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Under år 2005 har Besparingsskogen
stött utvecklingen i Grönklitt på två
sätt, dels genom delägarskap i Grön-
klittbostäder AB och dels genom att
delta i nyemissionen i Grönklitt AB.
Grönklittsbostäder är ett samver-
kansprojekt mellan sju lokala företag,
som uppfört fyra uthyrningshus med
fem lägenheter i vardera huset. Anta-
let bäddar är 252. Husen ligger högt
med fin utsikt öster om söderbacken.
Två av husen syns längs upp i bilden.
Besparingsskogens andel är 19 %.
När Orsa kommun beslutade att göra
en nyemission i Grönklitt AB och
minska sin ägarandel till 40 % gick
Besparingsskogen in och köpte an-
delar för 3,5 milj. kr. Det ger en
ägarandel i bolaget med 10,7 %.

Besparingsskogen stödjer utvecklingen i Grönklitt

Ordinarie vårstämma med Orsa
Besparingsskog kommer att hållas i
Jordägarhuset i Orsa tisdagen den
30 maj 2006 med början kl 1800.

Följande ärenden finns upptagna på
föredragningslistan:
• Stämmans öppnande.
• Godkänna kallelse
• Val av justeringsmän
• Fastställa röstlängd
• Allmänningsstyrelsens årsredovis-

ning för år 2005
• Revisorernas berättelse angående

granskningen av allmännings-
styrelsens förvaltning och redo-
visning

• Fastställande av resultat- och
balansräkning för år 2005

• Fråga om ansvarsfrihet för
allmänningsstyrelsen

• Allmänningsstyrelsens förslag till
disposition av 2005 års överskott

• Jordägarnämndens årsberättelse
och budgetredovisning för år 2005

• Revisorernas berättelse angående
granskningen av jordägarnämn-
dens förvaltning och redovisning

• Fråga om ansvarsfrihet för jord-
ägarnämnden

• Allmänningsstyrelsen förslag till
reglementsändring med anledning
av beslut om anmälan för deltagande
i stämmor

• Motion från Widlund m.fl. angående
länsstyrelsens hantering av jordtalen
i Besparingsskogen

Till ärendena hörande handlingar finns
tillgängliga under 14 dagar före stäm-
man på jordägarkontoret i Orsa. Den
som vid stämman avser att företräda
samägd fastighet skall förete fullmakt
från samtliga andelsägare. Ställföreträ-
dare för samägd fastighet skall förete
av inskrivningsmyndigheten utfärdat
bevis om förordnande som ställföre-
trädare.
För att underlätta upprättande av
röstlängd skall delägare, som avser att
deltaga i stämman, anmäla detta till
Besparingsskogens kontor senast
måndagen den 29 maj  före kl 16.00,
tel 0250-431 84. OBS! Anmälan ef-
ter denna tidpunkt godkännes ej!

Orsa den 2 maj 2006
Allmänningsstyrelsen



JORDÄGAREN

Gasol
Besparingsskogens
plantskola i Tallhed
erbjuder återfyllning
av dina godkända
gasoltuber till ett
mycket lågt pris;

P 6 = 180:- kr

P 11= 270:- kr

P 19= 460:- kr

Rumänskt skogsbesök

Den 1 mars anställdes Lars Svens-
son som ny vägmästare efter Helge
Karlsson, som då gick i pension. Lars
kommer från Åsele i Västerbotten
och började sin yrkesbana i faderns
åkeri, där han fick prova att köra alla
tänkbara vägmaskiner. Efter hand till-

tog intresset att vidareutbilda sig och
1992 avlade han vägmästareexamen i
Linköping. Efter examen arbetade han
flera år inom Vägverket som vägmäs-
tare inom Åsele driftsområde. År 2003
flyttade han till Leksand, där Lars fram
till nu varit kommunens gatuchef.

Röjningsprojektet

Ny vägmästare Hemsida

Orsa Biobränsle

Under mars månad besöktes Bespa-
ringsskogen av en grupp rumänska
skogsmän, som representerade både
statligt och privat skogsbruk. Gruppen
var här under ledning av rumänines
skogsminister Vasile Lupu, som på
bilden sitter i skördaren.
Efter kommunismens fall i Rumänien

pågår ett arbete med att återlämna
konfikerad mark till de forna ägarna. De
visade därvid ett mycket stort intresse
för Besparingsskogen som modell, där
man inte delade ut all mark, utan avsatte
en del av marken under gemensam
förvaltning. Avkastning skulle då gå till
att bekosta vissa gemensamma utgifter.

Fältarbetet för skogsbruksplaner och
röjningsprojektet kommer under som-
maren att fortsätta inom Hansjö skifte-
slag. För att öka takten i projektet an-
slog höststämman ytterligare medel med
300 000 kr för att kunna anställa flera
fältinventerare. Sven-Erik Sjöberg är
ansvarig för fältarbetet. Nås på telefon
0250-429 53, 070-231 52 30.
Anders Frääs kommer även i fortsätt-
ningen att vara ansvarig för att ta fram
skogsbruksplaner till delägarna.

Orsa Besparingsskog har sedan star-
ten varit delägare i Orsa Biobränsle AB.
Besparingsskogens ägarandel har va-
rit 40 %. Mellanskog Bränsle AB har
en ägarandel av 50 % och samtidigt
ansvarat för driften av pelletsfabriken.
Besparingsskogen har under de se-
naste åren för en dialog med Mellan-
skog Bränsle AB om att överta
Besparingsskogens andel i Orsa Bio-
bränsle AB. I slutet av år 2005 nåddes
en uppgörelse, där Mellanskog Bränsle
AB köpte Besparingsskogens andel
och övertog alla övriga åtaganden.

Besparingsskogen håller på att ta fram
en egen hemsida för att bättre kunna
informera både externt och internt. Det
är först nu vi funnit ett verktyg som gör
att vi kan sköta och underhålla hem-
sidan utan konsulthjälp. Hemsidan blir
troligen klar före semestern och leta på
www.orsabesparingsskog.se
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Fastighetsköp i Furudal

Bidrag till
skogsvård

Snön hopar sig i Noppikoski

Delägarna inbjuds till en exkursion
uppe på Besparingsskogen lördagen
den 16 september 2006. Vi kommer
bl.a. att visa och diskutera lite av de
funderingar som finns omkring energi-
satsningar.
De som önskar medfölja på exkur-
sionen skall anmäla detta till Bespa-
ringsskogens kontor senast fredagen
den 11 augusti , tel 0250-431 84. Av
praktiska skäl begränsas antalet delta-
gare till 100 personer. Först till kvarn...
Varmt välkomna!

Skogsexkursion

Besparingsskogen har genom mark-
byte med Sveaskog förvärvat Källan-
området öster om Furudal. Markbytet
utgör en del i Sveaskogs uppdrag från
staten att stärka det privata skogs-
bruket genom försäljning med upp till
500 ha produktiv skogmark per kö-
pare. Det är intressant att Sveaskog i
detta sammanhang har likställt
Besparingsskogen med privat ägande.

Källanområdet omfattar en markareal
av 644 ha, varav 566 ha utgör produk-
tiv skogsmark. Den stående volym är
40 465 m3 och köpeskillingen blev
7,150 milj. kr.
Samtidigt med köpet av Källanområdet
avyttrade Besparingsskogen 112 ha
produktiv skogsmark till Sveaskog för
1,250 milj. kr. Fastigheten höll 6 600
m3 och ligger inne i Sveaskogs innehav.

NYTT RÖJNINGSBIDRAG.
Vid höststämman år 2005 beslutades
om nya regler att gälla för röjnigsbidrag
under år 2006.
1.Röjningsbidrag sökes innan röj-

ningen har påbörjats.
2.Ett traktdirektiv med förslag till

stamantal och ett hektar-pris för
röjningen upprättas.

3.Med traktdirektiv och röjnings-
instruktion kan röjningen utföras.

4.Bidrag utgår med godkänd kost-
nad minskat med 1 000 kr/ha.

5.Maximalt bidrag är 2 500 kr/ha.
6.Efter röjningen skall en rapport in-

lämnas och godkännas innan bi-
draget betalas ut.

Övriga skogsvårdsbidrag år 2006;
• Markberedning, 600 kr/ha
• Maskinell sådd, 500 kr/ha
• Plantor, 40 öre/planta
• Plantering, 45 öre/planta

De fullständiga reglerna finns tillgäng-
liga på Jordägarkontoret i Orsa.
Bidrag för årets skogsvårdsåtgärder
skall ansökas hos Orsa  Jordägar-
nämnd före den 31 oktober 2006,
förutom röjningsbidrag som söks innan
röjningen har påbörjats.
Ansökningsblanketter finns på Jord-
ägarkontoret i Orsa. Om du har några
frågor angående skogsvårdsbidrag
ring 0250-429 51 för ytterligare
information.

Efter några år av förhållandevis
snöfattiga vintrar har den sistlidna
vintern återgått till mera normala
förhållanden. Det var framförall under
mars månad som vi fick stora
snömängder. Dagens skogsmaskiner

klarar betydande snödjup. När snö-
djupet passer en meter börjar det bli
svårt att tugga sig fram. En fördel med
djup snö är dock att man lättare kan
avverka steniga områden, då snön
hjälper till att utjämna markytan.



Balansräkning för 2005 i milj. kr

Ekonomisk redovisning för 2005

Anläggningstillgångar

Besp. mark 55,3
Övr.mark, mask, byggn 25,9
Inventarier 17,1
Finansiella 11,9

Omsättningstillgångar
Varulager 11,3
Omsättningsaktier. 45,4
Kundfordringar 11,6
Övr. korta fordringar 11,2
Kassa och bank 2,9

Summa tillgångar 192,6

Enligt lag och reglemente skall allmänningsstyrelsen varje år upp-
rätta en Resultaträkning och en Balansräkning. Dessa skall
vid den ordinarie vårstämman underställas jordägarstäm-
mans granskning och godkännande.

Resultaträkning för 2005 i milj. kr
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B
Orsa
Porto Betalt
P 3 0

Avs:Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

Intäkter
Virkesförsäljning 36,7
Plantskolan (externt) 6,1
Värdepappersrörelse 3,3
Förändring varulager 1,8
Övriga intäkter 7,8
Reavinster m.m. 0,8
Rörelsens intäkter 56,5

Summa intäkter 56,5

Kostnader
Råvaror m.m. 6,5
Övriga externa kostnader 20,5
Personalkostnader 18,3
Direkta jordägarbidrag 4,7
Jordägarnämndens budget -9,9
Rörelsens kostnader 40,1
Resultat före avskrivning 16,4
Avskrivning enl. plan 6,0
Resultat efter avskrivning 10,4
Finansnetto efter nedskrivn. -2,6
Resultat efter finansnetto 7,8
Periodiseringsfond m.m. 5,3
Invt.avskrivn. över plan -1,3
Resultat före skatt 11,8
Skatt och skattefordran -0,5
Årets vinst 11,3

Vem får pengar?
Utdelning av bidrag till delägarna, in-
klusive övriga bidrag, från Bespa-
ringsskogen var 9,9 milj. kronor un-
der år 2005.

Vägkostnader
Byvägar
Sommarunderhåll  831 tkr
Vinterunderhåll 1 026 tkr
Oljegrusunderhåll  626 tkr
Avgår allm. bidrag -2 463 tkr
Skogsvägar:
Sommarunderhåll  2 428 tkr
Vinterunderhåll   659 tkr
Vägunderhåll 196 tkr
Åtkomstvägar 747 tkr
Garage arbl. m.m. 787 tkr

Skogsvårdsbidrag
Skogsdikning 13 tkr
Markberedning 370 tkr
Skogsplantor 340 tkr
Plantering 475 tkr
Röjning  1 374 tkr
Skogsbruksplaner. 602 tkr

Övriga bidrag
Djurhållning 344 tkr
Arealbidrag 654 tkr
Avskrivningslån 36 tkr
Föreningsbidrag 125 tkr
Hembygdsför. bystugor 223 tkr
Lantmäteribidrag. 75 tkr
Stipendier 12 tkr
Odisponerat 106 tkr
Nämndarvoden 151 tkr
Jordb.instruktör 203 tkr

Totalt 9 940 tkr

Nästa nummer
av JORDÄGAREN sänds ut i
slutet av november  2006. Har du
några synpunkter eller funderingar
så sänd dem under adress:

Orsa Besparingsskog

Box 55, 794 21 ORSA

Eget kapital

Eget kapital 51,5
Skogsmedelsfond 10,3
Fonderat enl § 21 12,7
Övriga fonderade medel 1,8
Fritt eget kapital 82,3

Skulder
Obeskattade reserver 12,8
Långfristiga skulder 0,0
Kortfristiga skulder 13,1
Framtida skogsvård 8,1

Skulder & eget kapital 192,6
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