Sveriges lantbruks-
universitet, SLU, har undersökt 
hur växter tillgodoser sitt kväve-
behov och visat att barrträd tar 
upp kväve ur marken i form av 
aminosyror. I olika studier har han 
funnit att växter har en mycket väl 
utvecklad förmåga att nyttja kväve 
i form av aminosyror som också 
är den huvudsakliga kvävekällan 
för tall och gran. Forskningen och 
storskaliga försöksplanteringar har 
visat att barrträd får mer rötter 
och mer mykorrhiza* med Arginin 
vilket gör att trädet kommer 
fortsätta växa fortare långt efter 
att Arginin har tillsatts. Torgny 
Näsholm tilldelades för denna 
upptäckt Marcus Wallenbergpriset 
(2018) - det största vetenskapliga 
skogsforskningspriset i världen. 
Under säsongen 2021 planteras 
runt 30-40 miljoner skogsplantor 
med produkten arGrow Granulat 
i främst Sverige men även i stor 
skala i Finland.
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Alva och Tindra är med övriga klassen uppe 
på skyttebanan och tränar hagelskytte den 
här höstdagen. Lerduvorna exploderar i bi-
tar av ungdomarnas pricksäkra skott. 

–  Det är svårt att koncentrera sig idag då 
det både är varmt och många står och tittar 
på säger Alva. 

Däremot ser hon fram emot morgonda-
gens fågeljakt med broders finnspets Koivu. 

– Min pappa är redan uppe i stugan i 
Myggsjö och jag åker dit ikväll och möter 
upp dom. Det bästa med fågeljakt är som 
med all jakt, att se hur hunden jobbar. Med 
just fågeljakt är det spänningen att smyga 
sig in på ett ståndskall efter att hunden gjort 
ett bra jobb. Mitt intresse för jakt har jag all-
tid haft och när några lärare från Älvdalens 
Utbildningscentrum kom och presenterade 
skolan redan när vi gick i sjuan visste jag att 

det var den här utbildningen jag ville gå.
Tindra instämmer. Även hon har ett na-

tur-, djur- och jaktintresse och tyckte den 
här utbildningen skulle passa henne. 

– Eftersom jag gärna vill fortsätta utbil-
da mig till polis går jag den högskoleförbe-
redande inriktningen säger Tindra. Jag har 
redan tittat på olika skolor och kanske den 
på distans skulle passa mig då jag vill försöka 
jobba samtidigt som jag pluggar.

Tjejerna har sommarjobbat hela somma-
ren, Tindra på Orsa Fiskecenter och Alva 
har jobbar nattpass på ålderdomshemmet 
Lillåhem i Orsa. Höstterminen har bara 
startat och än är det lite ovant att börja gå 
efter schema igen. 

– Schemat för mig är inte riktigt klart än 
säger Tindra som måste baka in de högsko-
leförberedande lektionerna i det ordinarie 

schemat. Men det löser 
nog sig om någon dag. 
Vi har bra lärare och det 
här är en jättebra skola.

Det säger de båda lite 
högre så Kalle Johans-
son, läraren för dagen 
ska höra. Kalle är lärare 
på jaktgymnasiet och lär 
bland annat ut skytte. 
Något annat han brin-
ner för är tillvaratagan-
det av viltet och han 
berättar att snart har 
skolan även möjlighet 
att hänga och stycka älg, 

då det utrymmet som finns idag, har de se-
dan länge växt ur. 
Nu har skolan även anställt Rasmus Bo-
ström som bland annat kommer att lära 
ut om spårning och Fredrik Åsberg som är 
mycket duktig på tillvaratagning av vilt.

– Skolan utvecklas hela tiden och det är 
roligt, säger Kalle samtidigt som han håller 
ett öga på ungdomarna som skjuter av de 
sista salvorna.

– Vi vill gärna behålla vår plats på prispal-
len i SM i jakt för de naturbruksgymnasier 
som har jakt- och viltvårdsprogram. I fjol 
blev vi bästa skola, bäst av tjejerna och bäst 
av killarna. Således vann vi samtliga klasser 
vilket aldrig hänt förr!

SM började för cirka femton år sedan 
när Svenska Jägareförbundet ville skapa 
mer samarbete mellan skolorna. Förutom 
det självklara skyttet, tävlar man även i art-
kännedom, tillvaratagandet av viltet med 
mera. 

Den här dagen skjuter den bästa sjutton 
av tjugofem men det är bara i början av ter-
minen och det blir fler lektioner på skytte-
banan. Något som alla verkar se fram emot.

– Förutom jakt och viltvård har den här 
utbildningen även en skoglig sida och flera 
här i klassen vill jobba som maskinförare i 
framtiden, säger Kalle. 

Och framtiden är snart här, med bara 
två terminer kvar kommer flera vid den här 
tiden nästa år kanske att jobba som skör-
dar- eller skoterförare. Eller som entrepre-
nör för just Besparingsskogen. 

Det är dags för Alva och Tindra att av-
sluta dagen och åka hem till Orsa. De sam-
åker varje dag. För i Orsa vill de bo kvar. I 
alla fall just nu.

– Nu har vi haft körkort några månader 
och det underlättar. Den här veckan kör 
jag, säger Tindra. Vi kör över Nybolet, det 

Med siktena inställda på att i framtiden jobba som virkesköpare 
och polis har Alva Jansson och Tindra Johansen från Orsa moti-
vation att gå klart det tredje året på Jaktgymnasiet på Älvdalens 
Utbildningscentrum. Stipendiet som de får från Orsa Bespa-
ringsskog varje termin ger lite extra skjuts.

 Orsa Besparingsskogs stipendium
 ger Alva och Tindra skjuts ut i yrkeslivet

Text och foto: Anna Dahlgren.
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går snabbast, vi går ändå upp tidigt, runt 
sex då skolan börjar klockan åtta, men stor 
skillnad ändå mot vad vi gjorde tidigare 
när vi fick lov att åka buss över Mora. Då 
gick vi upp klockan fem.

Tjejerna som har siktet inställt på en 
helg ute i naturen med sina hundar och 
förhoppning om jaktlycka vill komma iväg 
hem. De säger hej då, vinkar genom rutan 
när de varvar motorn och ropar att Kalle 
är den bästa läraren. Kanske för att de fick 
sluta lite tidigare. Men oavsett så blir Kalle 
glad och det syns att även han trivs på sko-
lan och med eleverna.

Stipendier för studerande 
inom jord- och skogsbruk

• Syfte: Att uppmuntra kommun-
invånare, som vid första ansö-
kan är mantalsskrivna i Orsa 
kommun, till utbildning inom 
jord- och skogsbruksnäringarna 
inklusive dess binäringar.

• Beviljat stipendium utdelas ter-
minsvis efter intyg om påbörjad 
utbildning.

• Stipendium kan sökas av alla 
oavsett ålder.

• Vid flerårig utbildning måste 
inför varje ny termin, intyg om 
utbildningen uppvisas i efter 
terminsstart för att beviljat 
stipendium ska utbetalas.

• Bidrag utbetalas för kurserna 
Naturbruksprogrammet (NB) 
Djur, NB Häst, NB Lantbruk, NB 
Naturvetenskap, NB Skog och 
högre utbildning inom jord- och 
skogsbruk.

• Kursplan ska bifogas ansökan.

• Till studerande, som inte 
lämnat in sin ansökan i rätt tid, 
utgår inget bidrag.

• Senast 1 december för höst-
terminen och senast 1 juni för 
vårterminen

• Bidragets storlek: 2 500 kr/
termin.

• Ansökan görs på särskild blan-
kett, som skickas till jordägar-
nämnden. Mer information och 
ansökningsblankett finns på 
Orsa Besparingsskogs hemsida 
under rubriken Blanketter
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Det är framtiden som driver Ingrid Talu. Det gäller oav-
sett om hon arbetar med att sprida kunskap om skogen,  
stötta kvinnliga skogsägare, få unga att låta bli nikotinet 
eller framtidsfrågan vatten. Hon återkommer ofta till 
barnen under vårt samtal.

– Nästa generation, det är dem allt handlar om.
Både ivrig och eftertänksam på samma gång är Ingrid 

Talu. En sann skogsmänniska.
– Ja, skogen är hälsa, förklarar hon, som äger några min-

dre skogsskiften och är uppvuxen i Orsa. 
Kärleken till skogen fick hon av sina föräldrar:
– Pappa köpte ett skogsskifte på 1950 - talet i Hansjö, som 

jag har kvar. Han tog med mig i skogen, berättade hur han 
tänkte om skogen, vad som hände och vad som behövde gö-
ras. Då föddes mitt skogsintresse.

När hon gick på gymnasiet åkte hon själv upp till skogen 
för att studiemiljön var perfekt för att plugga.

– Tyska verb eller vad det nu var. Jag satte så klart också 
plant under sommarloven.

Uppväxten präglade henne starkt för att hon la märke till 
att hennes föräldrar alltid var så glada när de var i skogen.

– Som att mamma började sjunga direkt hon började 
plocka blåbär.

Ingrid förstod på det sättet hur oerhört viktig föräldrar-
nas attityd är:

– Jag vill gärna att mina barn ska ta över och känna den 
glädje jag fortfarande gör över att vara i skogen. Men jag 
är också väldigt medveten om att barnen är olika och lever 
väldigt olika liv.

Hon har fem barn med maken, som har samma intresse 
för skogen och naturen som hon. Under sommaren har en 
av sönerna målat ett av uthusen på gården i Kallholen med-
an några av de andra gallrat ut björkar och kapat till ved 
och alla har plockat bär i skogen.

– Jag vill att den här platsen ska finnas kvar, om de vill, 
för här finns en historia. Både jag och min man mår bra av 
skogen, vi ser hur träden växer och förändras. Den glädjen 
visar vi våra barn.

Men det behövs mer kunskap om skogen. Ingrid bidrog 
länge till att sprida kunskap som lärare på högstadiet. Hon 
kunde ta in skogen i klassrummet.

– De lektionerna satt verkligen, mitt eget engagemang 

Porträttet

Text: Jane af Sandeberg. Foto: Kola Productions.

gav kvalitet. Jag ville få eleverna att förstå att vi har stora 
utmaningar men att vi inte ska ge upp. Det finns mycket vi 
kan göra här i Sverige. Men vi behöver kunskap och fakta 
för att kunna påverka. Kunskap ger makt. 

Idag är hon pensionär men aktiv i många nätverk och 
brinner också, om uttrycket tillåts i det här sammanhang-
et, för jämställdhet i skogssektorn. Hon var med och star-
tade det kvinnliga nätverket Spillkråkans gren i Dalarna, 
den så kallade Dalastammen.

– I Sverige sitter män ekonomiskt stabilt på det mesta. 
Men att äga skog ger kvinnor en stolthet och en trygghet. 
Även om vi inte blir miljonärer. Och kvinnor har lägre lö-
ner och därmed lägre pension så det är viktigt att skogen 
får vara enskild egendom.

Tålamod och långsiktighet behövs, menar hon, oavsett 
om du arbetar med skog eller som hon tidigare gjort för 
drogfrihet.

– Det handlar om att tänka på nästa generation, inte bara 
i mitt liv här och nu, säger hon och förklarar att hon hela 
tiden arbetat för att barn och unga inte ska fastna i drog-
beroende.

Det var när hon förstod att tobaksföretagens reklam var 
så omfattande och riktad till barn och unga som engage-
manget kom.

Arbetet har hon gjort i olika föreningar, till exempel i 
föreningen Lärare mot tobak och hon ser att det gett resul-
tat. Hon har också varit med och debatterat i Almedalen 
med fokus under senare år för hållbarhet. Att många fler 
investerare backar idag från sitt engagemang i tobaks-
industrin och tycker att dessa investeringar är fel, gläder 
Ingrid:

– Det är en sådan glädje att se att det går att påverka. Vi 
är många som arbetar både nationellt och internationellt.

Hon gör en snabb koppling:
– Tobaksindustrin, den är som granbarkborren i skogen, 

den måste hanteras. Den skadar och kostar mycket.
När vi ska avrunda kommer hon in på framtiden, som 

handlar om vatten:
– Vatten är nästa stora fråga. Både nationellt och glo-

balt. Jag ser bristen och den globala uppvärmningen. Hur 
ska vi hantera jorden så att vi inte utarmar den, frågar hon 
utan att vänta på något svar.

Framtiden driver Ingrid
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När Pål Olsson från Mulkamäki i Finland för 400 år sedan, år 
1622, fick kunglig tillåtelse att bli nybyggare i Österdalarna, valde 
han att slå sig ned i Sandsjö. Idag tillhörande Ljusdals kommun 
och inom Orsa Besparingsskogs marker. Men detta visste Pål 
inte någonting om, det låg ännu långt fram i tiden.

Historia

Sandsjö - 
400-årig by i finnmarken

Efter några årtionden av svedjebruk flytta-
de familjen vidare mot Norge. Några av Påls 
ättlingar drog ännu längre västerut; de res-
te med skeppet ”Örnen” till Amerika 1654. 
Platser i Sverige, Norge och New Jersey, alla 
med släktnamnet Mullikka i olika stavning-
ar, minner ännu om den långa färden.

Men Sandsjö föll inte i glömska. Byn åter-
finns på kartor över Kopparbergs län från 
sent 1600 - tal och tidigt 1700 - tal. Nya in-
byggare flyttade till Sandsjö, också de från 
det nätverk av skogsfinnar som byggde upp 
finnmarkerna i Sverige och Norge. 

Med 1800 - talet kom en ny och föränder-
lig tid. Skogen som alltjämt varit viktig för 
människornas liv, tillmättes nu även ett eko-
nomiskt värde. Besparingsskogar bildades. 
Sandsjö som dittills hört till Orsa socken 
fördes 1846 över till Hamradelen av den ny-
bildade Los församling och därmed även till 
Gävleborgs län. Tillhörigheten till landska-
pet Dalarna ändrades dock inte. Skogsarbe-
tarna var en efterfrågad yrkeskategori och 
genom inflyttning växte befolkningen ytter-
ligare. Det fanns även de som  bröt upp för 
att söka sin framtid i USA och Canada - 250 

år efter att de första amerikaemigranterna 
lämnade byn.

Gun Nord växte upp i Sandsjö under 
1940- och 50-talen. Byn var då som störst, 
med en bit över hundra invånare. I skolan 
gick ett fyrtiotal elever, från Sandsjö och 
från byarna runt omkring. Årskurs ett och 
två tillhörde småskolan där Greta Skoglund 
var lärare och hennes kollega Martin Johans-
son från Los lyckades med konststycket att 
undervisa alla elever i årskurserna tre till sju, 
samlade i ett och samma klassrum. Gun som 
trivdes bra i skolan kan ännu med lätthet 
räkna upp namnen på de sexton städerna 
i Småland. Till elevernas dagliga uppgifter 
hörde att bära in ved och vatten till Ethel 
Nilsen som skötte skolmaten. Allt lagades 
från grunden.

– Godare köttbullar har nog aldrig ser-
verats och vi älskade hennes pannkakor, 
säger Gun.

Folkskolans elever i Sandsjö. Gun som gick i sjunde klass är nr 3 från vänster i bakre raden (se även porträttfotot). Lärare Martin Johansson. 

Text: Eva Jernqvist. Foto: Eva Jernqvist, Gun Nord privat.
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Folkskolans elever i Sandsjö. Gun är flickan i rutig klänning. 

Även om hon tidigt fick hjälpa till med oli-
ka sysslor, både hemma och i skolan, minns 
Gun sin barndom som en tid präglad av 
stor frihet. De materiella kraven var inte 
stora. I det hus där Gun och hennes syster 
bodde med sina föräldrar hade även far-
föräldrarna, en farbror med familj och en 
ensamstående farbror sina bostäder. Huset 
hade visserligen varit gästgiveri men ytorna 
var ändå begränsade. 

Mycket av det som behövdes i livet 
fanns i byn; skola, affär, bageri, telefon-
växel och som sagt en gång i tiden även 
ett gästgiveri. Posten hämtades i en av 
gårdarna. Begravningsplatsen i byn kom 
till på 1930 - talet.

Ännu gällde självhushåll i viss utsträck-
ning. De som hade kor tog själva hand om 
mjölken och sålde även till dem som inte 
hade egna djur. Vid skogvaktarbostället 
fanns en bakugn som kunde användas för 
tunnbrödsbakning.
Gun berättar:

– Kvinnorna skötte det mesta av de var-
dagliga sysslorna hemmavid medan män-
nen var borta på arbete under veckorna. 
Vi hade en barnmorska som hette fru 
Ågren och som klarade av åtskilligt inom 
hälso- och sjukvård. Telefonväxeln sköt-
tes av Hilda Ädelfelt, mamma till Ethel 
som lagade den goda skolmaten. Min far-
mor hade hand om bastun och hon såg till 
att skolbarnen blev ordentligt rena varje 
vecka. Dit kom även barnen från Tand-
sjöborg med buss. Det var också med buss 
som man tog sig till Hamra, Los, Orsa el-
ler Sveg. Tågen på Inlandsbanan stannade 
vid stationen i Lillhamra. Jag minns att i 
sitt kök vid bageriet hade Agnes Larsson 
söndagsskola. Det var spännande med de 

Småskolan i Sandsjö. Lärare: Margareta Skoglund. Gun nr 2 från höger  i nere raden. 

Folkskolans elever i Sandsjö. Gun nr 3 från höger i raden med flickor som sitter på en bänk. 
Lärare Martin Johansson.

"" Kvinnorna skötte det 
mesta av de vardagliga 
sysslorna hemmavid med-
an männen var borta på 
arbete under veckorna. "
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bibliska berättelserna som illustrerades 
på flanellografen. Höst och vår arbetade 
min mamma med att sätta skogsplant. En 
vinter var hon även kocka åt skogsarbe-
tare. 

Guns föräldrar hörde till dem som på 
1950 - talet byggde egna hem efter byga-
tan. Ungdomarna från byn gick sällan 
vidare till högre utbildning, men nu bör-
jade många söka sin framtid i Stockholm. 
Också för Gun, som vid det laget hun-
nit med att hjälpa till på bageriet, sätta 
skogsplant, arbeta som hemvårdarinna 
och sitta i telefonväxeln, blev det en kort 
sejour i huvudstaden. 

– Jag kände mig aldrig hemma i Stock-
holm, utan återvände snart till hemtrak-
terna. Som vuxen bodde jag med min 

egen familj i Tjäderåsen och Tandsjöborg 
innan vi slog oss ned i Orsa. Ofta tänker 
jag att uppväxten i Sandsjö var världens 
bästa barndom. Och namnen på städer-
na i Småland, de sitter fortfarande där i 
minnet.

Ett tidningsreportage från 1970 - talet 
talar om Sandsjö som en by, dömd att gå 
under genom avfolkning och brist på ar-
betstillfällen. Men Sandsjö lever vidare, 
om än med minskat invånarantal.

Att de är desto fler som har rötter i 
byn och minnen från den, märktes när 
Lillhamra-Sandsjö byförening bjöd in till 
jubileumsfirande i en fullsatt bystuga i 
Sandsjö den 9 juli i år.

Gott fika serverades och i en tipsrun-
da kunde man testa sin Sandsjö-kunskap. 

Ewa Andersson från Orsa, vars mamma 
Ethel Nilsen lagade den goda skolmaten, 
läste en underfundig dikt av Kalle Hall-
gren om skogsarbetarnas liv och arbets-
villkor. Finnmarkens historiegrupp berät-
tade från byns tillkomst och dess vidare 
historia. De uppmanade också de försam-
lade att ta vara på sina egna minnen och 
föra dem vidare. Historiegruppen över-
lämnade även ett exemplar av Ingemar 
Gustavssons avskrifter ur finnmarkens 
kyrkböcker för Sandsjö till bystugan.

En person saknades vid jubileet – Guns 
syster Ingegerd Nyström som ivrat så för 
att det skulle bli av, hade gått bort i bör-
jan av samma vecka. Nu blev det på ett 
särskilt sätt ett fint tillfälle att mötas och 
minnas en by och dess människor.

"" Jag kände mig aldrig hemma 
i Stockholm, utan återvände 
snart till hemtrakterna. Som 
vuxen bodde jag med min 
egen familj i Tjäderåsen och 
Tandsjöborg innan vi slog oss 
ned i Orsa." Till vänster: Gun idag. Ovan: Gun, åk 7 i Sandsjö skola.  
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Den svenska skogen mäts kontinuerligt, sedan 1923, genom 
Riksskogstaxeringen. Det främsta syftet är att beskriva tillstån-
det, tillväxten och avverkningen. Användningsområdena är 
många, bland annat för miljöövervakning på nationell nivå och 
som underlag för politiska beslut. Resultaten från taxering-
en är inte tillämpliga på lokal nivå, utan där utför skogsägare 
egna taxeringar. Text: Rune Dehlén.

 Olle Larssons
Provytor på Besparingsskogen

Bakgrund
Under senare hälften av 1960-talet var 
det mycket dystert i svenskt skogsbruk. 
Sågtimmer gick att sälja, men ingen vil-
le köpa massaved. I det läget åkte skogs-
förvaltare Olle Larsson ner till Gävle och 
försökte övertala Korsnäs AB, som störste 
delägare i Besparingsskogen, om inte de 
kunde ta emot massaveden. Det lovade de 
att göra under förutsättning att Bespa-
ringsskogen själva utförde avverkningen. 
Detta blev början till att Besparingssko-
gen införskaffade avverkningsmaskiner 
och utförde avverkningar i egen regi. Ti-
digare hade Besparingsskogen i huvudsak 

sålt avverkningsrätter, genom försäljning 
av rotstående skog.
På våren år 1967 var skogsförvaltaren och 
skogvaktarna i Stockholm på den årliga 
skogsveckan, som var branschens träff-
punkt för erfarenhetsutbyte och kunskap-
sinhämtande. Nu fick man lära sig att inom 
tio år skulle svenskt skogsbruk bli utslaget 
av de snabbväxande eucalyptusskogarna i 
Sydamerika. Det gällde nu att avverka den 
gamla skogen så fort som möjligt och någon 
framtida gallring var inte att tänka på.

Röjning i ungskogar 
Hemkommen från Stockholm, med dyst-

ra framtidsutsikter, funderade Olle på om 
man inte kunde röja ungskogen så hårt att 
få ingrepp skulle behövas göras före slu-
tavverkning. Han började då röja ett antal 
ungskogar, i varierande avsättningslägen, 
med så låga kvarlämnade stammar efter 
röjning som 1000 stammar per hektar. Nor-
malt vid denna tid lämnade man minst det 
dubbla antalet stammar efter röjning. 

Kontrovers med Skogsvårdsstyrelsen
Även i den ordinarie gallringen på Bespa-
ringsskogen införde Olle en hårdare regim 
än vad som var brukligt vid denna tid. Ryk-
tet nådde Skogsvårdsstyrelsen att Bespa-
ringsskogen gallrade ungskogarna för hårt, i 
strid mot gällande skogsvårdslag. Vid en ge-
mensam inspektion kunde man konstatera 
att grundytan efter gallring ofta låg på nedre 
gränsen av vad som angavs i skogsvårdsla-
gen. Olle var väl medveten om problemet. 
Sin vana trogen för practical joke hade Olle 
manipulerat mätinstrumentet, i detta fall 
ett relaskop, som man mäter ett bestånds 

Jägmästare Olle Larsson Orsa Besparingsskogs förvaltare 1966-1990.  Olle Larssons provyta vid Vassjön hållplats 470 m.ö.h. Beståndet är en sådd utförd år 1946. Röjd till 1300 st/
ha år 1969. Ytan uppmätt första gången år 1986, därefter vart 5:e år. Gallrad 1996 och 2005.

Från verksamheten
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Från verksamheten

grundyta med. Genom att förlänga kedjan 
på relaskopet kunde man räkna in flera träd 
och på så sätt erhålla en högre grundyta per 
hektar. Det hela mynnade ut i att skogs-
vårdsstyrelsen tyckte att gallringarna låg på 
gränsen till vad som var lagligt enligt skogs-
vårdslagen, men fann inte skäl att gå vidare 
med några sanktioner.

Utläggning av provytorna
Provytorna för uppmätning utlades under 
år 1983. Inom de röjda områdena markera-
des de med hörnpålar. Provytornas omfång 
var 30 x 30 meter. Från början omfattades 
Olles försök 12 provytor. Några har fallit 
bort av olika kalamiteter. I dag återstår  
7 kompletta provytor. De spänner sig inom 
350 till 600 meters höjd över havet. Den 
högst belägna provytan är belägen i när-
heten av Finnberget, 570 meter över havet. 
Lägst höjd över havet har provytorna som 
ligger längs Tackåsvägen, strax öster om 
Noppikoski. Där är höjden cirka 350 meter 
över havet. De övriga provytorna ligger vid 
Vassjöns hållplats, Tjäderbomyren och Sör-
berget. Provytorna täcker således ett brett 

spann av höjdförhållandena inom Bespa-
ringsskogen. 

Alla träd inom provytan markerades 
med vit färg i brösthöjd, 1,3 meter ovan 
mark, för att följande mätningar av dia-
meter skulle utföras på exakt samma posi-
tion. På 10 % av träden mättes höjden ovan 
mark. Dessa träd märktes med ett kryss så 
att höjdmätningen framgent kunde göras 
på exakt samma träd.

Vid utläggning av provytorna erhöll man 
ett utgångsläge för de vanligaste skogliga 
parametrarna som träd per hektar, medel-
diameter i brösthöjd, medelhöjd i meter 
och stående volym omräknat till kubikme-
ter per hektar. I de följande mätningarna, 
som avsågs att utföras med fem års mellan-
rum, kunde man sedan erhålla uppgifter 
om tillväxt.

Gallring av provytorna
Olles förmodan om att man inte skul-
le utföra någon ytterligare åtgärd före 
slutavverkning i den mycket hårt röjda 
ungskogen kom snart på skam. Tillväxten 
i den ”nya” skogen exploderade mot vad 

man kunde förvänta sig från hur tidigare 
ungskog hade utvecklats. Redan innan 15 
år efter utläggning var kronorna så högt 
upphissade att en lättare gallring ansågs 
nödvändig. En gammal tumregel angav för 
tall att när kronan utgjorde mindre än en 
tredjedel av trädets höjd, för gran mindre 
än halva trädhöjden, då var det dags att ut-
föra en lättare gallring.

Löpande tillväxt och medeltillväxt 
från provytan vid Vassjön
På vänstra diagrammet syns grundytans 
utveckling. Vid de två gallringarna, år 1995 
och år 2005, sjunker grundytan och därmed 
tillväxten Det tar ungefär tio år för provy-
tan att återta tappet i grundyta. Det högra 
diagrammet visar utvecklingen av löpande 
tillväxt och medeltillväxt. Löpande tillväxt 
( årlig tillväxt grön linje ) når sitt maximum 
när skogen är 45–50 år. Därefter faller till-
växten sakta tills den korsar medeltillväx-
ten ( orange linje ). När dessa kurvor skär 
varandra har man fått ut maximal produk-
tion från provytan. I detta fall förväntas 
det ske när träden år i 80-årsålden. Fram 

 År 1983 1986 1990 1995 2000 2005 20010 2015 2020

Ålder, år 36 40 45 50 55 61 65 70 75

Medel: 3,6 3,9 4,6 5,1 5,4 5,8 6,0 6,1 6,2

Löpande: - 6,9 9,8 9,4 9,2 8,8 9,1 8,4 7,6

Löpande tillväxt och medeltillväxt från provytan vid Vassjön

Grundytans utveckling
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Medeltillväxt Löpande tillväxt

Löpande och medeltillväxt
Tillväxt m3sk/ha och år

40            45           50            55             61            65           70            75

Beståndsålder, år

På vänstra diagrammet syns grundytans utveckling. Vid de två gallringarna, år 1995och år 2005, sjunker grundytan och därmed tillväxten Det tar ungefär tio år för provytan att återta 
tappet i grundyta. Det högra diagrammet visar utvecklingen av löpande tillväxt och medeltillväxt. Löpande tillväxt ( årlig tillväxt grön linje ) når sitt maximum när skogen är 45–50 år. 
Därefter faller tillväxten sakta tills den korsar medeltillväxten ( röd linje ). När dessa kurvor skär varandra har man fått ut maximal produktion från provytan. I detta fall förväntas det 
ske när träden år i 80-årsålden. Fram till år 2020 har provytan inkl. gallringsvirke producerat 468 m3sk/ha.
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till år 2020 har provytan inkl. gallringsvirke 
producerat 468 m3sk / ha. Det kan jämföras 
med, att under min tid som förvaltare, låg 
kubikmassan vid slutavverkning i medeltal 
så lågt som omkring 150 m3sk / ha.

Slutsatser inför framtiden
Den mycket goda tillväxten på Olles prov-
ytor ger en bra förklaring till den mycket 
stora tillväxtförändringen som skett på hela 
Besparingsskogen. Efter dimensionsavverk-
ningarna försökte jägmästare W. Petersson 
införa kalhyggesbruk enligt tysk modell. 
Det misslyckades inte minst beroende på 
att man importerade tallfrö från Tyskland. 
Detta frös ursprung var inte alls anpassat till 
att växa på våra karga marker och de flesta 
plantorna överlevde inte.

I början av 1900-talet pågick en intensiv 
debatt i Sverige om olika skogsbruksmeto-
der som kalhyggesbruk och stamvis bläd-
ning, det vi idag kallar hyggesfritt skogs-
bruk. Besparingsskogens andre förvaltare, 
G. Kolmodin, tog till sig blädningen och det 
fick till följd att skogarna efter hand glesa-
des ut och någon föryngring av ny skog blev 

det heller inte på de svaga markerna.
Som ett resultat av 1948-års skogsvårds-

laglag blev det ett radikalt skifte i hur skogs-
bruk skulle bedrivas. Nu skulle de utglesade 
skogarna avverkas och ersättas med ny skog. 
Detta fick sitt stora genomslag när Domän-
verkets generaldirektör Erik W. Höjer gav 
ut cirkulär nr 1 1950. Nu skulle den gröna 
lögnen avverkas och ersättas med ny skog.

Besparingsskogen hushållningsplan från 
år 1956 pekade också på ett stort återbe-
skogningsbehov. För att kunna försäkra sig 
om tillräckligt med skogsplantor av rätt ur-
sprung behövde Besparingsskogen en egen 
rationell plantskola. En kommitté tillsattes 
och kom med förslag om att starta en skogs-
plantskola vid Tallhed. Förslaget tillstyrktes 
av jordägarnämnden och jordägarstämman. 
Första sådden i plantskolan gjordes under 
år 1958. För att försäkra sig om frö med rätt 
ursprung köpte Besparingsskogen också in i 
sig en fröplantage för höglägesfrö i Solvarbo.

Olle Larsson fortsatte målmedvetet, inte 
utan kritik, att avverka den gamla utglesa-
de skogen. I dag kan vi se resultatet av hans 
ansträngningar. Den stora omformningen av 

skogen som utfördes under främst 1970 och 
1980-talen kan vi idag avläsa i en mycket 
kraftig tillväxtökning på Besparingsskogen.

I tabellen ovan kan man avläsa att under 
de senaste 30 åren har den årliga tillväxten 
i stort fördubblats. Nu är man tillbaka till 
ett virkesförråd som fanns före dimensi-
onsavverkningarna. Av tabellen framgår 
också att under perioden när man bedrev 
blädningsskogsbruk sjönk det totala vir-
kesförrådet på Besparingsskogen. Tillväx-
ten kommer att öka ytterligare framgent, 
om nu inte någon får för sig att åter inför 
hyggesfritt skogsbruk igen. Om man vill 
producera virke på Besparingsskogen fung-
erar metoden dåligt på våra svaga marker i 
vårt bistra klimat.

Källor:
Bild Olle Larsson, passfoto,
Besparingsskogen 100 år, Olle Larsson
egna mätningar av provytorna,
Sammanställning av mer än 100 års hushåll-
ningsplaner, Besparingsskogen arkiv.

Virkesförråd Årlig tillväxt

 År  M3sk/ha  Milj. M3sk M3sk

 1885 108 6,0

1920 71 3,8 39 000

1957 68 3,7 80 000

1992 86 4,8 125 000

2022 102 6,0 228 000

Skogstillstånd

I tabellen ovan kan man avläsa att under de senaste 30 åren har den årliga tillväxten i stort fördubblats. Nu är man tillbaka till ett virkesförråd som fanns före dimensionsavverk-
ningarna. Foto: Tobbe Nilsson.
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Vad innebär det att vara professor i skogsskötsel? 
– Att man utvecklar kunskap om hur skogen kan skötas 

för att nå mål som skogsägaren och samhället har. Och att 
man träffar en massa duktiga skogsägare som man får in-
spiration av.

Vad är Institutionens uppdrag? 
– Dess uppdrag är att verka för ökad förståelse av skog-

liga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att 
vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem ska 
förvaltas.

Hur ska skogen räcka till alla när våra förväntningar 
på skogen ökar? 

– Vi har den skog vi har. Behöver vi mer nytta från sko-
gen måste tillväxten öka på virkesproduktionsmarken och 
naturvärdena öka på naturvårdsmarken. Skogen behöver 
då brukas mer och på fler sätt. Skogsägarna – med all sin 
erfarenhet och kunskap – måste ses som en förutsättning 
för att detta ska ske, snarare än som ett hot eller problem. 
Vi måste våga lita på marknadens aktörer. Frågor om roller 
och ansvar behöver klaras ut och politiskt styrda regleringar 
får inte förhindra att marknadslösningar utvecklas. Tydliga 
ekonomiska incitament måste skapas så den aktivt bruka-
de skogen erbjuder nya mervärden. Med aktiv skogsskötsel 
och innovativt tänkande blir då det mesta möjligt.

Vilka utmärkelser genom åren är du speciellt stolt 
över?

– Medaljer och diplom i all ära, men den roligaste be-

kräftelsen att få, det är när man träffar skogsägare som 
tycker att dom lärt sig något nytt.

Du jobbar just nu med organisationen CCC Nordic 
som står för Carbon Capture Company. Vad är det i 
korta drag? (Angående kolsänka som vi skriver om 
på sid 12).

– Ett företag som värdesätter skogsägarnas klimatarbe-
te på den egna fastigheten. Skogsägarna har i generationer 
investerat en del av den årliga tillväxten i ett ökande vir-
kesförråd. Det har skapat en kolsänka genom att koldioxid 
lagras in i den växande skogen. Kolsänkan i skog är idag ett 
viktigt medel att motverka klimatförändringen. Vi menar 
att den nytta som skogsägarna gör ska synliggöras och pris-
sättas. Dom som släpper ut koldioxid från olja och cement 
ska betala dom som tar upp den. 

En fråga som diskuteras mycket är om brukad skog 
ger klimatnytta eller är belastning. Vad innebär det 
två ståndpunkterna?

– I stora drag finns två hållningar i den frågan – en sida 
som hävdar att ett aktivt skogsbruk är det bästa för kli-
matet: ju mer skogen växer desto mer kan vi skörda och 
desto mer av konsumtionen kan vara fossilfri. Den andra 
hållningen menar däremot att skogen gör mest nytta om vi 
avverkar mindre eller inte alls. Skogen används då för att 
buffra för fossila utsläpp i samhället.

Hur kan det komma sig att man kommer fram till så 
olika slutsatser?

– Det handlar främst om vilka antaganden som görs och 
vilka förutfattade meningar som finns om hur samhället 
måste utvecklas. De som tycker att skogen ska bevaras ifrå-
gasätter människans rätt att bruka naturen intensivt för 
sina egna behov. Skogens viktigaste roll är att vara skog. 
De gör ofta en systemavgränsning där de betraktar skogen 
isolerat från samhället i övrigt. Här utgår man från att 
skogen finns och att kollagret i träden och marken frigörs 
om träden avverkas. Man ifrågasätter också hur stor kli-

 Vi besöker...

Tomas Lundmark
- Professor i skogsskötsel vid Institutionen för 
skogens ekologi och skötsel, SLU

Många är de skogsägare som genom åren har lyss-
nat på eller läst artiklar om professor Tomas Lund-
mark. I ett samlat grepp, som ingen annan, visar 
han hur vi kan sköta skogen aktivt för att få mer 
mångfald, upplevelser, klimatnytta och produkter. 
För detta har han fått ett flertal utmärkelser. 
Text: Anna Dahlgren.
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Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel. 
Foto: Anna Dahlgren.
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matnyttan är för kortlivade skogsprodukter och pekar på 
betydelsen av att vi minskar vår konsumtion kraftigt. De 
som tycker att skogens ska fortsätta att brukas menar däre-
mot att man först odlar träden och sedan skördar när sko-
gen är mogen. Eftersom man inte skördar hela tillväxten i 
skogslandskapet lagras en del koldioxid in i det växande 
virkesförrådet. Men främst ger den skördade skogen möj-
lighet att konsumera fossilfritt vilket är bra för klimatet 
eftersom kol från jordskorpans inre stannar kvar där. Med 
detta synsätt så betyder det att ju mer skogen växer desto 
mer klimatnytta kan skogen ge såväl idag som i framtiden. 
Här pratar man om att konsumera smartare och fossilfritt 
och ofta med utgångspunkten att vi inte ska behöva sänka 
vår levnadsstandard.

Vad är bäst för klimatet – ska vi bedriva ett aktivt 
skogsbruk eller ska vi låta skogen stå?

– Vill vi leva ungefär som idag men utan att vara be-
roende av kol, olja och naturgas måste vi bruka marken 
mer och på fler sätt än vad vi gör idag. Vi måste återvinna 
och återanvända råvaror mer och vi måste investera i tek-
niska lösningar som återfångar koldioxid i skorstenar. För 
att odlingen ska vara hållbar behövs aktiva markägare som 
beaktar såväl sina egna intressen och mål likaväl som sam-
hällets mål. Marknadslösningar blir viktiga. Om vi avstår 
att utveckla odlingssystem så att de avkastar mer än idag 
så blir alternativet ett minskat utrymme för konsumtion 
om användningen av fossila råvaror ska upphöra även om 
vi ökar återvinning och återanvändning. För att det ska ske 
krävs förmodligen betydande regleringar som begränsar 
vad vi får göra och inte. För att denna typ av tvingande 
omställning inte ska ge oönskade effekter måste den ske 
på ett rättvist sätt. Vad som är bäst för oss och för klimatet 
måste var och en avgöra. Majoriteten i den svenska riksda-
gen tycks dock anse att omställningen mot ett fossilfritt 
samhälle ska ske med hjälp av utvecklad bioekonomi och 
en effektivare konsumtion i första hand, inte genom mins-
kad levnadsstandard.
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Stugor för korttidsuthyrning
Kika in på www.orsabesparingsskog.se för 

bokningsförfrågan

Information: Anders Frääs
Tfn: 0250 - 55 26 05

E-post: anders.fraas@orsabesparingsskog.se

• Den kommersiella jakten är koncentrerad till ett begränsat 
område, ca 14 000 ha. Inom övriga delar av Orsa Besparingsskog 
bedrivs ingen kommersiell jakt.

• Ägare till fastigheter belägna inom Besparingsskogen S:1 och års-
hyresgäst av Besparingsskogens byggnader inom Besparingssko-
gen S:1 yttergränser, erhåller möjlighet att lösa 1 stycke årsjaktkort 
på småvilt inom OBS - rutan ( område 16 på jaktkartan ). Jaktkortet 
är personligt och kan ej överlåtas. 

Älgjakt och björnjakt, kategori 1 - 4
15 jaktlag, utom OBS-rutan (område 16 på jaktkartan) och ORE-rutan 
(Sörboda 32:1). 60 500 ha. Enligt av länsstyrelsen och av Ast fastställd 
jakttid.

Småviltsjakt, kategori 1 – 4
Ej OBS-rutan (område 16 på jaktkartan) och ORE-rutan (Sörboda 
32:1). 60 500 ha. Enligt jaktförordningen och av Ast fastställd jakttid.

Kommersiell jakt, björn, älg, småvilt,
Personal och representationsjakt. Kategori: 5
OBS-rutan (område 16 på jaktkartan). 13 500 ha. ORE-rutan (Sörboda 
32:1). 700 ha. Enligt jaktförordningen och av länsstyrelsen och av Ast 
fastställd jakttid.

Mer info på: www.orsabesparingskog.se

Högvilt (älg & björn) Småvilt

Årskort kategori 1 500 kr 400 kr

Årskort kategori 2-3 800 kr 600 kr

Årskort kategori 4 1400 kr 800 kr

Årskort kategori 5 - -

Gästkort 100 kr/dag 50 kr/dag

JAKT!

Köp Jaktkort på Orsa Besparingsskog 
digitalt på iJakt

Du kan köpa jaktkort av Orsa Besparingsskog 
genom iJakt! Alla produkter ( jaktkort ) som säljs är 
digitala, dvs kvittot levereras till dig via e-post och 
som ett SMS från oss på iJakt.

ijakt.se/jakt-orsa-besparingsskog.htm

Orsa Besparingsskog delar ut miljontals kronor till 
delägare i form av olika bidrag varje år. Det är fram-
för allt skogsvårdsbidrag. Detta är tack vare att våra 
förfäder bildade Orsa Besparingsskog 1879. Det är 
jordägarnämnden som fördelar bidragen. Den eko-
nomiska vinsten från våra olika verksamhetsgrenar 
återförs till våra delägare och till bygden i form av 
bidrag eller utvecklingsprojekt. 

Bidrag till vägar är en annan post som gynnar både 
delägare och Orsas invånare. Vi jobbar med allt från 
att bryta nya vägar till sommar- och vinterunder-
håll av dessa.  Vi ger även kulturbidrag, areal- och 
djurbidrag samt föreningsbidrag och aktivitetsstöd. 
Med allt detta stöd är vi med och ser till att Orsa 
fortsätter att utvecklas.

Ta del av alla våra bidrag här: 
orsabesparingsskog.se/blanketter/

Jordägarnämnden
Sök bidrag från

Tallheds Plantskola är ett lokalt alternativ för dig som vill ha 
förstklassiga plantor och bra service till konkurenskraftiga 
priser. Våra Starpot-plantor odlas i öppna odlingssystem. Vin-
terlagrade plantor är testade och kvalitetesäkrade av Skogforsk.

Kontakta oss och boka plantor till nästa års planteringar. Vi kan 
erbjuda skogsplantor av lämpligt ursprung för ert behov.

Kontakta Orsa Besparingsskog, 
Tallheds Plantskola för mer information.

Tfn: 0250 - 55 26 15 
E - post: plantskolan@orsabesparingsskog.se 
www.orsabesparingsskog.se

Kontakta oss och boka plantor till säsongen 2023
Tallheds Skogsplantskola

Gasol till bra priser!
På Tallheds Plantskola kan 
du återfylla dina godkända 
gasolflaskor till bra priser!
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Skogsförvaltare 
Anders Andersson        0250 - 55 26 01

Ekonomichef 
Jenny Lassis        0250 - 55 26 02

Ekonomiassistent 
Gunilla Källbäck        0250 - 55 26 04 

Skogsskötselchef 
Mats Karlsson        0250 - 55 26 37

Skogsvårdsledare 
Marcus Ollas        0250 - 55 26 38

Virke och produktion 
Magnus Lewenhaupt     0250 - 55 26 03 

Driftschef, fastighet, plantskola, väg 
Mats Liss         0250 - 55 26 08

Nyttjanderätter och markfrågor 
Sara Myhrman        0251 - 59 74 74

Fiske 
Magnus Lewenhaupt    0250 - 55 26 03

Kommunikation- och IT ansvarig 
Cecilia Forslund        0250 - 55 26 17

Fastighetsskötsel, jakt 
Anders Frääs        0250 - 55 26 05

Ordf. Allmänningsstyrelsen 
Martin Moraeus        073 - 027 86 49

Ordf. Jordägarnämnden 
Tomas Hanser        070 - 689 70 37

Jordägarbidrag 
Fredrik Eriksson        0250 - 55 26 39

TALLHEDS PLANTSKOLA 
Tallhed, Box 55, 794 21 ORSA 
0250 - 55 26 12, 14, 15 el. 16

Tfn: 0250 - 55 26 00 
Kung Gustafs Väg 7, Box 55, 794 21 Orsa

www.orsabesparingsskog.se

E-postadresser: se hemsidan under kontakter.

35Jordägaren november 2022www.orsabesparingsskog.se

JORDÄGARSTÄMMA 
23 NOVEMBER

Orsa Besparingsskogs höststämma 
är planerad att genomföras den 23 
november.

Kungörelsen kommer att införas se-
nast sjutton (17) dagar före stämman i 
en eller flera inom ortens spridda tid-
ningar och på Orsa Besparingsskogs 
webbplats samt kontor.

VÄGAR
Akuta ärenden gällande Orsa Besparingsskogs vägar 

ring: 0250 - 55 26 07

Använd detta nummer när det gäller öppnande av 
vägar ( vinter ), plogning med mera.

Heltid som kommunikation- 
och IT ansvarig

Cecilia Forslund kommer från års-
skiftet att jobba heltid som kommu-
nikatör för Orsa Besparingsskog.  
Redan från oktober arbetar hon 
en dag i veckan och då kan Anna 
Dahlgren som nu jobbar deltid som kommunikatör börja att 
överlämna en del uppgifter. Anna går sedan vidare till nytt 
jobb i en ny organisation. Cecilia kommer framför allt ansvara 
för Jordägaren, hemsida, digitala kanaler, marknadsföring, IT 
och digital utveckling. Hon kommer från turistbranschen både 
via utbildning och arbete och har ett stort intresse för text, 
bild och design. 

Cecilia är 29 år, bor i Älvdalen tillsammans med sambo och 
två små barn i en fabrik från andra världskriget – ombyggd 
till bostadshus. Hon gillar att cykla mountainbike, åka skidor, 
klättra och spendera tid med familjen.

ÖPPET HUS PÅ BESPARINGSSKOGENS KONTOR

Onsdagen 14 december klockan 13.00 - 15.00 är du välkommen 
på glöggmingel på jordägarkontoret i Orsa. Du får se dig om i 
våra nyrenoverade lokaler och träffa  personalen som finns på 
plats. Vi hoppas på en trevlig stund tillsammans.

VÄLKOMMEN!



Vildmarksläger

Skogsfinska släktnamn

Jaktprov för fågelhundar

Nästa nummer
 våren 2023

Har du några funderingar eller 
synpunkter ang. Jordägaren: 
info@orsabesparingsskog.se
0250 - 55 26 17

Avsändare: Orsa Besparingsskog,
Box 55, 794 21 Orsa

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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Skicka in ditt svar senast 1:a januari till:
Anna Dahlgren
Orsa Besparingsskog
Box 55
794 21 Orsa

Vinn böcker om Orsa samt mössor och buffar till hela familjen!
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan. Foto: Anna Dahlgren, Tobbe Nilsson.


