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17 miljoner plus
RÄTTVIK

Delårsbokslutet för Rättviks kommun 2012 visar
drygt 17 miljoner kronor
plus i kassakistan. Vid
årets slut kan det ha sjunkit till omkring tio miljoner plus.
Siffrorna redovisades
för kommunstyrelsens allmänna utskott på tisdagen, och har delvis redan
omskrivits i DD.
Siffror som Inge Östlund (C) vill framhålla är
förvaltningarnas förbrukning av årsbudgeten räknat i procent.

2011 var siffran nästan
60 procent per 31 juli för
fullmäktige och kommunstyrelsen. I år hamnade siffran på 45 procent.
För alla förvaltningar
sammantaget är dock procentsatsen betydligt blygsammare, men ändå en
förbättring med två procent.

– Trendbrott.

Förvaltningarna jobbar med kostnadsmassan och förbrukar mindre i år. Alla ligger
bättre till. Vi vet att verksamheterna kostar för

mycket och att vi måste
banta, säger Inge Östlund.
Nu var inte bantning
det stora samtalsämnet.
Istället kunde konstateras
att kommunen fått 12,7
miljoner kronor från AFA
Försäkring.
– Det är pengar vi tidigare betalat in men nu fått
tillbaka, förklarar ekonomichef Sven Kanth.
AFA ägs av arbetsmarknadens parter och kommunen betalar regelbundet in
pengar dit för diverse försäkringar. Eftersom dessa
pengar inte använts fullt

ut får kommunen nu tillbaka dem. En orsak är få
skadefall bland de anställda.
Det ser ljust ut med
andra ord?
– Ja, men det kommer
inte att bli 17 miljoner plus
vid årets slut, men plus tio
miljoner är förhoppningen, säger Inge Östlund.
DD. Ja, då behöver ni
inte banta ner gymnasiet
och trädgårdsutbildningen?
– Jo, det här är bara en
engångsutbetalning.

Bengt Oldhammer

Kurs om hyggesfritt i Rättvik

Fanny Anderslars på Stiernhööksgymnasiet har bara ridit på islandshästar senaste fyra månaderna.
FOTO: BENGT OLDHAMMER

Fanny hemma
från Island
RÄTTVIK

Fanny Anderslars har nyligen återkommit efter
en sommar på Island där
hon jobbat med hästar
och turism.

RÄTTVIK

I helgen anordnar bröderna Uhlås kurs i hyggesfritt
skogsbruk vid Bockgården
i Sjurberg.
De är certifierade och
väl insatta i ämnet.

Hon går tredje året på
Naturbruksutbildningen
med inriktning häst. I utbildningen ingår en
praktikperiod.
– Jag gjorde praktiken
på Eldhestar på Island
under maj månad. Sedan

Informationen på deras
proffsiga hemsida får nog
en vanlig skogsbrukare att
rynka pannan i både två
och tre veck.
– Vi närmar oss tider av
stora förändringar i det
svenska skogsbruket. I
många europeiska länder
är kalhyggesbruket redan
uträknat. Slutsatserna efter många års skogsbrukande är dåliga ekologiska, ekonomiska och sociala resultat. I Sverige är
plantageskogsbruket fortfarande rådande,
men
många verksamma skogsägare och andra naturintresserade är överens om
att alternativ behövs.

Bengt Oldhammer

Nej till att avskaffa LOV
RÄTTVIK

Motionen om att avskaffa LOV i Rättvik avslogs
på tisdagen av kommunstyrelsens allmänna
utskott.

Bröderna Sven och Erik
Uhlås tillhör en släkt som i
generationer levt av jorden och skogen.
– Vi är uppväxta på en
bondgård i skogsbygden
och där har vi sedan ungdomsåren, på 1980-talet,
praktiserat
hyggesfritt
skogsbruk. Vår farfar och
farmor som tänkte själva
levde efter devisen att ”bara de döda fiskarna följer
strömmen”.
– Trots kalhyggesbrukets totala dominans tyckte de och senare våra föräldrar att hugga utan hygge var ett sundare sätt att
ta ut räntan av skogen och
samtidigt ha den kvar. Det

jobbade jag där fram till
augusti.
Anderslars är mer än
nöjd med sommaren.
– Jättekul. Hårt jobb
men roligt.
Turism och hästar
kanske är nåt att satsa på
här hemma?
– Jag gillar den biten
och det är något jag skulle vilja göra framöver.

Sven Uhlås mäter trädets ålder och tillväxt. ”Om vi kan nå fram med budskapet
att det faktiskt går att få en minst lika bra och antagligen bättre värdetillväxt i
det hyggesfria skogsbruket jämfört med kalhyggesskogsbruket så tror jag att vi
har det uthålliga skogsbruket inom räckhåll”, säger han.
FOTO: EMMA GONZÁLEZ
handlar egentligen bara
om sunt skogsförnuft.
– Hyggesfritt skogsbruk
är egentligen ingenting
nytt, bara någonting som
vi glömt. Skogsbönder har
i generationer valt träden
på ärvd kunskap och intuition. Under 1900-talet
och fram till nu har skandinaviska forskare inom
kontinuitetsskogsbruk arbetat i skuggan av det konventionella skogsbruket. I
Sverige har den forskning-

en mynnat ut i den praktiskt
tillämpningsbara
skogsbruksmetoden Naturkultur, säger Sven
Uhlås.

Kursen i helgen handlar
alltså om att hugga utan
kalhygge.
– Skogsstyrelsens statistik visar att skogsägarens
lönsamhet försämrats sedan 1950-talet. Vi tror att
lönsamheten kommer att
fortsätta sjunka för de fles-

Hyggesfritt
skogsbruk är
egentligen ingenting nytt
ta skogsägare som inte
lyckas se möjligheten i att
prioritera
kvaliteten
framför kvantiteten.

Den omskrivna motionen lämnades in i januari av Anders Björkman
(S).
Kritiken var hård.
– Ett ideologisk högerprojekt, skrev Björkman.
Sedan dess har ärendet beretts och socialchefen skrev i somras att det
tidigast 2013 går att utvärdera för- och nackdelar med LOV. I dagsläget
nyttjas LOV (lagen om
valfrihetssystem) i huvudsak vad gäller hemtjänst.
– Jag tycker det känns

fånigt att avskaffa LOV
innan vi hunnit pröva.
Det finns tolv som valt
LOV i Rättvik, säger Inge
Östlund (C).
– Skulle det vara så att
de privata aktörerna
missköter sig försvinner
de. Jobbar de bra väljer
fler privat i större utsträckning, säger Östlund.
Hur framtiden ser ut
spekulerade Östlund lite
över på en presskonferens.
– Det finns ingen kommun där LOV blivit en
succé och slagit ut den
kommunala. I en framtid
kanske det blir 20 procent LOV och 80 procent
kommunalt?

Bengt Oldhammer

Bengt Oldhammer
bengt.oldhammer@daladem.se

Japanska besök på gymnasiet

”Det går ändra skogsbruket om vi vill”
Bröderna Uhlås ifrågasätter starkt att med stora
resurser ta ut en majoritet
av skogens träd när de
fortfarande har alltför klena stammar.

bland de större träden.
– Att fortsätta bruka
skogen på detta sätt leder i
förlängningen till utarmade skogar som på sikt
verkligen riskerar skogsbrukets lönsamhet.

De är också kritiska till
att kalavverka och markbereda när man istället
kan få små träd att naturligt och under bra kvalitetsförhållanden växa upp

Istället tycker vi att det är
logiskt att varsamt plocka
ut våra träd först när de är
stora och ekonomiskt
mogna.

RÄTTVIK

Uhlås är övertygad om
att kontinuitetsskogsbruk
(alltså avverkning utan
hyggen) har stor potential.

– Detta går att genomföra
om vi verkligen vill. För
det är väl inte skogsindustrin med fokus på volym och kortsiktiga ekonomiska resultat som ska
diktera hur vi ska sköta
våra skogar? Familjes-

kogsbruket behöver återta makten över skogen och
förbättra både lönsamheten och den biologiska
mångfalden minus; skogens hållbarhet på lång
sikt.

Kalhyggesbruket är den
enskilt största orsaken till
att det finns ungefär 2000
rödlistade växter och djur
i våra skogar.

RÄTTVIK Idag torsdag kommer Miki Kamata från

SwedishCenterFoundation, i Tobetsu, utanför Sapporo, till gymnasiet för att lära sig mer om skolan
och de utbildningar som finns. Detta för att få en
bättre bild av vad skolans verksamhet handlar om,
så att samarbetet med att hitta möjliga APL-platser
på Hokkaido ska gå smidigare.
Det är Miki som har varit med och möjliggjort att
skolan just nu har Vidar Hammarsten (Naturbruksprogrammet Trädgård) i Sapporo på APU.
På fredag kommer en grupp japanska bönder på
besök, för att lära sig mer om svenskt jordbruk. De
kommer att få en rundvandring på jordbruket. Dessa besökare kommer från Tobetsu, som är Leksands
vänort i Japan, och de firar under veckan att vänortsutbytet har 25-årsjubileum.

