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Jordägarstämma
Ordinarie höststämma med Orsa
Besparingsskog kommer att hållas i
Jordägarhuset i Orsa torsdagen den
30 nov. 2006 med början kl 1800.
Följande ärenden finns upptagna på
föredragningslistan:
• Stämmans öppnande
• Godkänna kallelse
• Val av justeringsmän
• Fastställa röstlängd
• Allmänninsstyrelsens förslag
till budget för år 2007
• Jordägarnämndens förslag till
bidragsbudget för år 2007
• Jordägarnämndens förslag till
skogsvårdsbidrag för år 2007
• Komplettering av relementsändring
på förslag av Länsstyrelsen
• Arvoden till förtroendevalda för
åren 2007-2008

• Val av tre ledamöter i allmänningsstyrelsen för åren 2007-2010
• Val av två suppleanter i allmänningsstyrelsen för åren 2007-2010
• Val av vice ordförande i allmänningsstyrelsen för åren 2007-2010.
• Val av sex ledamöter i jordägarnämnden för åren 2007-2010
• Val av två suppleanter i jordägarnämnden för åren 2007-2010
• Val av ordförande i jordägarnämden för 2007-2010
• Val av ordförande och vice ordförande för jordägarstämman
för åren 2007-2010
• Val av tre ledamöter i valberedningen för åren 2007-2009
• Val av tre revisorer för år 2007, varav minst en skall vara auktoriserad
• Val av tre revisorssuppleanter för år,
2007, varav minst en skall vara auktoriserad

Till ärendena hörande handlingar finns
tillgängliga under 14 dagar före stämman på jordägarkontoret i Orsa. Den
som vid stämman avser att företräda
samägd fastighet skall förete fullmakt
från samtliga andelsägare. Ställföreträdare för samägd fastighet skall förete
av inskrivningsmyndigheten utfärdat
bevis om förordnande som ställföreträdare.
För att underlätta upprättande av röstlängd skall delägare, som avser att deltaga i stämman, anmäla detta till
Besparingsskogens kontor senast onsdagen den 29 november före kl
16.00, tel 0250-431 84. OBS! Anmälan efter denna tidpunkt godkännes ej!
Orsa den 1 november 2006
Allmänningsstyrelsen
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Åtkomstvägar

Henry Eriksson
går i pension

Två vägsakkunniga, Gunnar Nordgren, pensionär, och Fredrik Ekedal, Skogsstyrelsen

År 1999 införde jordägarnämnden ett
bidrag till s.k. åtkomstvägar. Syftet var
om fler än tre markägare gick tillsammans i ett vägprojekt för att erhålla
bästa möjliga båtnad för vägen gick
jordägarnämnden in och betalade halva
kostnaden för vägterras, trummor och
bom. Markägarna får därefter ta hela
ansvaret för vägens framtida skötsel
och underhåll.
Till hjälp med markägarkontakter och
vägplanering anlitades Skogsstyrelsens
vägsakkunniga. Fram till idag Gunnar
Norgren som nu efterträds av Fredrik

Ekedal på Skogsstyrelsen i Orsa.
Jordägarnämndens initiativ har mottagits mycket positivt, då det fram till idag
har färdigställts 37 åtkomstvägar med
en sammanlagd längd av 7,3 mil.
Jordägarnämnden har gett bidrag med
2,4 milj. kr eller 32,6 kr per meter,
vilket då är hälften av kostnaden.
Projektet med åtkomstvägar har hittills berört 832 fastigheter. Visst går det
att samverka om man vill! Endast ett
vägprojektet har fallit på ointresse från
en markägare. För närvarande pågår
tre olika vägprojekt.

Två nya kallväxthus

Allt sedan Orsa Besparingsskogs fiskevårdsområde bildades år 1991 har
Henry Eriksson arbetat med att utveckla fiskevårdsområdet. Henry var
tidigare maskinförare på Besparingsskogen, men som många maskinförare
fick han prolem med axlarna i de inte
allt för ergonomiskt utvecklade skogsmaskiner i mekaniseringens barndom.
Henry omskolade sig till fiskebiolog vid
folkhögskolan i Leksand och har sedan entusiastiskt arbetat med tillverka
bryggor, toaletter och vinskydd. Viktigast har dock varit alla de biotopförbättrande åtgärder som gjorts i
bäckar och åar. Kronan på verket har
dock varit uppbyggnaden av fiskodlingen i Noppikoski som förser området med egen odlad fisk.
De negativa tongångar som fanns när
fiskevårdområdet bildades har kommit
på skam tack vare Henrys arbete. Ett
stort tack till Henry!

Gasol
Expansionen av Tallheds Plantskola
fortsätter. Plantorna från vårt odlingssystem STARPOT har tagits emot
mycket väl på marknaden. Under året
har försäljningen ökat med mer än en
miljon plantor. Några nya kunder har
vi fått genom att rekommendation från
nöjda kunder.

För att klara målsättningen att komma
upp till en odling av 12 milj. plantor,
nu ligger vi 9,5 milj. plantor, måste vi
öka tillgänglig växthusareal.
Plantskolan håller där på att uppföra
två något mindre växthus med storleken 100 x 9 meter. Dessa växthus kan
användas för odling och frostskydd.

Besparingssgogen 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
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Anna-Karin Göthe
ekonomichef

Allmänningsstyrelsen har fr.o.m. den
1 nov. anställt Anna-Karin Göthe som
ekonomiansvarig. Anna-Karin är civilekonom och är bördig från Sandsjö i Orsa Finnmark.
Under det första året kommer hon att
arbeta tre dagar i veckan för att även
få tid till sina två små flickor på ett
och fyra år. Hon är väl förtrogen med
skogen efter anställningar på Korsnäs
kontor i Orsa och nu senast som VD
hos Ulf Svensson Skog AB i Mora.

Studiebesök hos Hedlunds i Furudal

Orsa Besparingsskog har haft affärsrelationer med Hedlunds Trävaru AB i
med än 100 år. Hedlunds firade sitt
100-års jubileum år 2003. Hedlunds
grundare, Renhold Hedlund, föddes
1879 samma år som Oscar II undertecknade det s.k. Kungabrevet, som
bekräftade bildandet av Orsa Bespa-

ringsskog.
På försommaren gjorde alla anställda
ett studiebesök på sågen, där vi fick
en genomgång av hela verksamheten
från virkesmätningsstationen genom
sågen, hyvleriet och husfabriken.
Ett uppskattat besök gjordes också
hos de norska polistruppernas museum

Företagsråd
.

Jordtal
I samband med storskiftet i Orsa under andra hälften av 1800-talet fick
varje gård en skogstilldelning som stod
i relation till avkastningen från den odlade jorden. Detta avkastningsmått kallades reducerat bandland. Utav varje
gårds skogsanslag togs en tredjedel,
som tillfördes den gemensamt ägda
Besparingsskogen.
Den skog som tilldelades varje hemman lades i princip ut på tre olika ställen; hemskifte, fäboskifte och utskog.
Sedan storskiftes dagar har fastighetsbilden ändrats genom köp och försäljning av delar av fastigheter.
Det är upp till köpare och säljare att
bevaka hur jordtalet skall hanteras vid
delförsäljning av fastighet och det skall
framgå av köpehandlingen hur jordtalet
skall fördelas.

Företag med färre än 50 anställda, som
Besparingsskogen, behöver inte ha en
egen skyddskommitté utan skyddsfrågorna kan då tas upp i ett annat gemensamt forum.
Sedan några år tillbaka har vi därför
inrättat ett företagsråd där det ges
möjlighet att ta upp frågor av gemen-

samt intresse inklusive skyddsfrågor.
Skyddsombuden deltar därför alltid i
förtagsrådets möten, där man redovisar skyddsronderna och om det finns
några anmärkningar som inte är åtgärdade.
Förtagsrådet sammanträder normalt
två gånger om året.
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Exkursion med delägare

B

Orsa
Porto Betalt
P30
Avs:Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

Röjningprojektet

Lördagen den 16 september hade ett
trettiotal delägare mött upp till exkursion uppe på Besparingsskogen. Gynnade av fint väder kunde vi njuta av
den friska höstluften.

Vi besökte bl.a. ett område norr om
Finnsjön där Besparingsskogen tecknat ett 50-årigt naturvårdsavtal. I övrigt visades att den unga skogen sköts
genom gallring och att tillväxten är hög.

Vägen Fryksås - Grönklitt

Under flera år har Orsa Jordägarnämnd försökt att få den samfällda vägen mellan Fryksås - Grönklitt intaget
under allmänt vägunderhåll. Från att ha
varit en enkel skogsväg har den genom Grönklitts expansion och olika
typer av beredskapsinsatser med beläggning blivit en tung börda att underhålla vägen då Orsa Jordägarnämnd
hela tiden varit ansvarig för vägens un-

derhåll med ett statsbidrag på endast
15 000 kr per år.
Nu har så äntligen en överenskommelse
nåtts med Vägverket om att ta in vägen under allmänt underhåll. Före övertagandet krävde Vägverket en viss standard på vägen. I år har dikning och
beläggningsunderhåll utförts. Denna
kostnad vi delat på. Nästa år kommer
Vägverket att lägga en toppbeläggning.

Vi är nu inne på åttonde året med
röjningsprojektet. Under år 2006 har
vi fått ett extra anslag för att påskynda
fältinventeringen så Hansjö, Torrvål,
Näck-ådalen, Unntorp är klara och
förhopp-ningsvis blir Slättberg klart
om vädret i november tillåter.
Skogsbruksplaner kan beställas på;
Oljonsbyn (98), Orsbleck (99),
Stackmora (00), Kyrkbyn (01),
Kallholn (02), Mickelvål (02),
Kallmora (03), Nederberga (03),
Viborg (04), Stenberg (04), samt
fr.o.m. april 2007 på Hansjö, (05-06)
och Torrvål (06), Näckådalen (06),
Unntorp (06) och Slättberg (06).
Årets röjningsprojekt i Hansjö har
omfattat 297 ha utav ett totalt behov
av 531 ha, dvs. något mer än hälften.
Våren 2007 fortsätter vi erbjuda
röjningsprojekt i resterande del av
Hansjö samt i mån av budgetanslag i
byarna Torrvål, Näckådalen, Unntorp
och Slättberg.
Det finns många rågångar som
behöver tas upp speciellt i röjningsskogar. Tala med dina rågrannar
och märk upp rågångarna! Det underlättar planläggning och inventering
samt är ibland ett måste för att få
röjningen utförd.
Beställ Din egen skogsbruksplan
för att skaffa Dig ett bättre åtgärdsoch beslutsunderlag. Du kan även ta
kontakt med din virkesköpare för
samråd om skogsbruksplaner.
Oförändrade priser, exkl. moms;
- grundavgift 350 kr/fastighet
- arealavgift 10 kr/ha
- dataplan
2500 kr/st.
Kontakta Anders Frääs;
0250-43140, 073-0771719, e-post;
anders.fraas@orsajordagare.se

Nästa nummer
av JORDÄGAREN sänds ut i
slutet av maj 2007. Har du några
synpunkter eller funderingar så
sänd dem under adress:
Orsa Besparingsskog
Box 55, 794 21 ORSA

