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Stort kvinnligt inslag i Besparingsskogens ledning

Den 1 maj tillträder Carita Bäcklund,
till vänster, tjänsten som skogsförvaltare på Besparingsskogen. Rune
Dehlén lämnar samtidigt förvaltartjänsten för att fram till sin pensione-

ring i maj 2008 vara operativt ansvarig
för satsningen på vind- och vattenkraft
samt stå till styrelsens förfogande.
Vid höststämman 2006 valdes Christina Bengts, i mitten, till ordförande i

Jordägarnämnden. I november 2006
anställdes Anna-Karin Göthe, till höger, som ekonomiansvarig.
Det är första gången i historien kvinnor innehar dessa tre befattningar.

Ordinarie Jordägarstämma den 24 maj
Ordinarie vårstämma med Orsa
Besparingsskog kommer att hållas i
Jordägarhuset i Orsa torsdagen den
24 maj 2007 med början kl 1800.
Följande ärenden finns upptagna på
föredragningslistan:
• Stämmans öppnande.
• Godkänna kallelse
• Val av justeringsmän
• Fastställa röstlängd
• Allmänningsstyrelsens årsredovisning för år 2006
• Revisorernas berättelse angående
granskningen av allmänningsstyrelsens förvaltning och redovisning

• Fastställande av resultat- och
balansräkning för år 2006
• Fråga om ansvarsfrihet för
allmänningsstyrelsen
• Allmänningsstyrelsens förslag till
disposition av 2006 års överskott
• Jordägarnämndens årsberättelse
och budgetredovisning för år 2006
• Revisorernas berättelse angående
granskningen av jordägarnämndens förvaltning och redovisning
• Fråga om ansvarsfrihet för jordägarnämnden
Till ärendena hörande handlingar finns
tillgängliga under 17 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 23 maj före kl 16.00,
tel 0250-431 84. OBS! Anmälan efter denna tidpunkt godkännes ej!
Orsa den 23 april 2007
Allmänningsstyrelsen
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Köp och försäljning av skogsfastigheter 1990 - 2006
Inköp
S:a areal Prod.areal S:a m3sk m3sk/ha S:a likvid kr kr/m3sk
6 417

4 694

404 959

86,3 53 278 200

Kr/ha

131,6 11 350

Försäljning
S:a areal Prod.areal S:a m3sk m3sk/ha S:a likvid kr kr/m3sk
3 143

2 096

202 869

96,8 36 253 050

Kr/ha

178,7 17 296

Netto; Köp - Försäljning
S:a areal Prod.areal S:a m3sk m3sk/ha S:a likvid kr kr/m3sk
3 275

2 599

Sedan i början av 1990-talet har Besparingsskogen varit aktiv på marknaden för skogsfastigheter genom
köp, försäljning, markbyten. Samtidigt
har betydande områden avsatts till
naturresesevat genom att Besparingsskogen erhållit intrångsersättning
för att för all framtid avstå skogsbruk.
I dessa fall är Besparingsskogen
fortfarande ägare till marken och har
därmed också kvar jakträtten.

202 090

77,8 17 025 150

Totalt har inköpts 4 694 ha produktiv
skogsmark till en kostnad av 53,3 milj.
kr. Den stående volymen 404 959 ha
med ett genomsnittligt virkesförråd av
86,3 m3sk/ha. Kostnaden var 131,6 kr
per m3sk eller 11 350 kr/ha.
Samtidigt skedde försäljning av 2096
ha till en kostnad av 36,3 milj. kr. Av
dessa 2096 ha utgörs 1484 ha av
reservat varför ökningen av den
produktiva arealen är ca 4000 ha.

KLH:s etablering

84,2

Kr/ha
6 551

Då reservaten inte kan användas för
skogsproduktion längre blir den inköpta nettoarealen 2 599 ha till en
kostnad av 17,0 milj. kr. Den stående
volymen var 202 090 m3sk. Det ger
84,2 kr/m3sk eller 6 551 kr/ha.
En del har avverkats på de inköpta
skogsskiftena, dock inte mer än tillväxten. Med den mycket snabba prisökningen på skog och skogsmark torde värdeökningen ligga på 50 milj.kr

Älg & björnjakt
Anmälan till höstens högviltsjakt (älg
& björn) skall inlämnas av jaktledarna
till Besparingsskogens jaktansvarige,
Lars Karlsson, senast vid jaktårets
början den 1 juli 2007. Årets gemensamma älgjakt genomförs under
vecka 38, varför all småviltskjakt
kommer att vara avlyst under tiden 1523 september.

Gasol
Den 12 sept. 2006 beslutade KLH
Massivholz Gmbh att bygga en
produktionsanläggning i Orsa.
Investeringen är på ca 100 milj. kr och
ger inledningsvis 30 arbetstillfällen och
vid full kapacitet 60 till 80 personer.

Sedan årsskiftet pågår grundläggningsarbeten för den nya fabriken öster om
järnvägen Orsa - Furudal vid f.d. Plattfabriken. Det känns bra att Besparingsskogens engagemang i träindustin
resulterat i en ordentlig satsning i Orsa.

Besparingsskogens
plantskola i Tallhed
erbjuder återfyllning
av dina godkända
gasoltuber till ett
mycket lågt pris;
P 6 = 200:- kr
P 11 = 300:- kr
P 19= 500:- kr
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Bidrag till
skogsvård
RÖJNINGSBIDRAG.
Vid höststämman år 2006 beslutades
om regler att gälla för röjnigsbidrag
under år 2007.
A.Inom röjningsprojektet
Fastighetsägaren skall betala oförändrade 1000 kr/ha för utförd röjningi det pågående röjningsprojektet, under förutsättning att rågångar
finns upptagna.
B. Utom röjningsprojektet
1.Röjningsbidrag sökes innan röjningen har utförts.
2.Ansvarig tjänsteman upprättar ett
traktdirektiv med antal stammar
efter röjning samt och ett hektarpris för röjningen.
3.Med traktdirektiv och röjningsinstruktion kan röjningen utföras.
4.Bidrag utgår med godkänd kostnad minskat med 1 000 kr/ha.
5.Maximalt bidrag är 2 500 kr/ha.
6.Efter röjningen skall en rapport inlämnas och godkännas innan bidraget betalas ut.
C. Övriga skogsvårdsbidrag 2007
• Markberedning, 600 kr/ha
• Sådd, 500 kr/ha
• Plantor, 40 öre/planta
• Plantering, 45 öre/planta
De fullständiga reglerna finns tillgängliga på Jordägarkontoret i Orsa.
Bidrag för årets skogsvårdsåtgärder
skall ansökas hos Orsa Jordägarnämnd. Ansökningsblanketter finns på
Jordägarkontoret i Orsa. Om du har
några frågor angående skogsvårdsbidrag ring 0250-429 51.

Vind- och vattenkraft

Bespraringsskogen bedriver för närvarande två projekt på Orsa Finnmark som innbär krav samråd enligt
miljöbalkens bestämmelser.
Det ena projktet är att tillsammans
med Fortum uppföra en vindkraftspark
söder om Älvho med en effekt upp till
25 MW. En sådan vindkraftspark
skulle kunna alstra ström för uppvärmning av över 3000 villor. Nuvarande ledningsnät medger att man
direkt kan ansluta en effekt på 10 MW.

I övrikt krävs det en samkörning med
befintlig vattenkraft, vilket är möjligt.
Det andra projektet är att bygga en
vattenkraftstation mellan de två
befintliga stationerna i Vässinkoski och
Noppikoski. En vattendom finns här,
men tanken är att söka ny dom så att
vattnet leds fram i en kanal istället för
en bergtunnel.
Vid de samråd som varit med de båda
projekten har få negativa synpunkter
framförts, de flesta är positiva.

Seminarium om lag och reglemente

Röjningsprojektet
Vi är nu inne på nionde året med röjningsprojektet. Våren 2007 fortsätter
projektet att erbjuda röjning i delar
av Hansjö skifteslag på 643 ha
fördelade på 83 fastigheter samt inom
Torrvåls skifteslag.
Det finns många rågångar som behöver
tas upp, speciellt i röjningsskogar. Ta
med dina rågrannar och märk upp
rågångarna!

Besparingsskogen har under senare år
fått ett antal nya förtroendevalda och
medarbetare. Allmänningsstyrelsen tog
därför initiativ till att genomföra ett
seminarium omkring Reglementet för

Orsa Besparingsskog och Lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, som reglerar vår verksamhet.
Advokat Nils Larsson genomförde seminariet på ett mycket uppskattat sätt.
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Ekonomisk redovisning för 2006
Enligt lag och reglemente skall allmänningsstyrelsen varje år upprätta en Resultaträkning och en Balansräkning. Dessa skall
vid den ordinarie vårstämman underställas jordägarstämmans granskning och godkännande.

B

Orsa
Porto Betalt
P30

Resultaträkning för 2006 i milj. kr
Kostnader

Intäkter
Virkesförsäljning
Leveransrotförsäljning
Plantskolan (externt)
Hyror och arrenden
Jakt
Vederlagskraft
Utförda tjänster
Övriga intäkter
Rörelsens intäkter

35,3
1,6
7,1
1,8
0,4
0,3
1,8
1,8
50,1

Summa intäkter

50,1

Råvaror m.m.
3,0
Övriga externa kostnader 18,4
Personalkostnader
18,6
Direkta jordägarbidrag
3,6
Avskrivning enl. plan
5,9
Jordägarnämndens budget -10,0
Rörelsens kostnader
39,5
Resultat efter avskrivning 10,6
Finansnetto efter nedskrivn. 0,7
Resultat efter finansnetto 11,3
Skatt och skattefordran
-0,1
Årets vinst
11,2

Avs:Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

Vem får pengar?
Utdelning av bidrag till delägarna, inklusive övriga bidrag, från Besparingsskogen var 10,0 milj. kronor under år 2006.

Vägkostnader
Byvägar
Sommarunderhåll
Vinterunderhåll
Oljegrusunderhåll
Avgår allm. bidrag
Skogsvägar:
Sommarunderhåll
Vinterunderhåll
Vägunderhåll
Åtkomstvägar
Garage arbl. m.m.

889 tkr
1 271 tkr
1 055 tkr
-2 587 tkr
1 562 tkr
685 tkr
831 tkr
232 tkr
861 tkr

Skogsvårdsbidrag

Balansräkning för 2006 i milj. kr

Skogsdikning
Markberedning
Skogsplantor
Plantering
Röjning
Skogsbruksplaner.

Övriga bidrag

Anläggningstillgångar
Besp. mark
Övr.mark, mask, byggn
Inventarier
Finansiella

55,3
23,8
14,6
12,4

Orsa Tryckeri AB. 1999.

Omsättningstillgångar
Varulager
10,5
Kundfordringar
7,2
Övr. korta fordringar
7,8
Värdepapper
50,9
Kassa och bank
8,1
Summatillgångar
190,6

Eget kapital
Eget kapital
51,5
Skogsmedelsfond
10,3
Fonderat enl § 21
6,1
Övriga fonderade medel 1,8
Fritt eget kapital
83,4
Skulder
Obeskattade reserver 12,9
Långfristiga skulder
0,0
Kortfristiga skulder
17,6
Framtida skogsvård
7,0
Skulder & eget kapital 190,6

71 tkr
273 tkr
493 tkr
568 tkr
1 645 tkr
497 tkr

Djurhållning
352 tkr
Arealbidrag
647 tkr
Avskrivningslån
38 tkr
Föreningsbidrag
100 tkr
Hembygdsför. bystugor 143 tkr
Lantmäteribidrag.
33 tkr
Stipendier
7 tkr
Odisponerat, mm
7 tkr
Nämndarvoden
157 tkr
Jordb.instruktör
211 tkr
Totalt
10 041 tkr

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

