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FÖRORD 
Detta examensarbete på 15 hp är min sista uppgift till att bli färdigutbildad 
Skogsmästare. Efter att ha gått 2 år på Gammelkroppa Skogsskola i Filipstad till 
Skogstekniker kände jag att jag ville fortsätta att utbilda mig till Skogsmästare. Jag har 
därför läst 2 kurser på Skogsmästarskolan Skinnskatteberg hösten 2011 och en kurs på 
Mittuniversitetet i Östersund våren 2012.  
 
Därefter tog jag kontakt med Älvdalens Besparingsskog för att fråga om jag kunde få 
göra mitt examensarbete i form av en enkät ihop med dem till deras delägare. Det 
visade sig då att de redan hade planerat att göra en enkät och de fann det mycket 
positivt att jag kunde vara dem behjälplig med denna undersökning.  
 
Det har varit väldigt inspirerande och lärorikt att få tagit del av delägarnas tankar om hur 
de vill bruka sin skog på bästa sätt.  
 
Tack till all berörd personal på Älvdalens Besparingsskog och Eric Sundstedt, 
Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg, för hjälp och synpunkter.  
 
Skogsmästarskolan Skinnskatteberg 2013-07-17 
 
Jonathan Rosberg  
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1. ABSTRACT 
Älvdalens Savings Forest was formed in the late 1800's. During this time the country was 
conducting the first major land reform in Sweden, namely the redistribution of arable 
land through government action.  In Älvdalen people saw an opportunity to form 
Savings Forest, that is jointly owned forests, where everyone would get part of the 
proceeds. The yield in the first place would cover were costs to manage and monitor the 
forest and to the measures to ensure regrowth and improve the forests. You could also 
use the proceeds to develop the area and make it easier for the population to manage 
their forest. 
 
In early summer, a survey was sent to all the members of Älvdalens Savings Forest. The 
purpose of the survey was to get an idea of how forest owners tend and manage their 
forests today and how they want to use and manage their forests in the future. And also 
how they look at education, ownership, shifting of ownership, etc. The answers will 
guide Älvdalens Saving Forest in the process of how they will be able to meet the 
members' needs and preferences for an active forestry.  
 
The questionnaire consisted of a total of 34 questions and was sent out to all the 
members of Älvdalens Savings Forest. The overall response rate was 29%, and mostly 
from men. The majority of the respondents are 40-Baby Boomers. The largest 
proportion of the respondents do not live on the property. The largest number have also 
indicated that they acquired their property by inheritance.  On the issue of property 
owners have a forest experience has the greatest proportion answered no.  
The plunging share decide for themselves what decisions to be made regarding their 
forests at present. As far as possible the property owners decide on their forestry 
operations in the future on their own but they also want to be able to get personal 
advice from Älvdalens Savings Forest.  
 
Many of those who answered the question regarding ÄSF's courses have posted 
comments that they want ÄSF to locate their courses during the holidays, such as 
holidays, vacation and long weekends. They would otherwise find it difficult to 
participate.  
 
The majority own their property together with 2-5 partners and they have between 11-
50 acres. They have been members of Älvdalens Savings Forest for over 20 years. What 
is valued most by forest ownership is economy and recreation.  
 
The largest proportion of forest owners who responded believe that they will implement 
a generation shift in the family in 10 years. Regarding selling the forest estate outside 
the family, 66% responded that it will not be sold outside the family.  
 
Most want to implement voluntary exchange of land continues on a smaller scale 
though they have not participated in it.  
 
The majority of forest owners read newspapers to get the information they want. To get 
information from Älvdalens Savings Forest the owners read the ÄSF's own magazine 
"Forest and power" and other mailings.  
 
The respondents answered that they read the newspaper regarding what they usually 
read in the newspaper and that they experience the ease to read, informative and with 



 

2 

good balance and they think the current content is good. With large margin they feel like 
they have the benefit of the information contained in the magazine about forestry and it 
has got forest owners to actively do something, such as notification to education, order 
plants, up-keeping of the forest management plan, etc. They visit ÄSF's website a few 
times per year. 
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2. INLEDNING 
2.1  Historik om Besparingsskogen 
Missväxtåren 1867-1869 orsakade stor fattigdom och hungersnöd även i Dalarna. 
Tusentals människor dog av svält. (Wikipedia, 2011, Länk A). Nödåret 1867 
kännetecknades främst av att snö och is låg kvar långt in i juni månad. Det berättas att 
man kunde köra med häst och släde över sjöarna i Hälsingland vid pingsttiden och på 
sina håll ännu senare. Tjälen var djup i marken. Först veckan före midsommar kunde 
bönderna börja bruka jorden och sådden räckte till in i juli. (Moviken, 2010, Länk B). 
 
Orsaken till att missväxtåren blev så katastrofala för människorna var att skördarna även 
under goda år vid den här tiden var magra jämfört med vad dagens jordbruk producerar. 
Marginalerna var mycket små. När missväxten slog till så uteblev skörden helt eller 
delvis, och orsaken var förstås vädret: för tidig eller för sen frost, för mycket regn eller 
för lite regn. I värsta fall tvingades bönderna nödslakta sin boskap, och något utsäde till 
nästa år fanns inte. Hungerkatastrofen var ett faktum. (Frisenheim, 2011, Länk C). 
Länsstyrelsen sökte efter metoder att öka befolkningens försörjningsmöjligheter. Vid 
den pågående reformen Storskiftet, som dels hade i syfte att den gemensamt ägda 
marken skulle delas upp mellan brukarna för att hävdas bättre, (Länsstyrelsen, 2013, 
Länk L) beslutades att mark som inte bedömdes som odlingsvärd (avrösningsjord) skulle 
samlas till besparingsskogar. Byamännen skulle då få andelar i förhållande till storleken 
på deras odlade eller odlingsbara mark (inrösningsjord). (Wikipedia, 2011, Länk A). 
 
År 1885 är ett minnesvärt år därför att skogsmarken då delades upp mellan byarna och 
man samtidigt gjorde den betydelsefulla avsättning som fick namnet besparingsskogen. 
Varje markägare som fick skog avsatt till besparingsskogen fick andelar i den i form av 
jordtal. Jordtal = Under storskiftet graderades jord och skog i förhållande till markens 
bördighet. Man fick fram ett produktionsvärde. Det kallas jordtal, ”grader” eller andelar i 
Besparingsskogen. Delägare i besparingsskogen och sockenmännens övriga samfällda 
tillgångar är de som äger fastigheter med åsatt reducerat jordtal. I det kungabrev som 
tillkännagavs på Stockholms slott 30 september 1885 genom konung Oscar anges 
grunden för besparingsskogens tillkomst och fastighetens delaktighet.  
Den 9 november 1888 fastställde Kungl. Maj:t det första reglementet för förvaltningen 
av Älvdalens sockens skogsmedelsfond och besparingsskog. (Besparingen, 2013, Länk D.) 
Besparingsskogarna har haft och har fortfarande stor betydelse för utvecklingen i dessa 
områden i Dalarna och Hälsingland. (Wikipedia, 2011, Länk A). 

2.2 Älvdalens Besparingsskog 
Älvdalens Besparingsskog bildades i slutet av 1800-talet. Under den här tiden i landet 
pågick arbetet med Storskiftet som var den första större jordreformen i Sverige, d v s en 
omfördelning av odlingsbar jord genom statliga åtgärder. I Älvdalen såg man i och med 
detta en möjlighet att bilda besparingsskogar, alltså gemensamt ägda skogar, där alla 
skulle få del av avkastningen. 
 
Det avkastningen i första hand skulle täcka var kostnader för att förvalta och bevaka 
skogen samt till åtgärder för att säkra återväxten och förbättra skogen. Man skulle även 
använda avkastningen till att utveckla bygden och göra det lättare för befolkningen. 
Utvecklingen gick snabbt framåt och Älvdalen gick från att vara ett fattigt samhälle till 
ett modernt samhälle. 
  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Missv%C3%A4xt%C3%A5ren_1867-1869
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hungersn%C3%B6d
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalarna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4lt
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nsstyrelsen
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsingland
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Än idag fungerar Älvdalens Besparingsskog som en motor för bygden till en fortsatt 
positiv utveckling. 
 
Besparingsskogens verksamhet grundas på tre saker: skogen, kraften och kapitalet. 
Tillsammans ger dessa avkastning varje år. (Besparingen, 2012, Länk E). För bygdens 
utveckling delar Besparingsskogen ut miljontals kronor i bidrag varje år till delägare och 
till andra ändamål.  Besparingsskogen har också en vägavdelning, ett nät av cirka 150 mil 
grusvägar underhålls av denna varje år. Vägarna är idag kända för att hålla hög standard 
och är en viktig förutsättning för skogsskötsel och utveckling av socknen. (Besparingen, 
2012, Länk F). 
 
Skogen brukas idag av Älvdalens Besparingsskog som ett storskaligt skogsbruk och har 
en modern maskinpark. Produktionsmål och miljöhänsyn är lika viktigt. Den produktiva 
skogsarealen är cirka 54 000 hektar.  
 
Av de bestånd som skall avverkas tar ÄB ut lämpliga sortiment, t ex sågtimmer, 
klentimmer, stamblock, hustimmer, stolpar och bränsleved. ÄB:s delägare beslutade 
2010, vid höststämman, om en avverkningsplan som ska löpa över en tioårsperiod. 
Angående slutavverkning ska det enligt planen årliga uttaget ligga på 75 000 m3fub och 
20 000 m3fub i gallring. Virket levereras inom regionen till olika köpare. (Besparingen, 
2012, Länk G). 
 
Kraften är Besparingsskogens andra verksamhet. Besparingsskogen är idag delägare i tre 
vattenkraftverk i Älvdalens socken: 50% i Väsa Kraftverk, 33% i Blybergs Kraftverk och 
50% i Rots övre Kraftverk. Besparingsskogen är sedan 2007 också delägare i Dala Vind 
AB med 7,8%. Fortum (bl a) sköter och driver, mot ersättning, de kraftverk som 
Besparingsskogen idag är delägare i. (Besparingen, 2012, Länk H). 
  
Den tredje viktiga delen i Besparingsskogens verksamhet är Kapitalförvaltning. Detta 
sköts i samråd mellan styrelsens ordförande, Besparingsskogens förvaltare och aktie- 
och fondmäklare från Nordea. Man inriktar sig på långsiktiga placeringar för att få en så 
stabil utveckling som möjligt. (Besparingen, 2012, Länk I). 
 
ÄB ger ut en egen tidning som heter ”Skogen och Kraften”. Den innehåller aktuella 
händelser, reportage och information om verksamheten. Tidningen ges ut till alla hushåll 
i Älvdalens kommun men även till delägare utomsocknes. Den utkommer två gånger per 
år. (Besparingen, 2012, Länk J). 
 
Älvdalens Besparingsskog har tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna genomfört ett 
frivilligt markbytesprojekt i Älvdalens socken under åren 2007 – 2009. Detta gick ut på 
att samla ägandet av skogsfastigheter på ett ställe för de som inte ville ha det utspritt, 
för att underlätta skötsel bl a och få en förbättrad lönsamhet av fastigheten. Delägarna 
visade stort intresse och det blev ett lyckat projekt. Därför beslutades det på 
jordägarstämman i nov 2011 om en treårig fortsättning. Projektet går under namnet 
Frivilligt Markbyte II och pågår 2010 – 2012. Även denna gång är det ett samarbete med 
Länsstyrelsen Dalarna. Man riktar sig till de ägare som har mark i Älvdalens socken och 
som har andel i Besparingsskogen. Målet är även denna gång att förbättra 
fastighetsstrukturen och att rationalisera samägandet i Älvdalens socken. (Besparingen, 
2012, Länk K). 
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2.3 Syfte med undersökningen 
Syftet med detta examensarbete var att få en uppfattning om hur delägarna i Älvdalens 
Besparingsskog: 

• brukar och sköter sin skog idag 
• hur de vill bruka och sköta sin skog i framtiden 
• hur de ser på utbildning 
• hur de ser på ägandeförhållanden 
• hur de ser på generationsväxling m m  

 
 

Svaren ska vägleda Älvdalens Besparingsskog hur de kan tillgodose delägarnas behov 
och önskemål för ett aktivt skogsbruk.  
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3.  MATERIAL OCH METODER 

3.1 Enkäten 
Undersökningen bestod av 1885 enkäter och riktade sig till alla delägare i Älvdalens 
Besparingsskog. Materialet inför utskicket gjordes genom en utsökning i Älvdalens 
Besparingsskogs delägarregister för att få fram alla delägares namn och adresser. 
Studien genomfördes som en kvantitativ enkätundersökning riktad till Älvdalens 
Besparingsskogs delägare. Skriftliga enkätundersökningar skickades ut med ett följebrev, 
där det stod att man kunde välja att svara på enkäten antingen genom att fylla i 
pappersenkäten eller gå in på en länk, http://bit.ly/LfG0OH, för att svara i webbaserad 
form. Fördelarna med att skicka ut en postenkät och inte enbart skicka den via mail, är 
att de utvalda personerna förhoppningsvis tittar igenom enkäten. Om man enbart 
skickar den som en webbaserad undersökning kan den lätt bli sorterad som skräppost. 
Genom en postenkät torde oddsen bli större att få respons på sin undersökning än om 
man bara skickar den via mail. (Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken 2:a upplagan. 
Studentlitteratur). Dessutom är medelåldern hög inom Älvdalens Besparingsskog varför 
vi utgick ifrån att de flesta inte var datorkunniga. Själva utformningen av enkäten har 
gjorts i Word. Den webbaserade utformningen av enkäten har gjorts i samråd med 
företaget Paloma med hjälp av enkätverktyget Kurios.  
 
Upplägget på själva enkäten utgår från frågor som Älvdalens Besparingsskog ville ha svar 
på. Därefter delades enkäten in i nio olika områden. Första inriktningen gjordes för att få 
en allmän uppfattning om delägaren och därefter riktade sig frågorna till hur de brukar 
och sköter sin skog idag och hur de vill bruka och sköta sin skog i framtiden. Den fjärde 
delen i enkäten grundade frågorna på hur de ser på utbildning, den femte hur 
ägandeförhållandena ser ut. Den sjätte, sjunde och åttonde delen av enkäten grundade 
frågorna på hur delägaren ser på generationsväxling, hur de vill att Älvdalens 
Besparingsskog ska fortsätta angående Markbytesprojektet som avslutas under 2012 
samt hur de söker/hanterar information. Sista delen formades för att få en uppfattning 
om hur de ser på Älvdalens egen tidning Skogen och Kraften. 
  
Enkäten bestod av totalt 34 frågor och ett följebrev (bilaga 1 och 2). I följebrevet blev 
delägarna informerade om vad enkäten handlade om och att hela enkäten behandlades 
anonymt. Majoriteten av frågorna var ställda med ett antal olika svarsalternativ som 
svar. Det fanns också en del frågor som kunde besvaras med egna ord.  

3.2 Arbetsmetodiken 
Arbetsmetodiken som har använts till examensarbetet är följande: 

• Enkät gjordes i Word och i webbaserad form med hjälp av enkätverktyget 
Kurios. 

• Utdrag ur Älvdalens Besparingsskogs delägarregister ang namn och adresser.  
• Utskick av enkät 
• Insamling av data. Alla besvarade pappersenkäter lades in i den webbaserade 

enkäten då detta program gör en sammanställning av enkäterna.  
• Resultat och diskussion. 
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4. RESULTAT 
Responsen av de 1885 enkäter som skickades ut uppgick till 545 svar varav 6 av dessa 
var obesvarade. 23 st svarade på enkäten digitalt varav 8 av dessa ej hade fullföljt att 
svara på hela enkäten.  Detta ger en total svarsfrekvens på cirka 29 %. 

4.1 Sammanställning av enkät 
Här nedan kommer enkätundersökningens resultat, främst i form av cirkeldiagram för 
att lättare se hur de berörda har svarat. Till vissa av de ställda frågorna finns 
kommentarer, dessa kan utläsas i bilaga 3.  

4.2 Allmänna frågor 
Är Du man eller kvinna? 
 
Tabell 1. Visar hur många av delägarna som är män respektive kvinnor. 

  Man 318   

1 Kvinna 219   

  

Figur 1. Visar i procent hur många av delägarna som är men respektive kvinnor.  

 
Majoriteten av undersökningen besvarades av män, 59% och 41% var kvinnor. 
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Vilket år är Du född? 
 

  
Figur 2. Visar åldersfördelningen mellan ÄB:s delägare. 
 
Åldersfördelningen har ett spann mellan 19 och 100 år och övervägande delen av 
delägarna är i åldern 63 till 72 år.  
 
Bor Du permanent på fastigheten? 
 
Tabell 2. Visar hur många av delägarna som bor permanent på fastigheten. 

  Ja 171 

1 Nej 279 

2 Nej, men jag har ett fritidshus på fastigheten 124 

 

 
Figur 3. Visar i procent hur många av delägarna som bor permanent på fastigheten. 
 
Merparten bor inte på fastigheten, 49%. 30% bor på fastigheten permanent och 21% har 
ett fritidshus på fastigheten.  
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Hur har Du förvärvat Din skogsfastighet? 
 
Tabell 3. Visar hur delägarna förvärvat sin skogsfastighet.  

  Arv 369 

1 Gåva 110 

2 Köp 155 

3 Byte 15 

 

 
Figur 4. Visar i procent hur delägarna förvärvat sin skogsfastighet. 
 
57% av de medverkande har svarat att de förvärvat sin fastighet genom arv. 24% har 
köpt sin fastighet. 17% har fått sin fastighet i gåva och endast 2% har förvärvat sin 
fastighet genom byte. Det noterades att vissa hade flera skogsfastigheter och då 
förvärvat dessa genom både arv, köp och gåva.  
 

Har Du någon skoglig utbildning/erfarenhet? 
 
Tabell 4. Visar om delägarna har någon skoglig utbildning/erfarenhet. 

 
  Ingen 227 

1 Arbetslivsfarenhet 214 

2 Skogsdagar/informationsträffar 146 

3 
Skogliga kurser (t.ex. grundutbildning för 
skogsägare) 100 

4 Naturbruksgymnasium 27 

5 Högskola/Universitetsutbildning 31 

 

 
Figur 5. Visar i procent om delägarna har någon skoglig utbildning/erfarenhet. 
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I denna fråga gällande kunskap och erfarenhet från skogsbruket har hela 30% svarat att 
de inte har någon skoglig utbildning/erfarenhet alls. De som svarat att de har någon 
slags utbildning/erfarenhet har oftast kryssat i flera alternativ.  

4.3 Hur brukar och sköter Du din skog idag? 
Hur fattar Du beslut omkring Dina skogliga åtgärder idag? 
 
Tabell 5. Visar hur delägarna fattar beslut omkring sina skogliga åtgärder idag. 

  På egen hand 166   

1 Tillsammans med övriga delägare 258   

2 Med hjälp av virkesköpare 103   

3 Med hjälp av annan rådgivare 102   

4 Passiv i nuläget 55   

5 Annat 11   

 
Figur 6. Visar i procent hur delägarna fattar beslut omkring sina skogliga åtgärder idag. 
 
Majoriteten av de som svarat fattar beslut omkring sina skogliga åtgärder tillsammans 
med övriga delägare (37%). Av detta kan man utläsa att de flesta fastighetsägare är 
delägare. 24% fattar beslut på egen hand. Delad 3:e plats med 15% vardera fattar beslut 
med hjälp av virkesköpare och med hjälp av annan rådgivare.  
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Vem utför Dina skogliga åtgärder idag? (När det gäller skogsvårdsåtgärder, röjning, 
markberedning, plantering). 
 
Tabell 6. Visar hur delägarna utför sina skogliga åtgärder idag. 

  Jag själv 139 

1 Vi delägare gemensamt 143 

2 Köper tjänster av entreprenör 283 

3 Har inte utfört någon 75 

 

 
Figur 7. Visar i procent hur delägarna utför sina skogliga åtgärder idag. 
 
Denna fråga visar att de flesta delägare köper tjänster av entreprenör vad gäller 
skogsvårdsåtgärder, röjning, markberedning, plantering o s v. (44%). 22% utför sina 
skogliga åtgärder gemensamt med sina delägare och 22% utför dem själv.  
 

Vem utför Dina skogliga åtgärder idag? (När det gäller gallring/avverkning). 
 
Tabell 7. Visar vem som utför delägarnas skogliga åtgärder idag. 

 
Figur 8. Visar i procent vem som utför delägarnas skogliga åtgärder idag. 
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Samma fråga visar nu gallring/slutavverkning. Man kan utläsa att majoriteten köper 
tjänster av entreprenör angående dessa sysslor också. (59%). 17% har inte utfört någon 
gallring/slutavverkning. 13% utför dessa åtgärder gemensamt med sina delägare.  
 

När utförde Du senast skogliga åtgärder? 
 
Tabell 8.  Visar när delägarna senast utförde skogliga åtgärder. 

  1 – 3 år 361 

1 4 – 10 år 110 

2 + 10 år 54 

 
Figur 9. Visar i procent när delägarna senast utförde skogliga åtgärder. 
 
Här ser man att majoriteten av skogsägarna utförde skogliga åtgärder för 1-3 år sedan 
(69%). 21% utförde sina skogliga åtgärder för 4-10 år sedan. Endast 10% utförde dem för 
+10 år sedan.  
 
Vilken var Din senaste skogliga åtgärd? 
 
Tabell 9. Visar vilken som var delägarnas senaste skogliga åtgärd. 

  Markberedning 19 

1 Plantering 153 

2 Röjning 89 

3 Gallring 121 

4 Slutavverkning 81 

5 Gödsling 21 
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Figur 10. Visar i procent vilken som var delägarnas senaste skogliga åtgärd. 
 
Den senaste skogliga åtgärden som majoriteten har gjort är plantering, 32%. Av detta 
kan man utläsa att de flesta har gjort slutavverkning och sedan planterat.  25% har 
gallrat och 18% har röjt.  
 
På ”Annat” har man skrivit t ex: ”vindfällen, dikning, stamkvistning, askåterföring, 
naturvårdsinsats, rågångsmärkning och återväxtkontroll”.  Se vidare bilaga 3. 

4.4 Hur vill Du sköta och bruka Din skog i framtiden? 
Hur vill Du fatta beslut kring Dina skogliga åtgärder i framtiden? 
 
Tabell 10. Visar hur delägarna vill fatta beslut kring sina skogliga åtgärder i framtiden. 

  På egen hand/tillsammans med övriga delägare 303 

1 Med hjälp av virkesköpare 58 

2 Med hjälp av annan rådgivare 72 

3 Fortsatt passiv 26 

4 
Jag önskar att ÄB tillhandahåller personlig 
rågivning 180 

5 Jag önskar att ÄB brukar och sköter min skog 38 

 

 
Figur 11. Visar i procent hur delägarna vill fatta beslut kring sina skogliga åtgärder i framtiden. 
 
På frågan om hur delägarna vill fatta beslut kring sina skogliga åtgärder i framtiden 
svarar majoriteten att de vill göra det på egen hand/tillsammans med övriga delägare 
(45%) och på andra plats kommer att de önskar att ÄB tillhandahåller personlig 
rådgivning (26%). 11% vill göra det med hjälp av annan rådgivare. 
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Jag önskar att Älvdalens Besparingsskog utför följande åt mig: 
 
Tabell 11. Visar vad delägarna önskar att Älvdalens Besparingsskog utför följande åt dem. 

  Förvaltningsuppdrag 70 

1 Skogsbruksplaner 353 

2 Markberedning 319 

3 Plantering/Sådd 203 

4 Inköp av plantor 310 

5 Röjning 228 

6 Hyggesröjning 174 

7 Gödsling 251 

 
Figur 12. Visar i procent vad delägarna önskar att Älvdalens Besparingsskog utför åt dem. 
   

De åtgärder som delägarna önskar mest att ÄB ska utföra åt dem är skogsbruksplaner, 

19%, tätt följt av markberedning (17%) och inköp av plantor  (16%). 

 
 Var god se bilaga 3 ang kommentarer skrivna på ”Annat”.  
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4.5 Utbildning 
Har Du och/eller flera i familjen deltagit i ÄB:s utbildningar? 
 
Tabell 12. Visar om delägarna eller någon i deras familj deltagit i ÄB:s utbildningar. 

  Ja, jag själv 206 

1 Nej, men jag skulle vilja gå 184 

 
Figur 13. Visar i procent om delägarna eller någon i deras familj deltagit i ÄB:s utbildningar. 
 
Denna fråga avser om delägarna och/eller flera i deras familj deltagit i ÄB:s utbildningar. 
Denna fråga hade 132 st hoppat över, d v s 27%. Av de som svarat på denna fråga har 
flertalet av de själva deltagit i ÄB:s utbildningar.  
I svarsalternativ "Nej, men jag skulle vilja gå", så har 10 st strukit "men, skulle vilja gå".  
5 st personer har gjort eget svarsalternativ ”nej”, ej inräknat. 
 
Var god se kommentarer bilaga 3 ang vem i familjen som deltagit i ÄB:s utbildningar, 
”Ja, min…” och vem i familjen som skulle vilja deltaga, ”Min…skulle vilja gå”. 
 

Om Du eller någon i familjen deltagit i ÄB:s utbildningar, vilken/vilka? 
 
Tabell 13. Visar vilken av ÄB:s utbildningar delägarna eller någon i deras familj deltagit i. 

  Plan och Karta – pcSKOG gård 192   

1 Ekonomi i skogen 72   

2 GPS-kurs 48   

3 Röjningskörkort 65   

4 Motorsågskörkort 61   

5 Data grundkurs 71   

6 Äga skog tillsammans – information från LRF 60   
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Figur 14. Visar i procent vilken av ÄB:s utbildningar delägarna eller någon i deras familj deltagit i. 
 
På frågan vilka utbildningar de i så fall gått var det ”Plan och Karta – pcSKOG gård som 
de flesta har deltagit i, 34%. 13% har gått Ekonomi i skogen och 12% har gått Data 
grundkurs.  
 
 Var god se bilaga 3 ang kommentarer på ”Annat”.  
 
Om Du eller någon i familjen ej deltagit i ÄB:s utbildningar, vilken/vilka skulle Ni vilja gå? 
 
Tabell 14. Visar vilken av ÄB:s utbildningar delägarna eller någon i deras familj skulle vilja gå. 

  Plan och Karta – pcSKOG gård 122 

1 Ekonomi i skogen 109 

2 GPS-kurs 105 

3 Röjningskörkort 118 

4 Motorsågskörkort 106 

5 Data grundkurs 57 

6 Äga skog tillsammans – information från LRF 78 

 

 
Figur 15.   Visar i procent vilken av ÄB:s utbildningar delägarna eller någon i deras familj skulle 

vilja gå. 
 
På frågan vilka av ÄB:s utbildningar de skulle vilja gå om de ej deltagit innan var det 
också Plan och Karta – pcSKOG gård som var populärast, 18%. 17% önskade ta 
röjningskörkort och 16% skulle vilja gå Ekonomi i skogen. 
 
 Se bilaga 3 ang kommentarer på ”Annat”.  
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Skulle Du och/eller flera i Din familj vilja gå en skoglig grund/introduktionskurs? 
 
Tabell 15. Visar hur många av delägarna som skulle vilja gå en skoglig grund/introduktionskurs. 

  Ja, jag själv 154 

 
På frågan om de och/eller flera i familjen skulle vilja gå en skoglig 
grund/introduktionskurs har 154 st svarat, ”Ja, jag själv. ” 
 

Ja, min… 

Tabell 15.1 Visar hur många av delägarnas anhöriga som skulle vilja gå en skoglig 
grund/introduktionskurs. 

    81 

 

81 st har svarat ”Ja, min…”. Där har de bl a skrivit: ”son, hustru, mina barn, måg, sambo, 
man, delägare och syster”. Se bilaga 3 för fler kommentarer.  
 
Har Du eller andra i familjen några andra önskemål om utbildning för delägare än 
ovanstående? 
 
Tabell 15.2 Visar antalet delägare som har andra önskemål om utbildning än ovanstående. 

    44 

 
44 st har haft andra önskemål om utbildning för delägare. De har bl a skrivit: 
”deklarationskurs, kurser på höstlov-sportlov-påsklov eller semestern, natur- och 
kulturvård i skogen, kunna tyda en skogsbruksplan, ekonomi, kurser på sommaren, äga 
skog för kvinnor (skyldigheter och rättigheter), räkna ut värdet på marken i skogen, 
bygga jordkällare på gammalt äkta vis, kurser på helger, långhelger eller semestertider”.   

4.6 Ägande 
Hur ser ägandeförhållandena ut på Din/Dina fastigheter idag? 
 
Tabell 16. Visar hur ägandeförhållandena ser ut på delägarnas fastigheter idag. 

  Ensam ägare 226 

1 2 – 5 delägare 266 

2 5 eller fler 65 
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Figur 16. Visar i procent hur ägandeförhållandena ser ut på delägarnas fastigheter idag. 
 
Huvudparten av Älvdalens Besparingsskogs delägare äger sin fastighet ihop med 2 – 5 
delägare, 48%, medan att äga ensam också är ett vanligt förekommande ägarsätt, 40%. 
12% äger sin fastighet ihop med minst 5 andra, eller fler. 
 

Hur många hektar är Du ägare/delägare i? 
 
Tabell 17. Visar hur många hektar delägarna är ägare/delägare i. 

  0 – 5 45 

1 6 – 10 38 

2 11 – 50 219 

3 51 - 150 173 

4 151+ 38 

 
Figur 17. Visar i procent hur många hektar delägarna är ägare/delägare i. 
 
Merparten av fastighetsägarna är ägare/delägare i 11 – 50 hektar, 43%. Därefter 
kommer de med innehav av 51 – 150 hektar, 34%. 9% är ägare/delägare till 0-5 hektar.  
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Hur många år har Du varit delägare i Älvdalens Besparingsskog? 
 
Tabell 18. Visar hur många år delägarna har varit delägare i Älvdalens Besparingsskog. 

  0 – 1 19 

b1 2 – 5 50 

2 6 – 10 62 

3 10+ 107 

4 20+ 116 

5 30+ 91 

6 40+ 25 

7 50+ 49 

 

 
Figur 18. Visar i procent hur många år delägarna har varit delägare i Älvdalens Besparingsskog. 
 
På frågan hur många år de varit delägare i Älvdalens Besparingsskog har det största 
antalet varit det i 20-29 år, 22%, tätt följt av 10-19 år, 21%.  
18% har varit delägare i 30-39 år.  
 
Hur värderar Du Ditt skogsägande? Poängsätt från1-5.  
1=Oviktigt. 5=Mycket viktigt. 
 
Dessa frågor handlade om hur fastighetsägaren värdesätter sitt skogsägande. De fick 
sätta betyg från 1 – 5 där 1 ansågs oviktigt och 5 mycket viktigt.  
 
Ekonomi  
 
Tabell 19. Visar hur delägarna värdesätter ekonomin i sitt skogsägande från 1-5. 

  1 29 

1 2 43 

2 3 118 

3 4 117 

4 5 185 



 

22 

 
Figur 19. Visar i procent hur delägarna värdesätter ekonomin i sitt skogsägande från 1-5. 
 
Angående ekonomin hade flertalet satt en 5:a, 38%. Ekonomin är med andra ord en av 
de viktigaste aspekterna.  
 
Kultur/Miljövård 
 
Tabell 20. Visar hur delägarna värdesätter kultur/miljövård i sitt skogsägande från 1-5. 

  1 17 

1 2 31 

2 3 152 

3 4 155 

4 5 126 

 
Figur 20. Visar i procent hur delägarna värdesätter kultur/miljövård i sitt skogsägande från 1-5. 
 
Angående Kultur/Miljövård hade de flesta kryssat i en 4:a, 32%. Att vara rädd om miljön 
och att bevara lämningar från tidigare generationer anses därmed relativt viktigt.  
 
Rekreation (friluftsliv, motion, jakt, svamp- och bärplockning) 
 
Tabell 21. Visar hur delägarna värdesätter rekreation i sitt skogsägande från 1-5. 

  1 14 

1 2 11 

2 3 92 

3 4 147 

4 5 224 
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Figur 21. Visar i procent hur delägarna värdesätter rekreation i sitt skogsägande från 1-5. 
 
Angående Rekreation hade de flesta kryssat i en 5:a, 46%. Att få vistas i skog och mark 
anses därmed lika viktigt som ekonomin. 
 
Mjuka värden (nostalgi t ex ”min första älg, fasters björk”) 
 
Tabell 22. Visar hur delägarna värdesätter mjuka värden i sitt skogsägande från 1-5. 

  1 65 

1 2 66 

2 3 137 

3 4 96 

4 5 101 

 

 
Figur 22. Visar i procent hur delägarna värdesätter mjuka värden i sitt skogsägande från 1-5. 
 
Angående Mjuka värden hade de flesta kryssat i en 3:a, 29%. Minst intresse med 
avseende på Ekonomi, Kultur/Miljövård, Rekreation och Mjuka värden. Fanns alltså för 
Mjuka värden (nostalgiska minnen.) 
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Vad använder Du Din skog till? 
 
Tabell 23. Visar vad delägarna använder sin skog till. 

  
Rekreation (friluftsliv, motion, svamp- och 
bärplockning) 324 

1 Jakt 243 

2 Traditionellt skogsbruk 371 

3 
I mitt företag (på annat sätt än traditionellt 
skogsbruk) 11 

 

 
Figur 23. Visar i procent vad delägarna använder sin skog till. 
 
På frågan vad fastighetsägarna använder sin skog till svarade 39% ”traditionellt 
skogsbruk” och 34% ”rekreation”. 26% använder den till jakt.  
 
Annat… 
 
Tabell 24. Visar antalet delägare som svarat ”annat”. 

    19 

 

19 st hade svarat ”Annat” och då skrivit kommentarer som ”Eget virke, naturbevarande, 
vedhuggning, tillväxt,” m m. Var god se bilaga 3 för alla kommentarer. 

4.7 Generationsväxling 
Jag tror att vi kommer att genomföra en generationsväxling inom familjen inom: 
 
Tabell 25. Visar inom hur många år delägarna tror de kommer att genomföra en 

generationsväxling inom familjen. 
  5 år 72 

1 10 år 252 

2 50 år 141 



 

 
25 

 
Figur 24.   Visar i procent visar inom hur många år delägarna tror de kommer att genomföra en 

generationsväxling inom familjen. 
 
På frågan när skogsägarna tror att de kommer att genomföra en generationsväxling 
inom familjen har 54% svarat inom 10 år. 30% tror de kommer att göra en 
generationsväxling inom 50 år och 15% tror att de kommer att göra den inom 5 år.  
 
Jag tror att jag kommer att sälja min skogsfastighet utom familjen inom: 
 
Tabell 26. Visar inom hur många år delägarna kommer att sälja sin skogsfastighet utom familjen. 

  5 år 23 

1 10 år 16 

2 50 år 5 

3 Vet ej 133 

4 Kommer ej att säljas utom familjen 343 

 
Figur 25.   Visar i procent inom hur många år delägarna kommer att sälja sin skogsfastighet utom 

familjen. 
 
Inom hur många år de tror att de ska sälja sin skogsfastighet utom familjen har hela 66% 
svarat att de inte kommer att sälja sin fastighet utom familjen. På andra plats kommer 
svarsalternativet ”Vet ej”, 26%, vilket visar att många är osäkra. 4% tror att de kommer 
att sälja utom familjen inom 5 år.  
  



 

26 

4.8 Markbytesprojektet i framtiden. Projektet avslutas under 
2012 
Projektet avslutas under 2012. Hur vill Du att ÄB ska fortsätta? 
 
Tabell 27. Visar hur delägarna vill att ÄB skall fortsätta med markbytesprojektet. 

  Arbeta för en omarrondering av hela socken 91 

1 Frivilligt markbyte fortsätter i mindre skala 321 

2 Projektet avslutas 57 

 

 
Figur 26. Visar i procent hur delägarna vill att ÄB skall fortsätta med markbytesprojektet. 
 
Denna fråga handlade om hur delägarna tycker att ÄB ska fortsätta. Hela 69% vill att 
”Frivilligt Markbyte” ska fortsätta i mindre skala. 19% vill att det ska ske en 
omarrondering av hela socken. Endast 12% vill att projektet ska avslutas. 
 

Har Du deltagit i projektet ”Frivilligt Markbyte”? 
 
Tabell 28. Visar hur delägarna deltagit i projektet ”Frivilligt Markbyte” 

  Ja 162 

1 Nej 291 

2 Nej, men skulle vilja om det blir en fortsättning 61 

 

 
Figur 27. Visar i procent hur delägarna deltagit i projektet ”Frivilligt Markbyte” 
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Här har delägarna blivit tillfrågade om de deltagit i ”Frivilligt Markbyte”. Den största 
andelen, 57%, har svarat nej. 31% har svarat att de deltagit och 12% har inte deltagit 
men skulle vilja delta om det blir en fortsättning.  

4.9 Information 
Hur söker/hanterar Du information som Du vill ha? 
 
Tabell 29. Visar hur delägarna söker information. 

  Läser tidningar 427 

1 Googlar 192 

2 Läser hemsidor 207 

3 
Laddar ner och skriver ut blanketter från 
internet 105 

4 Anmäler mig till nyhetsbrev via mail 63 

5 Använder appar i mobiltelefonen 28 

6 
Använder andra sociala medier som t ex 
facebook 28 

 

 
Figur 28. Visar i procent hur delägarna söker information. 
 
Denna fråga handlar om hur delägarna söker information. Den största andelen 41%, får 
den genom att läsa tidningar.  Sen är det vanligast att läsa hemsidor, 20% och på tredje 
plats kommer att man googlar, 18%.  
 
Annat… 
 
Tabell 30. Visar antalet delägare som svarat ”annat”. 

    48 

 
48 st hade skrivit något på ”Annat”.  Några kommentarer var bl a:  
Läser litteratur – frågar andra. Kontakt med Skogsstyrelsen. Mun mot mun-metoden. 
Böcker. Diskuterar med sakkunniga. Utskick från ÄB. För att se alla kommentarer, var 
god se bilaga 3. 
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Hur får/söker Du information från Älvdalens Besparingsskog? 
 
Tabell 31. Visar hur delägarna söker information från Älvdalens Besparingsskog. 

  Läser Skogen & Kraften och andra utskick 501 

1 Besöker ÄB:s hemsida 161 

2 Ringer/mailar kontoret 105 

3 Besöker kontoret 136 

4 Deltar på Jordägarstämmor 143 

 

 
Figur 29. Visar i procent hur delägarna söker information från Älvdalens Besparingsskog.  
 
Här gällde frågan hur de får/söker information från Älvdalens Besparingsskog. Då är det 
också att läsa tidning och andra utskick som gäller, nämligen Skogen och Kraften, ÄB:s 
egna utgivna tidning, 48%. Som nummer två besöker de ÄB:s hemsida, 15%. Som 
nummer tre besöker de Jordägarstämmor, 14%. Som nummer fyra besöker de ÄB:s 
kontor, 13% och som nummer fem ringer de eller mailar ÄB:s kontor, 10%.  

4.10 Tidningen Skogen och Kraften 
Vad brukar Du läsa i Skogen och Kraften? 
 
Tabell 32. Visar vad delägarna läser i Skogen & Kraften. 

  Läser hela tidningen 439 

1 
Information om projekt t ex 
markbytesprojektet mm 59 

2 
Information om utbildningar t ex kurser, 
skogsdagar 76 

3 Information från pcSKOG 64 

4 Repotage och artiklar 117 

5 Lösa korsord/vara med och tävla 38 

6 Läser inte tidningen alls 15 
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Figur 30. Visar i procent vad delägarna läser i Skogen & Kraften. 
 
Här kan man se vad de tillfrågade brukar läsa i tidningen Skogen och Kraften. 54% läser 
hela tidningen. 14% läser mest reportage och artiklar. 9% tycker att information om 
utbildningar, t ex kurser, skogsdagar, är det intressantaste.  
Om inte, varför?... 
 
Tabell 33. Visar antalet delägare som svarat på ”Om inte, varför?...” 

    15 

 
15 st har gjort kommentarer på ”Om inte, varför”. Exempel: ”Hinner, Får inte tidningen – 
visste inte att den fanns, Kikar när jag hinner, har så mycket annat att läsa ändå, 
Intresserar mig inte, Propagandablad” m m. För att se alla kommentarer var god se 
bilaga 3.  
 
Hur upplever Du texterna och dess innehåll? 
 
Tabell 34. Visar hur delägarna upplever texterna och dess innehåll. 

  Lättlästa 369 

1 Svårlästa 4 

2 För lite information/för korta 7 

3 För mycket information/för långa 9 

4 Bra balans 203 

5 Intressanta/informativa 205 

6 Ointressanta 11 
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Figur 31. Visar i procent hur delägarna upplever texterna och dess innehåll. 
 
Ang hur de upplever texterna och dess innehåll tycker majoriteten, 46%, att de är 
lättlästa och både på andra och tredje plats med 25% vardera kommer 
”Intressanta/informativa” och ”Bra balans”.  
 
Vad anser Du om nuvarande innehåll i Skogen och Kraften? 
 
Tabell 35. Visar vad delägarna anser om nuvarande innehåll i Skogen & Kraften. 

  Bra 323 

1 Ganska bra 170 

2 Mindre bra 8 

3 Dåligt 1 

4 Vet ej 15 

 

 
Figur 32. Visar i procent vad delägarna anser om nuvarande innehåll i Skogen & Kraften. 
 
62% anser att nuvarande innehåll i Skogen och Kraften är bra och 33% att  nuvarande 
innehåll är ganska bra. 15 st, 3%, vet ej.  
 
Vad vill Du ha mer av? 
 
Tabell 36. Visar antalet delägare som svarat på ”Vad vill Du ha mer av” 

    27 
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27 st har gjort kommentarer på ”Vad vill Du ha mer av.” Exempel på vad några har skrivit 
är: ” Reportage från verksamheten, Markbytesprojektet, blir det en fortsättning, 
möjligheterna, Ekonomi, Miljö/landskapsvård + biologisk mångfald hänsyn, Reportage 
om skogsägare/skogsbruk, Avverkningsplaner, var Besparingen skall avverka, gallra, 
bygga vägar, Historia, vikten av att det finns en besparingsskog och syftet med den m.m. 
För att se alla kommentarer var god se bilaga 3.  
 
Vad vill Du ha mindre av? 
 
Tabell 37. Visar antalet delägare som svarat på ”Vad vill Du ha mindre av” 

    9 

 
9 st har gjort kommentarer på ”Vad vill du ha mindre av”: Här kommer några exempel: ” 
Personporträtt, Bilder på personal, Gulliga reportage, Marknadsöversikt”. För att se alla 
kommentarer var god se bilaga 3.  
 
Tycker Du att Du har nytta av informationen i Skogen och Kraften i Ditt skogsbruk? 
 
Tabell 38. Visar om delägarna anser att de har nytta av informationen i Skogen & Kraften i sitt 

skogsbruk. 
  Ja 437 

1 Nej 61 

 
Figur 33.   Visar i procent om delägarna anser att de har nytta av informationen i Skogen & 

Kraften i sitt skogsbruk. 
 
88% har svarat Ja på frågan om de har nytta av informationen i Skogen och Kraften. 12% 
tycker inte att de har det.  
 
Har Skogen och Kraften någon gång fått Dig att aktivt göra något, t ex anmälan till 
utbildning, ajourhållning av skogsbruksplan, beställa plantor, markberedning eller dyl? 
 
Tabell 39. Visar om delägarna anser att Skogen & Kraften fått dem att aktivt göra något. 

 
 

  
Ja 279 

1 Nej 231 
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Figur 34. Visar i procent om delägarna anser att Skogen & Kraften fått dem att aktivt göra något. 
 
55% tycker att Skogen och Kraften någon gång fått dem att aktivt göra något, t ex 
anmälan till utbildning, ajourhållning av skogsbruksplan, beställa plantor, 
markberedning o s v. 45% tycker inte att tidningen fått dem att aktivt göra något.  
Om Du svarat ja på ovanstående fråga, ange gärna vad:… 
 
Tabell 40. Visar antalet delägare som angett ”Vad”… 

    163 

 
163 st som har svarat Ja på ovanstående fråga har skrivit kommentarer. Exempel på 
dessa är: ” Ajourhållning, skogsbruksplan, beställa plantor, Utbildning, ajourhållning, 
Kurser, rågångsröjning, Anmält mig till utbildningar, fått veta vart jag vänder mig vid 
beställning av markberedning o plantor, Skogsbruksplan, Markberedning, Jag har 
renoverat ett gammalt härbre efter att jag läst om det i tidningen, blev jättebra, 
Gödsling, Ett område blev röjt några år tidigare än det hade blivit utan artikeln, Frivilligt 
markbyte, Gallring m m. För att se alla kommentarer var god se bilaga 3.  
 
Hur ofta besöker Du Besparingsskogen på Internet? (www.besparingen.com) 
 
Tabell 41. Visar hur ofta delägarna besöker Besparingsskogen på Internet. 

  Varje dag 2 

1 1 gång i veckan 10 

2 1 gång i månaden 53 

3 Några gånger per år 250 

4 Aldrig 207 
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Figur 35. Visar i procent hur ofta delägarna besöker Besparingsskogen på Internet. 
 
Här kan man se hur ofta delägarna besöker Besparingsskogen på Internet. 48% går in på 
hemsidan några gånger per år. 40% går aldrig in på den. 10% går in på den 1 gång i 
månaden. 
 
Om inte, varför?... 
 
Tabell 42. Visar antalet delägare som svarat på varför de inte besöker Besparingsskogen på 

Internet. 
 

    152 

 
152 st har skrivit kommentarer på Om inte, varför? Exempel på dessa är: ” Saknar dator, 
Tycker f n att det räcker att läsa tidningen, Har ej uppmärksammat att det funnits en 
hemsida, Dålig uppdatering, gamla uppgifter, Inte haft behov, Saknat anledning, 
Åldersskäl, utflyttad sedan länge, barnen kommer att besluta om vidare kontakt. Vet 
inte varför jag skullle besöka den sidan. Skogsbruket sker passivt från min sida. Tiden 
räcker inte till - Facebook ni kanske når flera? Sidan är bra-behöver kanske hållas mer 
levande, men eftersom jag bor på orten så ringer jag, mailar eller kommer på besök då 
och då. Visste knappt att den finns och då är det svårt att komma på tanken, "en 
blänkare" med e-post för att annonsera nyheter på hemsidan vore bra (push-teknik). 
Mitt problem i sammanhanget: Läser Skogen och Kraften hemma och där har jag 
gudskelov ingen dator. Håller på med datorer hela dagarna på jobbet och då kommer jag 
inte på tanken. Skönt att slippa datorer när jag kommer hem, m m. För att se alla 
kommentarer var god se bilaga 3.  
 
Vad är anledningen när Du besöker Besparingsskogens hemsida? 
 
Tabell 43. Visar antalet delägare som svarat på varför de besöker Besparingsskogens hemsida. 

 
    221 

 

221 st har skrivit kommentarer ang vad som är anledningen när de besöker 
Besparingens hemsida. Några exempel är: ” Söka information, möteshandlingar, få veta 
vem jag ska vända mig till i vid olika åtgärder, Information ang markbytesprojektet, 
Nyfikenhet, T ex info om stämmor. Fasta datum för stämmor, t ex  sista dagen i månad,  
Tar fram blanketter, Ev kursutbud, ny personal, Tel-nr, Låneansökan, Jaktinfo  m m. För 
att se alla kommentarer var god se bilaga 3.  
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Hittar Du det Du söker eller vill veta när Du besöker Besparingsskogens hemsida? 
 
Tabell 44. Visar om delägarna anser att de hittar vad de söker när de besöker ÄB:s hemsida. 

  Ja 257 

1 Nej 53 

 

 
Figur 36.   Visar i procent om delägarna anser att de hittar vad de söker när de besöker ÄB:s 

hemsida. 
 
83% har svarat Ja på frågan om de hittar vad de söker när de är inne på Besparingens 
hemsida och 17% har svarat att de inte gör det.  
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5. DISKUSSION 
5.1 Svarsfrekvens 
Sammanräkningen av enkäterna gav totalt 545 svar varav 6 st var obesvarade och av 23 
st som hade svarat i webbaserad form hade 8 st ej fullföljt att besvara hela enkäten. 30 
st enkäter inkom när svarstiden hade gått ut men har tagits med i resultatet ändå. Det 
ger en svarsfrekvens på 29%. Enl företaget Paloma, som ÄB köpte tjänsten av att få hjälp 
med den digitala enkäten, ligger svarsfrekvensen på enkäter utskickade i pappersform 
vanligtvis runt 15-20%. Man kan därmed säga att ÄB:s totala svarsfrekvens var bra.  
  
Enkäterna skickades ut i juni 2012 och skulle vara inlämnade senast 12-06-28. Kanske var 
detta fel tidpunkt då många stod inför en stundande semester. Kanske hade det varit 
mer lämpligt i september-oktober. En annan anledning till svagt intresse kan vara att 
majoriteten av fastighetsägarna i Älvdalens Besparingsskog är 40-talister eller äldre och 
står eventuellt inför ett generationsskifte och därmed inte längre har något intresse av 
att besvara enkäten. 
  
En relativt stor mängd av deltagarna har inte besvarat vissa frågor. Detta gäller mest 
frågorna som handlar om utbildning. Detta kan bero på att de ansett sig för gamla. 
 
En nackdel är att man inte kan ställa följdfrågor när man skickar ut en enkät.          

5.2 Resultat 
Allmänna frågor 
Enkäten besvarades av 59% män och 41% kvinnor. Man hade antagit att skillnaden 
skulle vara mycket större. Man kan anta att detta beror på att medelåldern är relativt 
hög (63 år) och att kvinnorna har ärvt fastigheten av sina makar.  
  
Den största andelen av de som besvarat enkäten bor inte på fastigheten (49%). Troligtvis 
beror detta på att dessa delägare numera bor utomsocknes och har ärvt sina fastigheter 
av sina föräldrar. 21% har besvarat att de inte bor på fastigheten men att de har ett 
fritidshus där. Det största antalet har också angett att de förvärvat sin fastighet genom 
arv. På plats nr 2 kom ”genom köp”. Det kan förhålla sig så att när de ärvt sin första 
fastighet så har de velat köpa till mer skog.  
 
Vad gäller frågan om delägarna har någon skoglig erfarenhet har den största andelen 
svarat nej, 30%. Det noterades att de flesta kvinnor hade kryssat i ”ingen”. Här dras 
därför också slutsatsen att kvinnorna ärvt fastigheten av sina män/föräldrar och kanske 
överlåter skötseln på sin man/barn/släktingar.  Vad gäller männen så hade de i större 
utsträckning kryssat i ”arbetslivserfarenhet”. Detta kan bero på att männen har hjälpt 
sina fäder samt att de haft som yrke att arbeta i skogen. Många hade även kryssat i en 
kombination av ”arbetslivserfarenhet, skogsdagar/informationsträffar, skogliga kurser”. 
Det är få som har en högre utbildning som naturbruksgymnasium eller 
högskoleutbildning, endast 4% vardera. Det noterades att många som kryssat i 
högskoleutbildning inte menade skoglig högskoleutbildning utan t ex lärarutbildning etc.  

Hur brukar och sköter Du Din skog idag? 
Den största andelen beslutar själva om vilka beslut som ska fattas angående sin skog i 
dagens läge. Vad gäller de skogliga åtgärderna såsom röjning, markberedning, plantering 
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gör man så mycket man kan själv men i största utsträckning köper man tjänster av 
entreprenör. Vad gäller gallring/avverkning anlitar man också entreprenör och annars 
har man inte utfört någon.  Den största andelen har gjort skogliga åtgärder de senaste 3 
åren, såsom slutavverkning, markberedning, plantering m m.  
 
Slutsatsen dras att då det är många som har ägt sin skog länge och i generationer har de 
den erfarenhet som behövs för att ta egna beslut angående sin skog.  

Hur vill Du bruka och sköta Din skog i framtiden? 
I möjligaste mån vill delägarna fatta beslut om sina skogliga åtgärder i framtiden på egen 
hand men de vill också kunna få personlig rådgivning från Älvdalens Besparingsskog. Det 
de vill ha mest hjälp med av Älvdalens Besparingsskog är skogsbruksplaner, 
markberedning och inköp av plantor. Av detta utläses att man vill sköta sin skog på egen 
hand men att man även vill ha tryggheten att kunna rådfråga och få hjälp av ÄB. Att man 
i första hand vill ha hjälp med skogsbruksplaner och markberedning är förståeligt då 
detta är svårt att utföra själv. Vad gäller inköp av plantor anses detta bero på att de får 
plantor gratis från Besparingen.  

Utbildning 
Frågorna om ÄB:s utbildningar hade 27% hoppat över. Detta anses bero på den höga 
medelåldern. De anser sig inte behöva mer utbildning under sin livstid. 
 
Många av de som svarat hade skrivit kommentarer att de vill att ÄB ska förlägga sina 
kurser under ledigheter såsom lov, semester, helger och långhelger då de annars har 
svårt att kunna delta.  Detta p g a att de bor utomsocknes och/eller att det är deras 
barn/barnbarn som ska gå.  
 
På frågan om ”Du och/eller flera i familjen deltagit i ÄB:s utbildningar” har upptäckts att 
svarsalternativet ”Nej” inte finns med. Det fanns bara svarsalternativ ”Ja, jag själv” och 
”Nej, men jag skulle vilja gå”. Det har framkommit på de som svarat att de inte gått 
någon av ÄB:s utbildningar och inte heller vill gå. (Kanske p g a ålder?!) Därför har 10 st 
kryssat i rutan ”Nej, men skulle vilja gå” men strukit meningen ”men skulle vilja gå”. 5 st 
har gjort ett eget svarsalternativ ”Nej”.  

Ägande 
Majoriteten äger sin fastighet ihop med 2-5 delägare och de har mellan 11-50 hektar. De 
har varit delägare i Älvdalens Besparingsskog i över 20 år. Det som värderades högst 
med skogsägandet är ekonomin och rekreation.  Detta visar att skogsägarna är 
medvetna om värdet av sin skogsfastighet, både vad gäller ekonomiskt och socialt. Den 
största delen använder också sin skog till traditionellt skogsbruk.  

Generationsväxling 
Den största andelen delägare som svarat tror att de kommer att genomföra en 
generationsväxling inom familjen inom 10 år. Ang att sälja sin skogsfastighet utom 
familjen har 66% svarat att den ej kommer att säljas utom familjen. Ett långsiktigt 
ägande verkar därför vara ett viktigt mål med sin fastighet.  
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Markbytesprojektet i framtiden 
Flertalet önskar att projektet Frivilligt markbyte fortsätter i mindre skala fast de inte har 
deltagit i det. Detta visar att delägarna vill ha möjligheten att kunna delta och kunna 
byta fastigheter för att samla ägandet av skogsfastigheter på ett ställe och inte ha det 
utspritt.  

Information 
Övervägande delen av delägarna läser tidningar för att få den information man vill ha. 
För att få information från Älvdalens Besparingsskog läser de ÄB:s  egen tidning ”Skogen 
och Kraften” och andra utskick. Detta härledes också till den höga medelåldern, de är 
förmodligen inte så datorkunniga och äger nog inte en dator.  

Tidningen Skogen och Kraften 
De svarande har svarat att de läser hela tidningen ang vad de brukar läsa i tidningen och 
att de upplever den lättläst, informativ och med bra balans och de tycker nuvarande 
innehåll är bra. Med stor marginal tycker man att man har nytta av den information som 
finns i tidningen i sitt skogsbruk och den har fått skogsägarna att aktivt göra något, 
såsom anmälan till utbildning, beställa plantor, ajourhållning av skogsbruksplan m m. 
Man besöker ÄB:s hemsida några gånger per år. Detta hade 48% svarat medan 40% 
svarat att de aldrig besöker den. Man hade förutspått att den övervägande delen aldrig 
går in på ÄB:s hemsida p g a ålder, ej datorkunniga och ej tillgänglighet till dator som 
nämnts ovan under ”Information”. Att flertalet går in på den ”några gånger per år” kan 
bero på att de får hjälp av barn/barnbarn eller någon annan anhörig. Majoriteten hittar 
det de söker när de besöker ÄB:s hemsida. En del hade kryssat i både ”ja” och” nej” och 
detta påvisar att svarsalternativet ”ibland” skulle funnits med.  
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6. SAMMANFATTNING 
Älvdalens Besparingsskog bildades i slutet av 1800-talet. Under den här tiden i landet 
pågick arbetet med Storskiftet som var den första större jordreformen i Sverige, d v s en 
omfördelning av odlingsbar jord genom statliga åtgärder. I Älvdalen såg man i och med 
detta en möjlighet att bilda besparingsskogar, alltså gemensamt ägda skogar, där alla 
skulle få del av avkastningen. Det avkastningen i första hand skulle täcka var kostnader 
för att förvalta och bevaka skogen samt till åtgärder för att säkra återväxten och 
förbättra skogen. Man skulle även använda avkastningen till att utveckla bygden och 
göra det lättare för befolkningen.  
 
I början av sommaren 2012 skickades en enkätundersökning ut till alla delägare i 
Älvdalens Besparingsskog. Syftet med enkäten var att få en uppfattning hur delägarna 
brukar och sköter sin egen skog idag och hur de vill bruka och sköta sin skog i framtiden. 
Hur de ser på utbildning, ägandeförhållanden, generationsväxling m m. Svaren ska 
vägleda Älvdalens Besparingsskog i arbetet med hur de ska kunna tillgodose delägarnas 
behov och önskemål för ett aktivt skogsbruk.  
 
Enkäten bestod av totalt 34 frågor och skickades ut till alla delägare i Älvdalens 
Besparingsskog. Den totala svarsfrekvensen blev 29% och de flesta var män. Den 
övervägande delen av de som svarat är 40-talister. Den största andelen av de som 
besvarat enkäten bor inte på fastigheten. Det största antalet har också angett att de 
förvärvat sin fastighet genom arv. Vad gäller frågan om delägarna har någon skoglig 
erfarenhet har den största andelen svarat nej.  
 
Den största andelen beslutar själva om vilka beslut som ska fattas angående sin skog i 
dagens läge. I möjligaste mån vill delägarna fatta beslut om sina skogliga åtgärder i 
framtiden på egen hand men de vill också kunna få personlig rådgivning från Älvdalens 
Besparingsskog.  
 
Många av de som svarat på frågan angående Älvdalens Besparingsskogs (ÄB) 
utbildningar har skrivit kommentarer att de vill att ÄB ska förlägga sina kurser under 
ledigheter såsom lov, semester, helger och långhelger då de annars har svårt att kunna 
delta.  
 
Majoriteten äger sin fastighet ihop med 2-5 delägare och de har mellan 11-50 hektar. De 
har varit delägare i Älvdalens Besparingsskog i över 20 år. Det som värderades högst 
med skogsägandet är ekonomin och rekreation.   
 
Den största andelen delägare som svarat tror att de kommer att genomföra en 
generationsväxling inom familjen inom 10 år. Angående att sälja sin skogsfastighet utom 
familjen har 66% svarat att den ej kommer att säljas utom familjen.   
 
Flertalet önskar att projektet Frivilligt markbyte fortsätter i mindre skala fast de inte har 
deltagit i det.  
 
Övervägande delen av delägarna läser tidningar för att få den information man vill ha. 
För att få information från Älvdalens Besparingsskog läser de ÄB:s  egen tidning ”Skogen 
och Kraften” och andra utskick. 
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De svarande har svarat att de läser hela tidningen angående vad de brukar läsa i 
tidningen och att de upplever den lättläst, informativ och med bra balans och de tycker 
nuvarande innehåll är bra. Med stor marginal tycker man att man har nytta av den 
information som finns i tidningen i sitt skogsbruk och den har fått delägarna att aktivt 
göra något, såsom anmälan till utbildning, beställa plantor, ajourhållning av 
skogsbruksplan m m. Man besöker ÄB:s hemsida några gånger per år. 
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8. BILAGOR 
Bilaga 1 Följebrev 
 

 
 
 
 
 
 

Hej! 
 
 
Vi på Älvdalens Besparingsskog har utformat en enkätundersökning tillsammans 
med SLU. Vi vill få en uppfattning om hur Du som skogsägare brukar och sköter 
Din skog idag och hur Du vill bruka och sköta Din skog i framtiden. Hur Du ser på 
utbildning, ägandeförhållanden, generationsväxling med mer. 
 
Denna undersökning kommer att bearbetas konfidentiellt. Du som svarar kommer 
att vara anonym. Enkäten riktar sig till alla delägare i Älvdalens Besparingsskog. 
Svaren vägleder oss i arbetet med hur Älvdalens Besparingsskog kan tillgodose 
delägarnas behov och önskemål för ett aktivt skogsbruk. 
 
I arbetet med detta har vi tagit hjälp av Jonathan Rosberg som är student vid 
Skogsmästarskolan vid SLU. Jonathan är skogstekniker och läser nu till 
Skogsmästare. Examensarbetet har Jonathan valt att göra tillsammans med 
Älvdalens Besparingsskog och Dig som delägare i form av denna 
enkätundersökning. 
 
Enkäten ska vara inlämnad senast 2012-06-28. Svarskuvert bifogas.  
Man kan även besvara denna enkät via datorn, gå in på http://bit.ly/LfG0OH 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jan Norell    
Näringsbidragsansvarig    
Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskog 
 
Helena Grund 
Vik. Media- och projektansvarig 
Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskog 
 
Jonathan Rosberg 
Student 
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU 
 

Bilaga 2 Enkäten 

Enkät till delägare i Älvdalens Besparingsskog 
Allmänna frågor 
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1)    Är Du  
 
      Man (   )  Kvinna (   ) 
 
 
2)   Vilket år är Du född?_______ 
 
 
3)   Bor Du permanent på fastigheten? 
         
      Ja     (   ) 
 
      Nej     (   ) 
 
      Nej, men jag har ett fritidshus på fastigheten   (   ) 
           
 
4)   Hur har Du förvärvat Din skogsfastighet? 
 
      Arv     (   ) 
 
      Gåva     (   ) 
    
      Köp     (   ) 
 
      Byte     (   ) 
 
 
5)   Har Du någon skoglig utbildning/erfarenhet? 
 
      Ingen     (   ) 
 
      Arbetslivsfarenhet    (   ) 
 
      Skogsdagar/informationsträffar   (   ) 
 
      Skogliga kurser (t.ex. grundutbildning för skogsägare)  (   ) 
 
      Naturbruksgymnasium    (   ) 
 
      Högskola/Universitetsutbildning   (   ) 
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Hur brukar och sköter Du din skog idag? 
 
 
 6)   Hur fattar Du beslut omkring Dina skogliga åtgärder idag? 
       På egen hand    (   ) 
 
       Tillsammans med övriga delägare   (   ) 
 
       Med hjälp av virkesköpare    (   ) 
 
       Med hjälp av annan rådgivare   (   ) 
    
       Passiv i nuläget    (   ) 
 
       Annat     (   )    
 
 
7)   Vem utför Dina skogliga åtgärder idag? 
      (När det gäller skogsvårdsåtgärder, röjning, markberedning, plantering). 
 
      Jag själv     (   ) 
 
      Vi delägare gemensamt    (   ) 
 
      Köper tjänster av entreprenör   (   ) 
 
      Har inte utfört någon    (   )  
    
 
8)   Vem utför Dina skogliga åtgärder idag? 
     (När det gäller gallring/avverkning). 
 
      Jag själv     (   ) 
 
      Vi delägare gemensamt    (   ) 
 
      Köper tjänster av entreprenör   (   ) 
 
      Har inte utfört någon    (   )  
 
 
9)   När utförde Du senast skogliga åtgärder? 
      1 – 3 år     (   ) 
 
      4 – 10 år     (   ) 
 
      + 10 år     (   ) 
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10)  Vilken var Din senaste skogliga åtgärd? 
 
       Markberedning    (   ) 
 
       Plantering     (   ) 
 
       Röjning     (   ) 
 
       Gallring     (   ) 
  
       Slutavverkning    (   ) 
 
       Gödsling     (   ) 
 
       Annat……………………………………………………………………………………… 
 
 
Hur vill Du sköta och bruka Din skog i framtiden? 
 
 
11)  Hur vill Du fatta beslut kring Dina skogliga åtgärder i framtiden? 
 
       På egen hand/tillsammans med övriga delägare  (   ) 
 
       Med hjälp av virkesköpare    (   ) 
 
       Med hjälp av annan rådgivare   (   ) 
 
       Fortsatt passiv           (   ) 
 
       Jag önskar att ÄB tillhandahåller personlig rågivning  (   ) 
        
       Jag önskar att ÄB brukar och sköter min skog  (   ) 
       (Vi ställer frågan med anledning av att vi på ÄB har 
       märkt att delägare som är utbor ökar och att fler och fler 
       efterfrågar hjälp med sitt skogsägande.)    
            
 
   12)  Jag önskar att Älvdalens Besparingsskog utför följande åt mig: 
 
          Förvaltningsuppdrag     (   ) 
          (Vi ställer frågan med anledning av att vi på ÄB har 
          märkt att delägare som är utbor ökar och att fler och fler 
          efterfrågar hjälp med sitt skogsägande.)    
 
          Skogsbruksplaner    (   ) 
 
          Markberedning    (   ) 
 
          Plantering/Sådd    (   ) 
 
          Inköp av plantor    (   ) 
 
          Röjning     (   ) 
 
          Hyggesröjning    (   ) 
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          Gödsling     (   ) 
              
          Annat…………………………………………………………..................................  
   
            
Utbildning           
 
 
13)  Har Du och/eller flera i familjen deltagit i ÄB:s utbildningar? 
 
       Ja, jag själv     (   ) 
 
       Nej, men jag skulle vilja gå    (   ) 
 
       Ja, min……………………………………………………   (   ) 
 
       Min……………………………………….skulle vilja gå   (   )    
 
 
14)  Om Du eller någon i familjen deltagit i ÄB:s utbildningar, vilken/vilka? 
 
       Plan och Karta – pcSKOG gård   (   ) 
 
       Ekonomi i skogen    (   ) 
 
       GPS-kurs     (   ) 
 
       Röjningskörkort    (   ) 
 
       Motorsågskörkort                                                                                    (   ) 
 
       Data grundkurs    (   ) 
 
       Äga skog tillsammans – information från LRF  (   ) 
         
 
       Annat……………………………………………………………………………………… 

 
15)  Om Du eller någon i familjen ej deltagit i ÄB:s utbildningar, vilken/vilka skulle 
       Ni vilja gå?                  
 
       Plan och Karta – pcSKOG gård   (   ) 
 
       Ekonomi i skogen    (   ) 
 
       GPS-kurs     (   ) 
 
       Röjningskörkort    (   ) 
 
       Motorsågskörkort                                                                     (   ) 
 
       Data grundkurs    (   ) 
 
       Äga skog tillsammans – information från LRF  (   ) 
 
       Annat……………………………………………………………………………………… 
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16)  Skulle Du och/eller flera i Din familj vilja gå en skoglig grund/introduktionskurs? 
 
       Ja, jag själv    (   ) 
 
       Ja, min………………………………………………………... (   )  
 
           
       Har Du eller andra i familjen några andra önskemål om utbildning för delägare   
       än ovanstående? 
 
          ……………………………………............................................................................ 
 
           
          ……………………………………………………………………………………...……………………. 
 
 
Ägande 
 
17)  Hur ser ägandeförhållandena ut på Din/Dina fastigheter idag? 
 
       Ensam ägare    (   ) 
 
       2 – 5 delägare    (   ) 
 
       5 eller fler     (   ) 
            
 
18)  Hur många hektar är Du ägare/delägare i? 
 
       0 – 5     (   ) 
 
       6 – 10     (   ) 
 
       11 - 50     (   ) 
  
       51 - 150     (   ) 
 
       151+                                                           (   ) 
 
 
19)  Hur många år har Du varit delägare i Älvdalens Besparingsskog? 
 
       0 – 1     (   ) 
 
       2 – 5     (   ) 
 
       6 - 10     (   ) 
  
       10+     (   ) 
 
       20+                                                              (   ) 
 
       30+     (   ) 
 
       40+     (   ) 
 
       50+                                                                                      (   )  
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20 a)  Hur värderar Du Ditt skogsägande? Poängsätt från 1 – 5.  
 
       1 = Oviktigt    5 = Mycket viktigt 
 
 
       Ekonomi   1 2 3 4 5
     
 
       Kultur/Miljövård 1 2 3 4 5
      
 
       Rekreation 1 2 3 4 5 
       (friluftsliv, motion, jakt, svamp- och bärplockning)    
 
        Mjuka värden 1 2 3 4 5 
       (nostalgi, t ex ”min första älg, ”fasters björk”) 
 
 
20 b)  Vad använder Du Din skog till? 
 
       Rekreation (friluftsliv, motion, svamp- och bärplockning)  (   ) 
 
       Jakt     (   ) 
 
       Traditionellt skogsbruk    (   ) 
 
       I mitt företag (på annat sätt än traditionellt skogsbruk)   (   ) 
 
       Annat …………………………………………………………………………...   
 
 
Generationsväxling 
 
21)  Jag tror att vi kommer genomföra en generationsväxling inom familjen inom: 
 
       5 år     (   ) 
 
       10 år     (   ) 
 
       50 år     (   ) 
 
 
22)  Jag tror att jag kommer sälja min skogsfastighet utom familjen inom: 
 
       5 år     (   ) 
 
       10 år     (   ) 
 
       50 år     (   ) 
 
       Vet ej     (   ) 
 
       Kommer ej att säljas utom familjen   (   ) 
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Markbytesprojektet i framtiden 
 
23)  Projektet avslutas under 2012. Hur vill du att ÄB ska fortsätta? 
 
       Arbeta för en omarrondering av hela socken   (   ) 
 
       Frivilligt markbyte fortsätter i mindre skala   (   ) 
  
       Projektet avslutas    (   ) 
 
 
24)  Har Du deltagit i projektet ”frivilligt markbyte”? 
 
       Ja     (   ) 
 
       Nej     (   ) 
 
       Nej, men skulle vilja om det blir en fortsättning  (   ) 

Information 
 
25)  Hur söker/hanterar Du information som Du vill ha? 
 
       Läser tidningar    (   ) 
 
       Googlar     (   ) 
 
       Läser hemsidor    (   ) 
 
       Laddar ner och skriver ut blanketter från internet  (   ) 
 
       Anmäler mig till nyhetsbrev via mail   (   ) 
            
       Använder appar i mobiltelefonen   (   ) 
 
       Använder andra sociala medier som t ex facebook  (   ) 
 
       Annat…………………………………………………………..  (   ) 
 
            
26)  Hur får/söker  Du information från Älvdalens Besparingsskog? 
 
       Läser Skogen & Kraften och andra utskick   (   ) 
 
       Besöker ÄB:s hemsida    (   ) 
 
       Ringer/mailar kontoret    (   ) 
 
       Besöker kontoret    (   ) 
 
       Deltar på Jordägarstämmor    (   ) 
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Tidningen Skogen & Kraften 
 
27)  Vad brukar Du läsa i Skogen & Kraften? 
 
       Läser hela tidningen    (   ) 
 
       Information om projekt t ex markbytesprojektet mm  (   ) 
 
       Information om utbildningar t ex kurser, skogsdagar  (   ) 
 
       Information från pcSKOG    (   ) 
 
       Repotage och artiklar    (   ) 
 
       Lösa korsord/vara med och tävla   (   ) 
 
       Läser inte tidningen alls    (   ) 
 
       Om inte,        

varför?.............................................................................................................................................. 

 

           …………………………………………………………………………………………………………….................................. 

 
28)  Hur upplever Du texterna och dess innehåll? 
 
       Lättlästa     (   ) 
 
       Svårlästa     (   ) 
 
       För lite information/för korta   (   ) 
 
       För mycket information/för långa                     (   ) 
 
       Bra balans     (   ) 
 
       Intressanta/informativa    (   ) 
 
       Ointressanta    (   ) 
 
 
29)  Vad anser Du om nuvarande innehåll i Skogen & Kraften? 
 
       Bra     (   ) 
 
       Ganska bra     (   ) 
 
       Mindre bra     (   ) 
 
       Dåligt     (   ) 
 
       Vet ej     (   ) 
 
Vad vill Du ha mer av?......................................................................................................................... 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vad vill Du ha mindre av?.................................................................................................................... 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 30)  Tycker Du att Du har nytta av informationen i Skogen & Kraften i ditt 
        skogsbruk? 
 
          Ja     (   ) 
 
          Nej     (   ) 
 
 
   31)  Har Skogen & Kraften någon gång fått Dig att aktivt göra något, t ex anmälan 
          till utbildning, ajourhållning av skogsbruksplan, beställa plantor, mark- 
          beredning eller dyl?     
 
          Ja     (   ) 
 
          Nej     (   ) 
 
 
 
 
Om du svarat ja på ovanstående fråga, ange gärna vad: 
 
      
……………………………………………………………………………………………….......................................................... 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
32)  Hur ofta besöker Du Besparingsskogen på Internet? (www.besparingen.com) 
 
       Varje dag     (   ) 
 
       1 gång i veckan    (   ) 
 
       1 gång i månaden    (   ) 
 
       Några gånger per år     (   ) 
 
       Aldrig     (   ) 
 
       Om inte, varför? 
 
    
……………………………………………………………………………………………….......................................................... 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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33)  Vad är anledningen när Du besöker Besparingsskogens hemsida? 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
 
34)  Hittar Du det Du söker eller vill veta när Du besöker Besparingsskogens     
       hemsida? 
 
       Ja     (   ) 
 
       Nej     (   ) 
 
                                         
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 3  

Kommentarer på Annat ang ”Vilken var Din senaste skogliga 
åtgärd”:  
 

• Kontrollera stormfällningar 

• Vindfällen 

• Vindfällen 

• Förröjning innan avverkning 

• Vindfällen 

• Dikning (upprensning) 

• Stamkvistning 

• Askåterföring 

• Naturvårdsinsats 

• Vindfällen 

• Vindfällen 

• Vindfällen 

• Vindfällen 

• Vindfällen 

• Rågångar uppmärkning 

• Rågångsmålning 

• Vindfällen 

• Vindfällor 

• Rågångar 

• Vindfällshuggning 

• Rågångsmärkning 

• Vindfällen 

• Vindfällen 

• Omhändertagande av vindfällen 

• Tog ner fröträd 

• Har nyligen ärvt, inte gjort något speciellt ännu, tagit hem ved 

• Vedhuggning 

• Vindfällen 
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• Ingen, morbror skött allt men dog för 3 år sedan 

• Vindfällen 

• Annat 

• Vindfällen 

• Rågångsmarkering 

• Vindfällen 

• Rågångsmålning 

• Vindfällen 

• Vindfällen 

• Försäljning av skifte 

• Ingen 

• Rågångar 

• Undersökning storm 

• Omhändertagande av vindfällen. 

• Tagit reda på stormfällda träd 

• Ingen åtgärd utförd 

• Rågångsmärkning 

• Har fällt torr hög gran (stod nära hus) 

• Nyligen köpt 

• Vet ej, ny ägare 

• Rågångsmärkning 

• Vindfällen 

• Vindfällen 

• Vindfällen 

• Vindfällen 

• Rågångsmärkning 

• Rågångsröjning 

• Vindfällen 

• Återväxtkontroll 

• Avverkning fröträd 
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Kommentarer på Annat ang ”Jag önskar att Älvdalens 

Besparingsskog utför följande åt mig”:  

• Kan inte bestämma något just nu 

• Vet ej 

• Dikning av Trikåfljot samt ett mindre annat område 

• Naturvårdsutbildning 

• Vet ej 

• Inget 

• Kanske inköp av plantor, röjning, hyggesröjning 

• Rådgivning 

• Rådgivare 

• Nej 

• Är med i markbytesprojektet som blir klart 2012 & säljer därigenom min mark. 

• Rådgivning 

• Kontakt tas vid behov 

• Vet ej 

• Hjälp med årlig deklaration 

• Rådfråga vid behov 

• ? 

• Förbättra arronderingen fastighetsbildningsfrågor, lösa samägande 

• Vet ej 

• Ev hjälp med gallring/rådgivning 

• Dikning 

• Inget av just ÄB 

• Förvaltningsuppdrag kan bli aktuellt i samband med ev generationsskifte.  

Nästa generation är utbor. 

• Sköter älvdalens besparingsskog på bästa tänkbara sätt! och fördelar överskottet  

till delägarna 

• Mellanskog sköter detta bra åt mig. 

• Sköter väghållningen på de marksamfälligheter som leder till byggnader för  

permanent boende 
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• Sköta väghållningen på de vägsamfälligheter inom byarna som leder till  

permanentbebodda byggnader 

• Hjälp med rådgivning/utförande som idag 

 

Kommentarer ang vem i familjen som deltagit i ÄB:s 

utbildningar, ”Ja min…” 

• Man 

• Son 

• Make 

• Dotter 

• Syskon 

• Mor 

• Syster 

• Far 

• Mor 

• Fru 

• Man 

• Make 

• Bror 

• Syster 

• Man 

• Son 

• Systrar 

• Barn, barnbarn 

• Bror 

• Sambo 

• Barn 

• Son och dotter 

• Döttrar o mågar 

• Make 

• Bror 
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• Sambo, son, dotter 

• Sonson 

• Fru 

• Son 

• Sambo 

• Fru 

• Sambo 

• Fru och son 

• Make 

• Delägare 

• Måg 

• Fru 

• Syster 

• Man 

• Son 

• Make-son 

• Syster 

• Söner 

• Man 

• Make 

• Delägare 

• Make 

• Make 

• Man 

• Man 

• Man 

• Kusin 

• Make 

• Man 

• Man 

• Sambo 
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• Fru 

• Svärson 

• Make 

• Son 

• Bror 

• Son 

• Syster (delägare) och son 

• Fru och son 

• Söner 

• Syster och pappa 

• Make 

• Make 

• Dotter, son, make 

• Son 

• Ställföreträdare 

• Man 

• Sambo 

• Man och son 

• Son 

• Bror 

• Man 

• Syster 

• Man 

• Far 

• Make 

• Fru 

• Syster 
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Kommentarer ang vem i familjen som skulle vilja deltaga i 

ÄB:s utbildningar, ”Min…skulle vilja gå”:  

• Son 

• Son 

• Son 

• Dotter 

• Barn 

• Dotter 

• Fru och barn 

• Sambo 

• Barn 

• Son 

• Make 

• Man 

• Dotter 

• Dotter 

• Son + sambo 

• Sambo 

• Son 

• Barn 

• Son 

• Döttrar 

• Döttrar 

• Son 

• Man 

• Son 

• Son 

• Man 

• Man och barn 

• Son och dotter 
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Kommentarer på Annat ang ”Om Du eller någon i familjen 

deltagit i ÄB:s utbildningar, vilken/vilka”:  

• 0 

• Inget 

• Yrkesutbildad inom skogen 

• Kvinnligt skogsägare 

• Grundkurs kvinnliga delägare 

• Laserskanning i praktiken, skoglig kurs 5 dgr 

• Grundutbildning för skogsägare 

• Röjsågskurser som var innan körkortet kom 

• Inga 

• Röjningssågskurs 

• År 2001, tror det var pcSKOG gård, minns inte riktigt 

• Röjning (samfällighet) 

• Nej 

• Har ej deltagit 

• Annat 

• Rågångar 

• Rågångar 

• Bror är jägmästare och har allt ovan, dock jag inget själv 

• Har gått en röjutbildning för många år sedan 

• Motorsågskurs o röjningskurs men utan att få körkort 

• Rågångsupptagning 

• Ej deltagit 

• ? 

• Nej 

• Fast det kanske var i Mora? Kommer inte ihåg. 

• Utbildningar för kvinnliga skogsägare 

• Har ej gått ngn 

• Röjsåg och motorsåg (ej körkort) 

• Röjningskurs och motorsågskurs (1:a etappen) 
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• 1-årig skogsskola i Särna 

• "Grundkurs" röjsåg (syster) 

• Röjningskurs för nybörjare 

• Röjningskurs 

• Diverse sommarexcursioner 

• Endagskurs reglemente 

• Röjningskurs 

• Röjningskurs 

• Vet ej 

• Arbetat åt ÄB skog 

• Ingen 

• Skogsbruksskolan 

• Min man deltagit i ÄB:s skogsdagar 

• Jag och min man har gått på hemorten, Skogsstyrelsen har kurser 

• Röjningskurs 

• Grundkurs för kvinnliga skogsägare 

• Vet ej vilken utbildning 

• 40 års erfarenhet som skogsarbetare 

 

 

Kommentarer på Annat ang ”Om Du eller någon i familjen 

ej deltagit i ÄB:s utbildningar, vilken/vilka skulle Ni vilja 

gå”: 

Vet ej 

Biotop och kulturminnesvård 

Vet ej 

Grönt kort motorsåg 

Natur och biotopskydd 

Grönt kort 

Vet ej 

Inga 

Ingen p g a försäljning -12 
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Inget 

Ej aktuellt 

Överlåter detta till övriga delägare 

Inte aktuellt 

Arbeta för en omarrondering i hela socken 

Inget 

Vet ej 

Inga 

Grönt kort, plantering 

? 

O 

Omarronderingsfrågor 

Vet ej för närvarande 

Gallringskurs 

Har gått flertalet av Skogsstyrelsens kurser på Landvik utanför Stockholm 

Vet ej 

Gröna kurser för kvinnor 

Skoglig grundkurs (under sommartid) 

Vet ej 

Vet ej nu, bor i Skåne 

Vet ej för närvarande 

Vet ej för närvarande 

Ingen p g a åldern 

För gammal 

 

Kommentarer ang Skulle Du och/eller flera i Din familj vilja 

gå en skoglig grund/introduktionskurs, ”Ja, min…”:  

• Son 

• Hustru 

• Mina barn 

• Dotter och son 

• Son 

• Fru och dotter 

• Dotter 
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• Måg 

• Fru och barn 

• Sambo 

• Dotter och son 

• Dotter 

• Son 

• Dotter 

• Barn 

• Barn 

• Barn 

• Fru 

• Fru 

• Dotter 

• Hustru 

• Barn 

• Barn 

• Sambo, son, dotter 

• Döttrar 

• Dotter 

• Sambo 

• Son 

• Man 

• Dotter 

• Fru 

• Son 

• Sambo 

• Son 

• Dotter 

• Kanske men svårt då vi bor i Stockholm 

• Delägare 

• Son 
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• Son 

• Döttrar ev 

• Barn 

• Vet ej 

• Man 

• Delägare 

• Son 

• Man 

• Barn 

• Döttrar om cirka 5 år 

• Son och dotter 

• Barn 

• Make 

• Sambo 

• Son 

• Son 

• Son 

• Man 

• Döttrar 

• Döttrar 

• Fru och mina barn 

• Man 

• Fru 

• Dotter 

• Make 

• Son 

• Dotter, son 

• Man 

• Pojkar 

• Son 

• Man 
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• Son 

• Son 

• Sambo 

• Son 

• Man 

• Syster 

• Möjligen sonen 

• Son 

• Dotter och son 

• Min son och dotter 

• Syster 

 

 

Kommentarer ang ”Har du eller andra i familjen några 

andra önskemål om utbildning för delägare än 

ovanstående”:  

• Nej 

• Ja, en deklarationskurs 

• Det vore bra om kursen låg på höstlovet, sportlovet, påsklovet eller semestern 

• Nej 

• Vet ej 

• Natur- & kulturvård i skogen, både se och upptäcka olika värden samt åtgärder 

 för att vårda dessa värden. 

• När min dotter ska överta önskar hon och maken få utbildning. 

• Nej 

• Fler kurser i anslutning till skolloven 

• Enkel skoglig utbildning för nybörjare 

• Kunna tyda skogsbruksplan 

• Nej 

• Nej 

• Ej aktuellt då andelsskiftet ska gå under klubban i offentlig auktion 
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• Vet ej 

• Ekonomi 

• Nej 

• Att kursen går på sommaren när de är hemma på semester + är på ca 2-3 dagar. 

 De kan inte gå annars eftersom de inte bor här. 

• Äga skog för kvinnor (skyldigheter och rättigheter) 

• Nej 

• Lite mer tips och råd om ekonomi 

• Ja, kurs i hur man räknar ut värdet på marken och skogen. 

• Nej 

• Kurs bygga jordkällare på gammalt äkta vis. 

• Konsten att sälja skog 

• Jag skulle vilja att flera av era utmärkta kurser gick på sommartid, den enda tid på  

året jag kan delta. 

• Vet ej 

• Vet ej 

• Nej 

• Gallringskurs 

• Naturvård och kulturmiljövård 

• Nej 

• Ev barnen 

• Hur man säljer skog ex rotpost och gallring, hur man förhandlar och vad man kan 

 kräva av en köpare 

• Fler kurser som förläggs på tider på året, då utbor har möjlighet att delta, även de  

som kommer långväga, egentligen semestertider juni-aug. 

• Nej 

• Inget behov nu. Har gått. 

• Vet ej 

• Har deltagit i sådana jobb 

• Har deltagit i sådana jobb 

• Nej 

• Fler utbildningar på helger, svårt att ta ledigt från jobbet 
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• Ja, om datumen passar med långhelger eller sem-tider 

• Vore bättre med ekonomiskt bidrag för att gå kurser, utbildningar eller delta på  

exkursioner. 

 

Kommentarer ang Vad använder Du Din skog till, ”Annat”:   

• Eget virke 

• Naturbevarande 

• Inget 

• Motion när jag själv röjer, stamkvistar, målar rågångar m m 

• Vedhuggning 

• Vedhuggning 

• Biotopskyddade områden avsatta 

• 4 årliga besök 

• Rep o underhåll av jordbruksfastighet 

• Utarrenderad jakt 

• Tillväxt 

• Låter den växa 

• Fiskerätt 

• Vedhuggning 

• Delägare i besparingsskog och samfällighet 

• Markbyten 

• Samfällighetsfrågor 

• Inget 

• Ej något skogsbruk igång i nuläget 
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Kommentarer ang Hur söker/hanterar Du information som 

Du vill ha, ”Annat”:  

• Läser litteratur, frågar andra 

• Kontakt med Skogsstyrelsen 

• Mun mot mun-metoden 

• Böcker 

• Sönerna får hantera detta 

• Diskuterar med sakkunniga 

• Om jag vill söker jag information 

• Talar med rådgivaren 

• Använder  kunskap inom familjen 

• Böcker 

• Pratar med andra människor 

• Familjen 

• Bibliotek, böcker 

• Frågar kunnigt folk som har skogsvana 

• Personliga kontakter 

• Utskick från ÄB 

• Rådfrågar 

• Släktens kunskap 

• Läser facklitteratur 

• Ringer kontoret 

• Orkar inte bry mig själv, det får min bror ta reda på 

• Frågar de som kan 

• Frågar Belas Nisse 

• Lyssnar på min far som har jobbat med skog i hela sitt liv 

• Via skogsrådgivare 

• Fotgår över skogen cirka 3 ggr per år + efter stormar eller hård blåst 

• Genom delägare 

• Får den på jobbet, jobbar på kontoret 

• Vänner och bekanta 
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• Direktkontakt andra delägare, telefon-personliga möten 

• Pratar med bybor, pratar med ÄB och pratar med virkesköpare 

• Frågar kunniga personer 

• Frågar kunniga personer 

• Min far var skogsarbetare i 25 år från det att han var 13 år, han kunde mycket om 

skogsbruk 

• Frågar någon jag tror vet 

 

Kommentarer ang Vad brukar Du läsa i Skogen och 

Kraften, ”Om inte, varför”:  

• Dålig syn 

• Intresserar mig inte 

• Ny medlem, har inte hunnit läsa någon 

• Tidningen är lite tråkig, skummar pliktskyldigast innan den åker i  

pappersinsamlingen 

• Propagandablad 

• Tidsbrist, kan läsa på nätet, då sparas miljön 

• Läser enstaka artiklar som kan intressera mig 

• Avverkning av min skog verkar avlägsen, någon enstaka gång läser eller löser jag 

 något i den. 

• Tidningen har blivit mycket bättre de senaste åren 

• Mycket bra tidning! 

• Får inte tidningen, visste inte att den fanns 

• Hinner inte 

• Tidningen är inte särskilt informativ, den information som finns går oftast att hitta  

på annat sätt. Mest reklam och reportage. 

• Kikar när jag hinner, har så mycket annat att läsa också 

• Har svårt att läsa och ta in information, så mycket annat att tänksa på 
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Kommentarer ang Vad anser Du om nuvarande innehåll i 

Skogen och Kraften, ”Vad vill Du ha mer av”:  

• Reportage från verksamheten 

• Markbytesprojektet, blir det en fortsättning, möjligheterna. 

• Ekonomi 

• Miljö/landskapsvård + biologisk mångfald hänsyn 

• Reportage om skogsägare/skogsbruk 

• Avverkningsplaner, var Besparingen skall avverka, gallra, bygga vägar 

• Vikten av att nu vidta åtgärder för bättre ekonomi i ägande! 

• Skogsekonomi, tips i skogsskötsel, skogsbruksplaner 

• Kommentarer till DN:s artikelserie om skogsbruket i Sverige. Superintressant. 

• Virkesförsäljning, uppköpare, Avsättning för skogsbränsle 

• Historia, vikten av att det finns en besparingsskog och syftet med den 

• Tävlingar 

• Ekonomiska tips 

• Hälsa i gröna näringar. Öppna upp mer om vad en skog kan användas till. Allt  

handlar inte bara om hur man får ett träd att växa så kostnadseffektivt som möjligt. 

Framtidsfrågor hot - möjligheter. Mer kulturreportage. Mer om stenar och grus.  

De ligger ju också där och har ett värde. Reportage om delägare - lyft fram  

Människorna - det är ju de som för Besparingen vidare. 

• Läsarnas sida saknas. Frågor, svar, önskemål. Tips om innehåll, aktuellt 

• Gamla berättelser. Forskningsrapporter (lättlästa) 

• Information om t ex gallring 

• Mer om skogsskötsel, naturvård, kulturmiljövård, vatten m m kanske 

• ? 

• Mer information om skötselfrågor, specifika för Älvdalen 

• Mycket trevlig tidning, läser från pärm till pärm. 

• Forskning björn, varg och lo - resultat inventering. Att Älvdalens Besparing aktivt 

 tar del av björnforskningen, mycket som inte kommer delägarna tillgodo. 

 Besparingen ska kräva att vara med på björnmärkningarna inom Älvdalen. 

 Har förslag på hur man kommer med.  
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• Historia 

• Mer om olika byars verksamhet 

• "Delägare i fokus" - vad Besparingsskogen betyder för deras jord/skogsägande. 

• Om tidningen ska utges tycker jag att den ska redogöra för verksamheten på 

Älvdalens Besparingsskog. Allmän information om ditt och datt till  

delägare/skogsägare finns på många andra ställen utan att ÄB behöver betala  

för utgivningen. 

• Fäbodar - ursprung, ålder m m. Kartläggning och upprustning av gamla stigar och  

färdvägar. 

 

Kommentarer ang Vad anser Du om nuvarande innehåll i 

Skogen och Kraften, ”Vad vill Du ha mindre av”:  

• Vet ej 

• Marknadsöversikt 

• Personporträtt 

• Bilder på personal 

• Rent konkreta åtgärder och kurser. Mer om naturskog som ett värde i sig!  

Har underbara barnminnen av skogens egenvärde. 

• Inget 

• ? 

• - 

• Gulliga reportage. 

 

Kommentarer ang Har Skogen och Kraften någon gång fått 

Dig att aktivt göra något, t ex anmälan till utbildning, 

ajourhållning av skogsbruksplan, beställa plantor, 

marberedning eller dyl, ”Om Du svarat ja, ange gärna vad”:  

• Ajourhållning skogsbruksplan, beställa plantor 

• Utbildning, ajourhållning 

• Kurser, rågångsröjning 

• Utbildning 
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• Anmält mig till utbildningar. 

Fått veta vart jag vänder mig vid beställning av markberedning o plantor 

• Skogsbruksplan 

• Skogsbruksplan 

• Utbildning, gödsling, plantor m m 

• Markberedning 

• Plantor, markberedning 

• Markberedning, beställt plantor 

• Gödsling, skogsbruksplan 

• Skogsbruksplan, plantbeställning, markberedning, utbildning 

• Det mesta av ovanstående 

• Plantor 

• Beställt plantor (sökt bidrag) 

• Jag har renoverat ett gammalt härbre efter att jag läst om det i tidningen, blev  

jättebra 

• Markberedning + plantor 

• Markberedning, plantering 

• Plantbeställning 

• Utbildning m m 

• Anmälan utbildning 

• Plantor, markberedning 

• Anmälning om markberedning, beställning av plantor 

• Plantor, markberedning 

• Anmäla mig till kurs 

• Utbildning, skogsbruksplan 

• Anmälan till utbildning 

• Skogsbruksplan 

• Datakurs 

• Skogsbruksplan 

• Ajourhållning av skogsbruksplan samt utbildning 

• Gödslingen, rågångsmålning 
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• Deltagit i studieresor, skogsbruksplan ajourhållning 

• Anmälan till utbildning 

• Beställa ny skogsplan 

• Kurser, plantor, när man bör utföra vissa åtgärder, t ex efter avverkning, gödsling 

 m m. 

• Anmälan till utbildning, beställt plantor, markberedning och gödsling. 

 Ajourhållning av skogs-bruksplan. 

• Skogsbruksplan 

• Påminnelse om markberedning, plantering 

• Utbildning, skogsbruksplan 

• Utbildning, skogsbruksplan, markberedning, beställning plantor 

• Anmälan till utbildning, ajourhållning av skogsbruksplan, beställa plantor och 

 markberedning. 

• Beställa plantor, markberedning, kurser pcSKOG 

• Gödsling 

• Tips om röjningskurs 

• Har gått flera kurser/utbildningar 

• Skogsbruksplan, markberedning, 

Plantor, röjning 

• Utbildning, ajourhållning skogsbruksplan 

• Anmälan 

• Min frus skog i Jokkmokk 

• Till utbildning 

• Anmälan till kurser m m. 

• Gödsling, ajourhållning, 

Markbytesprojektet 

• Anmälan till utbildning 

• Skogsdagar, olika teman 

• Beställa plantor, markberedning 

• Beställa plantor, markberedning 

• Ajourhållning av skogsbruksplan 

• Beställa plantor, markberedning 
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• Röjning 

• P g a att jag är passiv ägare 

• Utbildning 

• Lyssna på utbildning/kurs innehåll 

• Skogsplantor, markberedning 

• Utbildning 

• Utbildning 

• Utbildning 

• Skogsgödsling 

• Beställa plantor 

• Röjningskörkort 

• Kursanmälan, skogsgödselanmälan 

• Beställa plantor och markberedning 

• Beställa plantor, markberedning 

• Ordna med röjning 

• Utbildning, ajourhållning skogsbruksplan, beställa plantor, markberedning 

• Beställt plantor 

• Ajourhållning skogsbruksplan 

• Skogsbruksplaner 

• Gödsling 

• Körkort för motorsåg 

• Anmälan till utbildning och liknande 

• Markberedning, beställa plantor 

• Ang gödsling 

• Kursanmälan 

• Gödsling 

• Ett område blev röjt några år tidigare än det hade blivit utan artikeln 

• Anmält mig till kurser 

• Beställa plantor 

• Plantor, markberedning 

• Beställa plantor, markberedning 
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• Plantor, markberedning 

• Anmälan utbildning, skogsbruksplan 

• Motorsågskörkort 

• Markberedning, beställa plantor 

• Markberedning, plantering 

• Kurs GPS 

• Beställa skogsvårdsåtgärd 

• Anmälan till utbildning, beställa plantor och markberedning. 

• Kurser och utbildning 

• Frivilligt markbyte 

• Anmälan till skogsdagar 

• Skogsbruksplaner ajourhållning 

• Läste om gödsling där. (kom brev senare). 

• Ajourhållning av skogsbruksplaner 

• Utbildning 

• Markberedning, plantor 

• Beställa plantor, markberedning 

• Utbildning 

• Markberedning, beställa plantor 

• Utbildning 

• Beställning av markberedning, plantor, anmälan kurser e t c. 

• Kurser, allmän koll på vad som erbjuds 

• Plantor, markberedning 

• Gallring 

• Skogsbruksplan 

• Beställa markberedning, plantor 

• Beställa plantor, markberedning 

• Anmälan till utbildning 

• Skogsbruksplan, beställa plantor, markberedning 

• Plantbeställning 

• Utbildning, beställa plantor 
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• Utbildning, skogsbruksplan, beställa plantor, markberedning 

• Utbildning 

• Kulturminnesvård 

• Markberedning ,plantbeställning, 

Ajourhållning av planer 

• Beställa plantor 

• Deltagande på "skogsdagar", om bara tiderna för kursen passat bättre hade jag  

anmält mig, pcSkog-uppdateringar 

• Anmälan till kortare kurser 

• Kurs hos pcSkog 

• Alla ovanstående 

• Alla ovan uppräknade exempel 

• Motorsågskurs ,röjkurs 

• Kurs 

• Beställa markberedning, plantor 

• Beställa plantor 

• Beställa plantor 

• Ajourhållning skogsbruksplan, med på skogsdagar 

• Beställa plantor, markberedning 

• Markberedning, plantor 

• Allt 

• Beställa plantor, markberedning, dikning 

• Har haft gallring 

• har haft gallring 

• Olika bidrag som man får  hjälp med. 

• Beställa plantor 

• Anmälan utbildning, beställa plantor, markberedning m m 

• Anmälan till utbildning 

• Utbildning - plantfrågor 

• Data grund/motorsågskörkort 

• Beställa plantor 
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• Kursverksamhet: röjsåg, ekonomi 

• Deltagit i skogsdagar 

• Fått ny skogsbruksplan, röjt 

• Anmält mig till motorsågsutbildning, beställt markberedning och plantor 

• Anmälde mig till kurs om ekonomi, dock var den fulltecknad. Annars ofta datum 

 som inte passar 

• Skogsdag som ÄB arrangerar. 

• Skogsgödsling, markberedning, 

Plantbeställning, anmälan till utbildning och skogsdagar 

• Anmälan till utbildning, ajourhållning av skogsbruksplan, beställa plantor,  

markberedning 

• Skogsbruksplan 

• Anmält mig till utbildning men tidpunkten passade ej 

• Skogsbruksplaner, gödsling 

• Anmälan till utbildning 

 

Kommentarer ang Hur ofta besöker Du Besparingsskogens 

på Internet (www.besparingen.com), ”Om inte, varför”:  

• Saknar dator 

• Tycker för närvarande att det räcker att läsa tidningen. 

• Har ej uppmärksammat att det funnits en hemsida 

• Har ingen dator och är inte intresserad av att skaffa. 

• Dålig uppdatering, gamla uppgifter 

• Har tagit över vid nyår 

• Inte haft behov 

• Saknat anledning 

• För liten delägare 

• Dator saknas 

• Äger inte någon datamaskin 

• Visste ej om att det fanns 

• Va ä dä? 
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• Jag känner mig inte intresserad 

• Åldersskäl. Utflyttad sedan länge. Barnen kommer att besluta om vidare kontakt. 

• Intresserar mig inte 

• Tiden! 

• Vet ej 

• Har inte behövt 

• Har bara inte blivit av 

• Har inte internet 

• Har ej dator 

• Vet inte varför jag skulle besöka den sidan. Skogsbruket sker passivt från min sida. 

• Inte haft dator så länge 

• Har inte haft anledning 

• Har ej egen dator. Min höga ålder. 

• Ej tillgång till dator 

• Har ej någon dator 

• Har ingen dator 

• Kan ej med datorer 

• Använder inte dator 

• Har ingen dator 

• Har inte ens tänkt tanken, är ej intresserad av internet 

• Har inte det intresset och tiden 

• Hinner ej. 

• Har inte tålamod att sitta framför datorn 

• Visste inte att den fanns 

• Har ej internet 

• Har kompetensen inom släkten 

• Mitt arbete upptar all kraft och tid. 

• Har ingen dator 

• Saknar dator 

• Saknar dator 

• Har inte vetat att den finns, ny medlem i Besparingsskogen 
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• Har inte tänkt på det 

• Har ej dator 

• P g a att jag är passiv ägare 

• Mitt skogsinnehav är mycket litet och jag har inte haft något behov att besöka  

Besparingsskogens hemsida 

• Inget behov 

• Ointressant 

• Har inte tagit in att den finns på nätet 

• Saknar dator 

• Denna enkät var bra, gav mig påminnelse/tankeställare, d v s hög tid att engagera 

 sig. 

• Har ej dator 

• Den är tråkigt upplagd, svårt att hitta information, man får alltid ringa kontoret. 

• Har ej dator 

• Söker information om årsstämma. Skulle gärna bli kallad via e-post eller utskick 

 via sms-grupp. 

• Dåligt intresse 

• Har ingen dator 

• Är ej datorkunnig 

• Har ej dator 

• Har inte tänkt på att det går att få information från Besparingen via nätet (hemsida).  

Kommer säkert att göra det nu. 

• Har ingen dator. Kan få information från någon som går in då och då. 

• För lite intresse - då vi har en utsedd ombudsman och arealen ej så stor 

• Ej tid 

• Tiden räcker inte till. Facebook? - ni kanske når flera? 

• Har faktiskt inte tänkt/vetat om att de har en hemsida. 

• Har ingen dator 

• Har ingen dator 

• Vet ej, kanske för män av män 

• Ingen dator 

• Har inte någon dator 
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• Har inte dator 

• Kunde vara aktuellare 

• Har inte haft så stort behov men kommer att få 

• Har ej dator 

• Har ej dator 

• Har ej tid 

• Har inte haft dator och inte kunnat 

• Har inte känt behov 

• Har inte haft behov av det 

• Har inte haft dator så länge 

• Inte tid att sitta vid datorn 

• Är dålig på data 

• Är ingen datamänniska 

• Besöker kontoret istället 

• Saknar dator 

• Har inte "behövt än" 

• Har ingen data 

• Har ingen dator 

• Har ingen dator 

• ? 

• Har ej haft behov och tidsbrist 

• Jag har ingen dator 

• Ej ajourförd. Bättre levande hålles aktuell flera besökareträffar. 

• Har ingen dator 

• Saknar dator 

• Har ej dator 

• Äger ingen dator 

• Jag har ingen dator 

• Har ingen dator 

• Har ingen dator 

• Har ingen data 
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• Har inte något internet 

• Saknar dator 

• Är inte så bra på dator att leta efter olika saker som kan finnas 

• Jag har inget internet 

• Har ingen dator 

• Har inte haft behovet 

• Använder ännu inte internet. Har en mer romantisk inställning till skogen och dess 

 värden. 

• Visste inte att den fanns eller när jag sett att den finns har jag glömt bort att jag 

 kanske skulle gå in på den 

• Sidan är bra - behöver kanske hållas mer levande, men eftersom jag bor på orten 

 så ringer jag, mailar eller kommer på besök då och då. 

• Har ej data 

• Har ej dator 

• Har ej varit delägare förrän i år 

• Visste knappt att den finns och då är det svårt att komma på tanken, "en blänkare" 

 med e-post för att annonsera nyheter på hemsidan vore bra (push-teknik). 

 Mitt problem i  sammanhanget: Läser Skogen och Kraften hemma och där har jag 

 gudskelov ingen dator. Håller på med datorer hela dagarna på jobbet och då  

kommer jag inte på tanken. Skönt att slippa datorer när jag kommer hem. 

• Har ingen dator 

• Äger ingen dator 

• Har inte tänkt på denna service 

• ? 

• Saknar dator 

• Är icke datakunnig 

• Har ingen dator 

• Har ingen dator 

• Har ingen dator 

• Visste inte att den finns, kommer att besöka sidan någon gång per månad 

• Ej intresserad av dator 

• Har ingen dator 
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• Inte intressant 

• Äger ej dator 

• Har ej dator 

• Är ej insatt i datormysteriet 

• Får information vad som händer där ändå via mitt jobb 

• Har ingen dator 

• Har ingen dator 

• Har aldrig tänkt på det 

• Har ännu inte haft anledning att göra det 

• Har ingen dator 

• Saknar dator 

• Har ej dator 

• Har ej dator 

• Har ej internet. 

• Har ej skaffat internet 

• Jobbar på Besparingsskogen 

• Internet är inte min "grej" 

• Därför att jag inte har egen dator, när jag behöver använder jag min son och hans 

 dator. 

• Har ej dator 

• Tycker inte att den ger så mycket mer än Skogen och Kraften 

• Har inte haft dator så länge, är ännu ovan 

• Har inte tänkt på det, ska börja nu 

• Känner inte att jag behövt 

• Har fullt upp med annat 

 

Kommentarer ang Vad är anledningen när Du besöker 

Besparingsskogens hemsida:  

• Söka info 

• Söka information 

• Information, kontaktuppgifter, allmänt intresse 
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• Information 

• Stämman 

• Få information om något som är aktuellt för mig 

• Få information 

• Möteshandlingar 

• Information 

• Få veta vem jag ska vända mig till vid olika åtgärder 

• Information 

• Ska börja kolla upp i fortsättningen 

• Information 

• Se om det är några nyheter 

• Behöver information 

• Intresse för nyheter 

• Kollar kontakter, tel nr 

• Söker kontaktpersoner m m 

• Information om aktuell 

• Se när nästa stämma är bl a. 

Se vad som är på gång. 

• Om något nytt! 

• Söker information 

• Se vad som är på gång 

• Se nyheter 

• Information, tel-nr 

• Information 

• Söka information 

• Information ang markbytesprojektet 

• Information m m 

• Kolla om något nytt är på gång 

• Ymse 

• Om något nytt kommit sen sist 

• Nyfikenhet 
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• Information och uppdatering 

• Nyfiken 

• Söker efter ev nyheter 

• Allmänt intresse 

• Läsa information 

• Information 

• T ex information om stämmor. Fasta datum för stämmor, t ex sista dagen i månad. 

• Söka information 

• Information 

• Nyfiken 

• Söker information 

• Skaffa information 

• Letade information om kurser 

• Kontaktuppgifter och information 

• Ofta fiske och jakt 

• Söker information 

• Intresserad av vad som händer, kollar utbildningar och informationsträffar 

• Ren nyfikenhet 

• Tar reda på fakta och söker information 

• Senaste nytt, skriva ut blanketter 

• För att kolla om något nytt framkommit 

• Tittar efter nyheter 

• Kollar läget 

• Informationssök 

• Allt möjligt, som t ex utbildningar, skogsvård, bidrag 

• Kolla nyheter och information 

• För att få information 

• Om det finns några nyheter 

• Kollar vad som händer 

• Godkänd hemsida med tydlig information. Bra upplägg på sidan. 

• Information 
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• Nyfikenhet 

• Få information om vad som är aktuellt bl a 

• Nyfikenhet, ser om det har kommit in något intressant som utbildningar e t c 

• Nyfiken om vad som händer 

• Kollar kurser 

• Kollar kurser 

• Söker någon slags information 

• Vill hålla mig ajour med vad som är aktuellt för närvarande 

• Kolla nyheter 

• Vill se vad som händer och vad som behöver göras med skogen 

• Söker kontaktuppgifter 

• Ev nyheter 

• Allmänt intresse av skogsbruk 

• Skiftande anledningar 

• Söker information. Ta upp byaröjningsprojektet igen i någon form. 

• Information 

• Söker information 

• Nyfiken 

• Kontaktpersoners tel-nr 

• Allmän information 

• Information, nya uppdateringar 

• Besöker aldrig men hittar säkert det jag söker 

• Intressant att se vad som händer inom ÄB 

• Information 

• Intresse 

• Nyheter 

• Bidrag 

• Söker information som kanske finns där 

• Olika anledningar, kunskapsinhämtning 

• Uppdatering 

• Information, kollar om det är något intressant på gång, då jag bor 17 mil från  
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Älvdalen 

• Kolla om det är något nytt, vad som är på gång 

• Oftast villkor för bidrag 

• Allmänt intresse 

• Nyheter, kursutbud, försäljningar, tidningen m m 

• Behöver information 

• Söker information 

• Kallelser, historia 

• Leta information och nyheter 

• Information 

• Information 

• Beställa skogsbruksplaner 

• Nyfiken 

• Se föregående fråga 

• Kontaktuppgifter, tel- nr m m 

• Kolla ev nyheter 

• Kolla om det är kurser och projekt på gång 

• Vill hålla mig uppdaterad 

• Kolla upp läget 

• Nyfiken 

• Varierar 

• Söker information 

• Nyheter 

• Jag vill hålla mig uppdaterad 

• Vill ha svar på någon specifik fråga 

• Information om jakt, ekonomi m m 

• Uppdatera mig 

• Ta del av information 

• Har ingen dator 

• Information 

• Vara uppdaterad 
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• Kolla nyheter 

• Se vad som händer/är på gång + allmän information 

• För att få information och läsa om något är på gång 

• Se vad som finns 

• Kurs, möten 

• Information 

• Har inget internet 

• Besöker den inte 

• Använder den i jobbet 

• Hur man arbetar inom Besparingsskogen, var jag kan få hjälp vid behov 

• Se förra frågan, om behov finns så söker jag 

• Kontaktuppgifter, jaktinformation 

• Söka information 

• Kolla information som kan vara mig till gagn. 

• Se om det är något som jag har nytta av. 

• Nyfikenhet 

• Information om t ex bidrag 

• Söka information, bl a vad som är på gång, aktualiteter för att "aktivera delägarna" 

spännande intressant, vem gör vad på besparingen 

 (befattningsbeskrivningar saknas, hittar ej rätt person).  

Aktuella bidrag saknas m m som är aktuellt. Kursiv stil på ändringar 

inom bidrag. 

• Kolla läget 

• Nyfikenhet 

• Få information 

• Senaste nytt - händelser i framtiden 

• Information 

• Vill kolla vad som händer 

• Söker information 

• Kolla nyheter 

• Letar efter news 

• För att få mer kunskap om skogsbruk och aktuella händelser, kurser, projekt. 



 

 
89 

 Annonser om skogsfastigheter till salu då jag vill utöka mitt skogsinnehav. 

• Bidragsinformation och jaktkortspriser t ex 

• Information. Det senaste. Det som ska hända. 

• Nyfiken på vem som jobbar där 

• Bl a ta reda på datum för kurser/jordägarstämma 

• Allmän information 

• Information kring gällande regler om skogsförsäkring 

• Information om olika tjänster 

• Ny information 

• Söker information, tar ut blanketter 

• Tar ut blanketter och söker information 

• För att läsa om senaste jordägarstämman bl a 

• Information 

• Vill veta vad som är aktuellt 

• Kolla när jordägarstämman är 

• Information 

• Besöker inte hemsidan. 

• Söker aktuell information 

• Ny information 

• När jag behöver ett tel-nr eller ska läsa om historik, skogsvårdsbidrag etc. 

• Få information 

• Roligt att titta 

• Vill hålla mig ajour 

• Kollar nyheter 

• Ta ut blanketter 

• Något jag funderar över 

• Hade ingen dator 

• Information 

• Har inte sett behovet ännu. Skall prova denna efter detta! 

• Titta efter information och blanketter 

• Gör inte det 
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• För att söka information om olika saker, t ex rutiner för plantbeställning, tidpunkt 

 för stämma e t c 

• Kollar stämmorna 

• Diverse blanketter och information 

• Blanketter och diverse information 

• Svar på vissa funderingar 

• Hämta blanketter 

• Information 

• Allmänt intresse 

• Information, nyheter 

• Allmänt intresse 

• Jaktinformation 

• Om man har funderingar kring något man undrar. 

• Vill följa utvecklingen - även inom Skogsstyrelsen 

• Nyfiken 

• Information 

• Har den på "jobbdatorn" 

• Allmänt intresserad av verksamheten, ev utbildningar m m 

• Allmän information, stämmofrågor/handlingar/protokoll 

• Information/kurser, ekonomi 

• Söker information 

• Informationsökning 

• Låneansökan 

• Få information allmänt 

• Kolla kurser 

• Tel-nr 

• "Brygd" 

• Kollar om det möjligen finns något nytt där. 

• Har ingen dator 

• Letar information 

• Ingen speciell anledning. Det kan ju finnas något intressant att läsa. 
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• För att kunna planera in jordägarstämmor och andra evenemang i den årliga  

kalendern 

• Att söka nyheter eller information i någon bestämd fråga. 

• Information 

• Ev kursutbud, ny personal 

• Jordägarstämma eller andra nyheter 

• Söker information 

• Tar fram blanketter 

 


	Förord
	Innehållsförteckning
	1. Abstract
	2. Inledning
	2.1  Historik om Besparingsskogen
	2.2 Älvdalens Besparingsskog
	2.3 Syfte med undersökningen

	3.  Material och metoder
	3.1 Enkäten
	3.2 Arbetsmetodiken

	4. Resultat
	4.1 Sammanställning av enkät
	4.2 Allmänna frågor
	4.3 Hur brukar och sköter Du din skog idag?
	4.4 Hur vill Du sköta och bruka Din skog i framtiden?
	4.5 Utbildning
	4.6 Ägande
	4.7 Generationsväxling
	4.8 Markbytesprojektet i framtiden. Projektet avslutas under 2012
	4.9 Information
	4.10 Tidningen Skogen och Kraften

	5. Diskussion
	5.1 Svarsfrekvens
	5.2 Resultat
	Hur brukar och sköter Du Din skog idag?
	Hur vill Du bruka och sköta Din skog i framtiden?
	Utbildning
	Ägande
	Generationsväxling
	Markbytesprojektet i framtiden
	Information
	Tidningen Skogen och Kraften


	6. Sammanfattning
	7. Referenslista
	7.1 Internetdokument
	7.2 Publikationer

	8. Bilagor
	/Bilaga 1 Följebrev
	Bilaga 2 Enkäten
	Enkät till delägare i Älvdalens Besparingsskog

	Bilaga 3
	Kommentarer på Annat ang ”Vilken var Din senaste skogliga åtgärd”:


