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Skogsförvaltaren har ordet
Det har gått ett halvår sedan jag
tillträdde jobbet som ny förvaltare. De
första månaderna låg fokus på att träffa
personalen för att bilda mig en
uppfattning om de olika arbetsuppgifterna. Med i bagaget låg även ett
redan tidigare taget styrelsebeslut att
öka flexibiliteten i avverkningsnivå och
mot den bakgrunden så snart som
möjligt i samband med maskinbyten
dra ner med en maskingrupp.
Styrelsens ambition är även att på sikt
öka den andel som tillfaller delägarna
i form av avsättning till vägar, bidrag
etc. Därför görs en översyn av hela
verksamheten med fokus framför allt
på intäkter och kostnader. I skrivande
stund har vi satt igång en organisationsförändring och är inne i det för
vår personal kanske tyngsta skedet
innan MBL förhandlingarna är
avslutade och vi kan lämna besked.
Vår ambition är att den nya organisationen kan träda i kraft någon
månad in på nästa år.

I samband med att den nya
organisationen sjösätts kommer även
en ledningsgrupp bestående av
cheferna för de olika funktionerna att
bildas. Ledningsgruppen kommer att
jobba med övergripande mål och
strategier, men vi kommer även att vara
ett bollplank för varandra i det dagliga
arbetet. En viktig del i ledningsgruppens
roll är att fånga upp idéer och synpunkter bland personalen, men även att
föra ut information.
Ett signum för Orsa Besparingsskog är
våra välskötta skogar. Många skickliga
skogsmän har genom åren satt sin
prägel på skogarna. Vi kommer fortsatt
att ha en hög skogsvårdsambition både
vad gäller föryngring och gallring. Ett
led i den satsningen är att fortsätta att
utveckla plantskolan, bra plantkvalitet
lägger grunden för våra framtida skogar.
Då den nya organisationen sjösätts
kommer vi att göra en rejäl utbildningssatsning som skall omfatta samtlig
personal. Vi vill öka personalens delak-

Hösten är också jaktens tid

tighet och kommer att göra individuella utvecklingsplaner där
utbildning och personalens utveckling
är viktiga ingredienser.
Allmänningsstyrelsen har tydligt uttalat
att vi framöver skall satsa på kärnverksamheten, dvs. skogen inklusive
plantskolan, en målsättning som ligger
mig nära om hjärtat.

Jordägarstämma
Ordinarie höststämma med Orsa
Besparingsskog kommer att hållas i
Jordägarhuset i Orsa torsdagen den
29 nov. 2007 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 2008
• Jordägarnämndens förslag till
bidragsbudget för år 2008
• Jordägarnämndens förslag till
regler för bidrag

• Val av tre ledamöter i valberedningen för åren 2008-2010
• Val av tre revisorer för år 2008, varav minst en skall vara auktoriserad
• Val av tre revisorssuppleanter för år,
2008, varav minst en skall vara auktoriserad
Till ärendena hörande handlingar finns
tillgängliga under 17 dagar före stämman på jordägarkontoret i Orsa. Handlingar finns även tillgängliga på vår
hemsida, www.orsabesparingsskog.se.
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 28 november före kl
16.00, tel 0250-431 84. OBS! Anmälan efter denna tidpunkt godkännes ej!
Orsa den 8 november 2007
Allmänningsstyrelsen
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Jordägarbidrag

Vind- och vattenkraft
Besparingsskogen bedriver för närvarande två energiprojekt i samverkan
med Fortum, som äger kraftstationerna
och ledningsnätet på skogen.
Vindkraftsprojektet omfattar 8 st vindsnurror med en effekt av högst 25 MW.
Som jämförelse kan nämnas att de två
kraftstationerna i Vässinkoski och
Noppikoski har tillsamman en effekt på
20 MW.
Vindsnurrorna är tänkta att placeras på
bergen söder om Älvho med närhet till
befintlig elledning.
Vi har sökt bygglov för vindkraftverken
och glädjande kan vi meddela att i slutet av oktober fick vi bygglov. Samtidigt söker vi tillstånd enligt miljöbalken
hos länsstyrelsen i Dalarna. Det tillstån-

det räknar vi med skall vara klart under våren 2008.
För närvarande är det en mycket stor
efterfrågan på vindkraftverk. Beställer man ett vindkraftverk idag är leveranstiden i storleksordningen 2 år.
Inom vårt samarbete med Fortum har
vi också tagit upp vår vattendom om
att bygga ett vattenkraftverk mellan
Vässinkoski och Noppikoski. Gällande vattendom anger att vattnet skall
föras fram i en 3 km sprängd tunnel
fram till kraftstationen vid Noppijärvi.
Nu söker vi ny lösning där vattnet leds
fram i en 3,5 km lång kanal norr om
Ore Älv. Kraftstationen är planerad för
en effekt på 4,5 MW och en årlig
medelproduktion på 15 GWh.

Vattnet avses att ledas i en kanal norr om Ore älv och under väg E45

Hälsa i fokus

Hemsida

Under de senaste åren har Orsa
Besparingsskog gjort betydande
satsningar på personalens hälsa. I
dagsläget är våra ohälsotal mycket
låga och så vill vi att det skall förbli, till
fromma för arbetsgivaren men inte
minst för vår personal. Eftersom vi alla
blir äldre med åren kan vi inte förutsätta
att trenden med låg sjukfrånvaro per
automatik håller i sig. Därför erbjuds
personalen exempelvis regelbundna
hälsoundersökningar samt massage för
att motverka besvär.
Förebyggande friskvård satsar vi allt
mer på. Kostnader upp till 2 000 kr
för motionsaktiviteter ersätts. Den
senaste satsningen i förebyggande syfte
är att all personal som regelbundet
under ett halvår motionerat minst 2 ggr
per vecka erbjuds en sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till privat
sjukvård. Vår förhoppning är att
personalen uppskattar erbjudandet
och tar chansen.

Besparingsskogen har nu haft igång
hemsidan ett par år. Efter hand har fler
och fler hittat på sidan. En hemsida blir
aldrig färdig utan skall hela tiden förnyas och ständigt förmedla ny information.
Den del som vi inte orkat med hittills
är historiska inslag, men de kommer
så småningom.
Nu besöks hemsidan av 600 - 700
unika besökare i månaden. Varje besökare gör då i genomsnitt 1,8 besök.
Månad
Jan 2007
Feb 2007
Mars 2007
April 2007
Maj 2007
Jun 2007
Jul 2007
Aug 2007
Sep 2007
Okt 2007
Totalt

Unika
besök
442
427
479
513
672
621
718
729
690
614
5905

Antal
besökare
862
850
839
878
1085
1029
1114
1245
1170
1141
10231

Under innevarande verksamhetsår har
jordägarnämnden bl a beslutat, att
nämndens bidrag regelbundet ska ses
över minst en gång vart femte år. Därför
har nämnden nu gått igenom samtliga
bidrag och då strävat efter att all
information och alla ansökningsblanketter ska vara tydliga, enhetligt
utformade och lättillgängliga. Information och ansökningsblanketter
kommer att fr o m 2008 finnas
tillgängliga på förutom på Orsa
Besparingsskogs kontor även dess på
hemsida.
Nämnden har också granskat innehållet och föreslår stämman följande
ändringar fr o m 2008:
• Areal- och djurbidrag
Höns inte bidragsberättigade.
• Skogsvårdsbidrag
Markberedning 600 kr/ha, plantrabatt 40 öre/planta, planteringsbidrag 45 öre/planta, bidrag till sådd
500 kr/ha. Bidrag lämnas för högst
40 ha/år och skogsägare. Bidrag
söks senast 9 mån efter åtgärdernas
utförande.
• Röjningsbidrag
Bidrag lämnas för högst 80 ha/år
och skogsägare.
• Dikningsbidrag, skogs- och
åkermark
12 kr/m för öppna diken och 50 %
av kostnaden för täckdikning.
• Avskrivningslån till bystugor
Bidraget tidsbegränsas till 10 år.
• Driftbidrag till bystugor
Bidraget höjs till 10 000 kr/år, dock
högst med resultat-räkningens kostnader.
• Stipendier
Höjs till 2 500 kr/termin.
• Föreningsbidrag
Utgår till medlem, som fyllt 5 men
inte 21 år.
Nämnden föreslår nedanstående
ändring av pågående
röjningsprojekt:
Skogsmark på de återstående skifteslagen inventeras endast, där röjning
och/eller skogsbruksplaner i förväg
beställts hos jordägarnämnden.
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Annorlunda älgjakt

Vårt skogsbruk är PEFC-certifierat

Alla Helgons dag vara tre tjänstemän
på Besparingsskogen ute och jagade
älg. Vid lunchtid fällde Anders Frääs
en stor 12-taggare med ett välriktat
skott. Tyvärr gick älgen ut 50 m i Finnsjön och avslutade sina dagar. En båt
räddade situationen. Sörsta problemet
med rodden var att ta sig loss när älgen fastnade på ett grund.

Älgtjuren glider fram över Finnsjön

Törskatesvamp
Från Norrbotten rapporteras omfattande arealer tallungskog som
drabbats av angrepp av törskatesvamp. I sommar har nio kommuner
inventerats och man har funnit törskate
på 140 000 ha. För närvarande saknas
kunskap om vad som kan göras för att
förebygga och bekämpa svampen,
forskarna jobbar för högtryck.
Svampinfektionen finns framför allt i
plant- och ungskog. Det genetiska arvet
anses ha stor betydelse, träd som
härstammar från träd med törskate är
troligtvis mer mottagliga för svampinfektion. Därför skall man inte lämna
törskateangripna träd som fröträd eller
miljöträd. På www.svo.se hittar du mer
information.

Gasol

Svenska PEFC är en del av ett
internationellt system för certifiering
av skogsbruk och virkeshandel.
Målet är att befrämja ett bärkraftigt
skogsbruk med god balans mellan
skogsproduktion, miljövård och
sociala intressen. I Sverige är drygt
7 miljoner ha skogsmark certifierade
enligt PEFC. Internationellt är PEFC
världens största system för certifiering
av skogsbruk.

Orsa Besparingsskogs skogsbruk är
PEFC-certifierat sedan juli 2007.
Certifieringen innebär att vi åtar oss att
bedriva vårt skogsbruk i enlighet med
de krav som ställs i den svenska PEFC
standarden. PEFC-certifieringen är en
tredjeparts-certifiering, dvs. vårt
skogsbruk kommer framgent att
kontrolleras och bedömas av en
opartisk organisation, en ackrediterad
certifierare.
För vår del innebär certifieringen ingen
revolutionerande förändring av våra
rutiner och våra praktiska skogsbruksåtgärder. Personalen har
kontinuerligt utbildats både i produktion
och naturvårdshänsyn. Resultatet syns
i avverkningstrakter med en väl avvägd
och funktionell hänsyn. Certifieringen
innebär att vi kan sälja virke med en
extra PEFC-premie.

Tallheds Plantskola investerar vidare
Tallheds plantskola fortsätter att
investera för framtiden. Två nya
säsongsväxthus står nu klara för att tas
i drift till odlingssäsongen 2008.
Säsongsväxthusen kommer att användas i flera syften. Under våren kan
plantor som grotts i varmväxthus tidigt
flyttas ut i säsongsväxthus och därmed
skyddas mot vårfroster. På så sätt får
vi en snabbare rotation i våra varmväxthus. Säsongsväxthusen kan under
sommaren nyttjas både för groning och
genom att de kan luftas effektivt även
som friland.
Långnattsanläggningen från 80-talet
kommer också att bytas ut. Den gamla
anläggningen som dels var mycket
arbetskrävande och dels var rejält sliten

har under hösten rivits och den ersätts i
vår med en ny långnattsanläggning med
effektivare mörkläggning. För att kunna
öka produktionen färdigställs parallellt
med detta två nya friland.
I packningshallen har vi investerat i en
kemikalieanläggning för att kunna
behandla plantor mot snytbaggeangrepp. Plantskolan behandlar inte
plantor regelmässigt, önskar kunden
behandlade plantor bör dessa beställas
innan packning, dvs. nu på hösten för
leverans nästa vår.
Efterfrågan på våra Starpot-plantor
ökar stadigt, Tallhed har ett mycket gott
rykte på plantmarknaden. Personalen
på plantskolan gör ett berömvärt jobb!

Besparingssgogen 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

Nytt kallväxthus och grundläggning för den nya långnattsanläggningen
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Kortjakt på Besparingen
Sedan snart två år jobbar Orsa
Besparingsskog aktivt med att utveckla
den kommersiella upplevelseverksamheten, dvs. korttidsupplåtelse av
jakt, fiske och stugor. Besparingens
marker, lättillgängliga, relativt orörda
och inom rimliga avstånd för ett stort
geografiskt upptagningsområde utgör
en resurs som vi med varsamhet vill
nyttja och vidareutveckla. Dock måste
detta ske utan att delägarnas och
ortsbornas jakt- och fiskeintressen
åsidosätts.
Under hösten har jakten livligt
debatterats ”på byn”. Många kloka
synpunkter förs fram, men även
hörsägner och rykten får ett visst
utrymme. Mot den bakgrunden vill vi
redovisa den statistik vi har så långt
från höstens kortjakt. Beträffande
delägarnas och ortsbornas jakt finns
statistik inte tillgänglig förrän jaktåret
avslutats.
Nedan redovisade statistik gäller
kortjakt på Orsa Besparingskog
mellan 25 augusti - 25 oktober 2007.
Antal jägare:
79
Antal jaktdagar/pers:
4,8
Fällda fåglar totalt:
398
Fällda fåglar/jaktdag: 1,04
Fällt vilt:
Tjäder: tupp 62 höna 36
Orre: tupp186 höna 65
Järpe:
65
Ripa:
17

B

Orsa
Porto Betalt
P30

Den jägare som skjutit mest har fällt
35 fåglar på 10 dagar, 16 jägare har
inte fällt en enda fågel.
Då man startar upp en verksamhet
dyker det alltid upp företeelser som
man inte förutsett. Därför anpassar vi
efterhand gällande regelverk och
information till våra gäster. Vi är också
tacksamma för delägarnas tips och
idéer till förbättring.
Vi utövar fortlöpande bevakning och
kontroll av jaktkort. Eftersom det är
en betydande areal vi har att täcka, kan
det, trots våra ansträngningar, bland
jaktgästerna förekomma beteenden
som bör stävjas. Alla iakttagelser som
kommer till vår kännedom följer vi upp
så långt det är möjligt och tipsen är ett
hjälpmedel i vår ambition att utveckla
markutnyttjandet till allas vår fördel .

Under senare år har det blivit mycket
populärt att jaga fågel med trädskällare,
framförallt finnspets. Tillgången på
skogsfågel har varit mycket god de senaste två åren.

Revidering av skogsbruksplaner
Skogsägareanvänd era planer och gör
fortlöpande noteringar om utförda åtgärder både i kartan och i beståndslistan.
Jordägarnämnden erbjuder uppdatering och revidering av gjorda skogsbruksplaner för 500 kr/plan. Det förutsätter att ny fältinventering ej behöver göras utan uppdateringen kan göras utifrån era noteringar.
Kontakta Anders Frääs, 0250-43140
anders.fraas@orsajordagare.se

Avs:Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

Röjningprojektet
Vi är nu inne på nionde året med
röjningsprojektet. Under år 2007 har
fältinventeringen blivit klart i Slättberg
och påbörjats i Skattungbyn.
Skogsbruksplaner kan beställas på;
Oljonsbyn (inventeringsår-98),
Orsbleck (99), Stackmora (00),
Kyrkbyn (01), Kallholn (02), Mickelvål
(02), Kallmora (03), Nederberga (03),
Viborg (04), Stenberg (04), Hansjö,
(05-06) och Torrvål (06), Näckådalen
(06), Unntorp (06) och Slättberg (0607).
För årets röjningsprojekt i Hansjö har
433 ha, 72 %, röjts utav 601 ha med
röjningsbehov samt i Torrvål där 96 ha,
53%, utav 182 ha med röjningsbehov.
Våren 2008 fortsätter vi erbjuda
röjningsprojekt i resterande del av
Hansjö samt i mån av budgetanslag i
Näckådalen, Unntorp och Slättberg.
Det finns många rågångar som behöver
tas upp speciellt i röjningsskogar. Ta
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 åtgärds- och
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
2 500 kr/st
T.ex. en fastighet på 60 ha;
- grundavgift
350kr
- 60ha*10 kr/ha
600kr
Summa, ex.moms
950kr
Kontakta Anders Frääs,0250-43140,
073-0771719, e-post;
anders.fraas@orsajordagare.se

Nästa nummer

av JORDÄGAREN sänds ut i slutet av maj 2008. Har du några synpunkter eller funderingar så sänd
dem under adress:
Orsa Besparingsskog
Box 55, 794 21 ORSA
info@orsajordagare.se

