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Anna Hassis Ståbis Orsa 
Besparingsskogs väg-
mästare sedan i augusti 
är Orsatjej av födsel och 
ohejdad vana. Sin yrkes-
utbildning fick Anna i 
Borlänge, där hon läste 
till väg-  och baningen-
jör. Innan studierna prö-
vade Anna under en tid 
på lärarbanan, med äm-
nen som biologi och da-
takunskap på schemat. 
Färdigheterna på data-
sidan hoppas vi även 
kommer Besparingen till del, detta 
är en bonus som vi fick på köpet.

Som färdigutbildad vägingenjör 2003 
kom Anna in i en mycket manligt do
minerad värld. För en Orsatjej med 
skinn på näsan var det inget större 
bekymmer! Första anställningen var 
inom Vägverket Produktion som ar
betsledare. Senast kommer Anna från 
en anställning som platschef för Skan
ska i Uppsala. Här jobbade Anna med 
drift och underhåll och ansvarade för 
100 mil vägar, ett jobb som ibland 
innebar stor tidspress exempelvis att 
klara saltning och plogning med myck
et korta tidsmarginaler. På frågan vad 
hon tyckte var roligast med det jobbet 
svarar Anna ”att klara ekonomin, men 
det var också roligt att räkna hem jobb! 
Det tråkigaste var att få skäll när man 
inte plogat som andra tyckte eller om 
det var halt”. 

Anna tycker att hon hunnit med en 
hel del sedan augusti och börjar få lite 
pejl på vägnätet. Hon har också hunnit 
med att träffa en del både kollegor och 
delägare. På frågan vilka förväntningar 
hon har och varför hon sökte jobbet 
som vägmästare svarar Anna att hon ser 
fram emot att utveckla vägavdelningen  

så att både Besparingen och delägarna 
får ut så mycket som möjligt för satsade 
pengar och att satsningarna görs på rätt 
ställe. Hon berömmer även Besparing
ens vägpersonal både för engagemang 
och kunskap. Hon ser fram emot att 
tillsammans med dem ta vara på det 
som fungerar väl och i vissa delar hitta 
nya utvägar. Anna poängterar att det är 
viktigt att alla känner delaktighet, då 
vill man också göra sitt bästa.

Vägorganisationen kommer från års
skiftet att modifieras så att Anna förut
om för jordägarvägar även sköter drift 
och underhåll av vägarna ”på skogen” 
i Noppi. Rollfördelningen mellan väg
sidan och skogen blir att den skogliga 
personalen är beställare och vägperso
nalen är utförare.

Privat är Anna förutom en glad och 
pigg tjej även en äkta hurtbulle. Hon 
tränar ofta och gärna, helst med längd
skidor på fötterna. Fiske verkar vara ett 
medfött intresse som delas av hela fa
miljen. Anna paddlar gärna kanot och 
hon har även lovat att förstärka Stur
fajtens damlag i kyrkbåtsrodden nästa 
säsong.
Vi dina nya arbetskamrater önskar 
dig välkommen i gänget Anna!

Foto: Mikael Berntsson
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Tomt intill väg eller gata

Röjningen ger oss:
–  bra diken
–  vattenavrinning
–  vi slipper skymmande och hindrande vegetation
– upptorkningen av vägen blir bättre.

Skogsbilvägarna är i stort behov av röjning, 
för att kunna underhållas och för att vara 
framkomliga för lastbilar, hyvlar, snöplo
gar och andra fordon även i framtiden.

Vägområde 
– för att säkerställa framkomligheten och få en rationell drift av vägen

Foto: Håkan Särnblad

Hörntomt eller tomtutfart

Höj trafiksäkerheten i byarna (fäbodar) 
– röj på din egen tomt!
Över körbanan och 1 meter in ifrån körbanan är den fria höj
den 5 meter. Låt inga grenar slå gående i ansiktet, skymma sik
ten och trafikmärken.

Anna Hassis-Ståbis
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Funderar du på att sälja 
en skogsfastighet?
Orsa Besparingsskog har under de senaste åren köpt 
ca 4 100 ha produktiv skogsmark. Stora markför
värv har gjorts i Furudal dels genom förvärv från 
Hedlunds, dels genom köp från SveaSkog AB. Men 
Besparingen har även förvärvat mindre skogsfastig
heter.

Vi är fortsatt intresserade av markförvärv, kanske 
främst i anslutning till områden där vi redan förval
tar mark. Ifall du funderar på att sälja en fastighet är 
du välkommen att kontakta oss. 

Ekonomiutbildning
Den ekonomiutbildning som påbörjades med en halvdag 
vid kick-off i Umeå i samband med Skogsnolia i juni följs nu 
upp med två dagars utbildning på hemmaplan. I början av 
oktober genomfördes dag ett i Grönklitt. Samtliga maskin-
förare, arbetsledare samt plantskole- och administrativ per-
sonal fick då en dags genomgång av de ekonomiska grund-
begreppen. 

I mitten av november kommer var och en att få ytterligare en 
dag vilken då kommer att vara inriktad mot kalkylering inom 
respektive område. Den som håller i utbildningen är Johnny 
Löthberg, som är en mycket erfaren utbildare i ekonomifrågor, 
från Gravuå utanför Umeå. 

Syftet med utbildningen är att öka förståelsen och möjlig heten 
att påverka ekonomin. De som arbetar närmast exempelvis 
virkes tillredning och planthantering har också stora möjligheter 
att det påverka det ekonomiska utfallet.

Det finns även en plan att genomföra motsvarande utbild
ning för samtliga förtroendevalda i början av 2009. 
Anna-Karin Göthe

Valberedningens roll
I våras anordnade Orsa Besparingsskog  ett seminarium där 
ett av ämnena på agendan var att diskutera valberedning-
ens roll. Vår vice ordf. Per-Erik Wiik beskrev valberedning-
ens roll och poängterade starkt vilket stort inflytande val-
beredningen har. 

Därefter redogjorde valberedningens sekreterare Sigurd Mårsén 
för hur valberedningens kandidater skall utses av bysamfällig
heterna samt hur byarna är indelade i områden. Vid den efter
följande frågestunden enades man om att valberedningens 
områdesindelning bör presenteras i nästa Jordägaren, vilket 
härmed effektueras!

Enligt beslut från 2003 skall valberedningen 
indelas i följande områden:
Område 1: Gravberg, Rutberg, Torsmo, Skattungbyn, 
 Rosentorp, Kvarnberg
Område 2: Kallmora, Fredshammar, Åberga, Mickelvål, 
 Björken, Nederberga, Kallholen 
Område 3: Orsbleck, Stackmora, Slättberg, Heden
Område 4: Oljonsbyn, Stenberg, Viborg
Område 5: Torrvål, Sundbäck, Maggås, Vångsgärde, Lisselhed, 

Holen
Område 6: Hansjö, Bjus, Hornberga, Näckådalen, Untorp, 

Kyrkbyn

Valberedningens nuvarande ledamöter är:
20072009 Sigurd Mårsén Skattungbyn (sekreterare), Roland 

Hammarbäck Hansjö, Bo Lindblad Lisselhed.
20082010 Tore Axelsson Stackmora (ordförande), Ingemar 

Pettersson Åberga, Evy Hansson Falun.

En skogsbruksplan är till stor hjälp när det gäller 
att planera skötsel och brukande av din skog. De 
flesta som skaffar en skogsbruksplan blir mycket 
mer aktiva i sitt brukande, eftersom de ser hur 
mycket man kan få ut från sin skog. Att beställa 
en plan kostar 350 kr i grundavgift och 10 kr per 
ha. Ökad skogsproduktion ger dig som markägare 
ökade intäkter och högre värde på din skog. 

Skogsbruksplan

Paljackaberget taget från Knoppvägen.



4 JORDÄGAREN

Allmänningsstyrelsens inriktning är att 
Orsa Besparingsskog skall kunna va-
riera avverkningsvolym beroende på 
konjunktur och virkespriser. Vår om-
organisation har bäddat för att vi nu, 
trots att vi förutspår kraftigt sänkta 
virkespriser, ändå kan sänka planerad 
avverkningsvolym. 

Vi avser avverka 101 000 m3fub under 
2009, att jämföra med 111 000 som bud
geterats för 2008 och 129 000 som av
verkades vid toppriserna 2007. För 2009 
räknar vi med 7 milj. kr lägre virkesintäk
ter än föregående år och 14 milj. kr lägre 
än utfallet 2007. Vår egen gallringsgrupp 
kommer även att avverka klenare slutav
verkning. Vi strävar till att öka volymen 
för vår egen skotare och bedömer att ni
vån på våra kostnader både för gallring 
och slutavverkning kommer att vara i pa
ritet med  de kostnader som gäller i vår 
omvärld. 

Skogsvård är fortsatt ett prioriterat 
område.  Mot bakgrund av 2007 års av
verkningar ökar markberedningsarealen. 
Den flyggödsling som inte hanns med 
innevarande år kommer att fullföljas 
2009. I motsats till vad vi tidigare trott 
har en del eftersatta röjningar identifie
rats, därför planerar vi för en fördubblad 
röjningsinsats 2009. Denna höjda nivå 
bedömer vi att röjningsinsatsen kommer 
att ligga på under de närmaste åren.

Plantskolan budgeterar intäkter på 
knappt 10 milj. helt i linje med föregående 
år. I motsats till i fjol då våra granplantor 
drabbades av en tidig höstfrost har od
lingen denna säsong lyckats mycket bra. 
Plantskolan arbetar med kvalitetsmål 
både avseende gröndel och rotarmering 
och i stort sett alla plantpartier uppfyller 
målen. Under 2009 planeras plastbyte 
och installation av nockventilation i två 
av växthusen, vilket höjer fastighetskost
naden med 0,5 milj. kr. Personalkost
naderna förväntas däremot sjunka med 
drygt 0,5 milj. kr främst tack vare att 
man avstår nyrekrytering, utan säsongs
anställer vid belastningstoppar.

Under år 2008 såldes Plattfabriken, 
vilket i och för sig innebär lägre hyres
intäkter, men kostnaderna minskar i 
större utsträckning. Beträffande vind 
och vatten kraft pågår fortfarande utred
ning om förutsättningar som innebär 
konsultkostnader även 2009. Jakten och 
dess utformning kommer att utvärderas 
i början av 2009 och utfallet av den kan 

självfallet förändra förutsättningarna för 
intäkter och kostnader från jakt.

Gemensamma kostnader är i stort sett 
halverade i förhållande till föregående år. 
Främst beror detta på att administrativa 
kostnader fördelats ut på respektive verk
samhet. Resultat både 2007 och 2008 
belastas även av kostnader för omorga
nisation.

Jordägarvägar och skogens vägar kom
mer från 2009 att utgöra en organisato
risk enhet. Syftet är att nyttja egen perso
nal och egna maskiner bättre. Beträffan
de jord ägarvägar har budget i nuvarande 
form inte gjorts, därför kan jämförelser 
med föregående år inte göras. Den totala 
budgeten för jordägarvägar höjs med 0,4 
milj. kr.

Resultatet av finansiella investeringar 
budgeteras 2009 till 2,5 milj. kr, den helt 
övervägande delen av kapitalet ligger för 
närvarande placerat räntebärande.

Jordägarnämndens budget höjs med 
0,6 milj.kr. Främst är det bidrag till 
markberedning plantering och plantor 
som höjs. Dessutom planeras en satsning 
på utbildning för delägare.

Sammanfattningsvis kan sägas att 
2009 års budget läggs vid en tidpunkt då 
den ekonomiska osäkerheten i omvärl
den är mycket stor. I budget för 2009 
förutspås kraftigt sänkta virkespriser och 
mot den bakgrunden minskas avverk
ningsvolymen.  Trots detta planerar vi 
för en extra satsning på skogsvård, fram
för allt röjning. Dessutom ökas anslagen 
till delägare både i form av skogsvårds
bidrag och anslag till jordägarvägar. Den 
minskade avverkningsnivån innebär att 
vi ”samlar i ladorna” tills prisbilden för
bättras. Delar av resultatet från kapital
förvaltningen tas i anspråk för att klara 
ökningen av bidrag till delägarna. 

Orsa Besparingsskogs verksamhetsplan för 2009

Orsa Besparingsskog, Allmänningsstyrelsen

Bilaga till § 110 2008-10-27

Allmänningsstyrelsen och jordägarnämnden har upprättat följande förslag till budget för
Orsa Besparingsskog 2009.

Budget Budget 2007-01-01

2009 2008 2007-12-31

Rörelsens intäkter m m

Nettoomsättning 47 411 500 56 768 500 64 654 117
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor -250 142
Övriga rörelseintäkter 1 320 715

Summa intäkter m m 47 411 500 56 768 500 65 724 690

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -2 700 000 -2 800 000 -2 601 860
Övriga externa kostnader -15 640 000 -17 919 800 -19 823 429
Personalkostnader -14 700 000 -18 200 000 -21 888 773
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -4 080 000 -5 800 000 -6 053 414

Summa rörelsens kostnader -37 120 000 -44 719 800 -50 367 476

Rörelseresultat 10 291 500 12 048 700 15 357 214

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 2 500 000 2 000 000 4 748 774
Resultat från andelar i intresseföretag -2 700 000
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -32 045

Summa resultat från finansiella 

investeringar
2 500 000 2 000 000 2 016 729

Resultat efter finansiella poster 12 791 500 14 048 700 17 373 943

Jordägarnämnden -5 871 000 -10 500 000 -11 267 326
Jordägarvägar -5 710 000
Summa jordägarnämnden -11 581 000 -10 500 000 -11 267 326

Resultat före skatt 1 210 500 3 548 700 6 106 617

Allmänningsstyrelsen beslutade föreslå jordägarstämman att godkänna och fastställa förestående 
budget för Orsa Besparingsskog år 2009, samt att av Besparingsskogen budget för 2009 ställa 
5 871 tkr till Jordägarnämnden förfogande.

Resultaträkning

Allmänningsstyrelsen beslutade föreslå jordägarstämman att godkänna och fastställa förestående 
budget för Orsa Besparingsskog år 2009, samt av Besparingsskogens budget för 2009 ställa 5 871 tkr 
till Jordägarnämndens förfogande.
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Orsa Besparingsskogs verksamhetsplan för 2009

Ge aldrig upp!!!

Gemensamt och lego Budget Budget 2007-01-01

2009 2008 2007-12-31

Försäljning av tjänster och varor 82 590 1 366

Reavinster 1 321

Summa intäkter 82 590 2 687

Gemensamma kostnader -5 277 -9 233 -10 487

Kostnader för legoarbeten -610 -1 153

Summa kostnader -5 277 -9 843 -11 640

Resultat -5 195 -9 253 -8 953

Budget Budget 2007-01-01

2009 2008 2007-12-31

Intäkter 2 500 2 000 4 749

Summa kostnader 0 0 -2 732

Resultat 2 500 2 000 2 017

Nämnden Budget Budget 2007-01-01

2009 2008 2007-12-31

Intäkter 400 543

Bidrag -5 841 -5 479

Administration -430 -402

Summa kostnader -6 271 -5 881

Resultat -5 871 -5 197 -5 338

Budget Budget 2007-01-01

2009 2008 2007-12-31

Intäkter 2 000 3 216

Kostnader för bidragsvägar -3 350 -2 769

Kostnader för skogsvägar -2 700 -4 834

Vägbyggnationer inkl åtkomstvägar -450 -481

Administration -1 210 -1 061

Summa kostnader -7 710 -9 145

Resultat -5 710 -5 303 -5 930

Jordägarvägar

Finansnetto

Samtliga siffror redovisas i tkr.

Skogen Budget Budget 2007-01-01

2009 2008 2007-12-31

Virkesintäkter 37 859 44 780 51 673

Avverkningskostnader -13 080 -13 965 -15 901

Skogsvård -6 124 -4 313 -5 737

Gödsling -1 210 -2 840 -293

Vägar -850 -965 -1 335

Administration och övrigt -1 600 -664

Summa kostnader -22 864 -22 083 -23 930

Resultat 14 995 22 697 27 743

Plantskolan Budget Budget 2007-01-01

2009 2008 2007-12-31

Externa intäkter 8 104 8 203 8 309

Interna intäkter 1 850 1 675 1 551
Summa intäkter 9 954 9 878 9 860

Kostnader för plantskolan -8 437 -8 717 -8 939

Resultat 1 517 1 161 921

Budget Budget 2007-01-01

2009 2008 2007-12-31

Fastighetsintäkter 190 2 031 1 814

Jaktintäkter 862 855 399

Kraftintäkter 315 310 650

Summa intäkter 1 367 3 196 2 863

Kostnader för fastigheter -1 077 -4 845 -4 577

Jaktkostnader -815 -806 -745

Kraftkostnader -500 -100 -1 895

Summa kostnader -2 392 -5 751 -7 217

Resultat -1 025 -2 556 -4 354

Fastigheter
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Besparingsskogen sparar 
När det gäller förvaltning av älgstammen gör Besparingen skäl för sitt namn – inte sedan 1954 har avskjutningen 
medvetet varit så låg som den var hösten 2007. Som mest har det skjutits 444 älgar under en jakthöst, detta 
skedde 1983 under ”älgexplosionen” ( diagram 1 ). 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Diagram 1 Antal skjutna älgar årsvis Orsa Besparingsskog 

Inom Orsa Besparingsskogs älgskötselområde omfattande 75 000 hektar sköts under hösten 2007 endast 38 
älgar, vi måste gå tillbaka till mitten på 50-talet för att se liknande avskjutningsnivå. 
Anledningen till detta är att vi trots låg avskjutning de senaste 5 åren, under 1 vuxen älg/1000 ha (se tabell 1), 
inte har lyckats vända den nedåtgående trenden.  

Areal 75000 
ha

Tjurar Kor Fjolårsdjur Kalvar Tjur % Antal djur Vuxna / 
1000 ha 

2003 28 21 19 29 57 97 0,9 
2004 32 19 18 26 63 95 0,9 
2005 26 23 16 22 53 87 0,9 
2006 25 21 14 21 54 81 0,8 
2007 15 7 7 9 68 38 0,4 

Tabell 1 Älgavskjutning 2003 – 2007 Orsa Besparingsskogs älgskötselområde 

Inför hösten 2007 beslöt vi oss för att sänka avskjutningen till ca 0,5 vuxna per 1000 ha. Detta för att stammen 
inte skall hamna under en kritisk nivå där jakt skulle bli omöjlig. Stammen måste vara så pass hög att den tål ett 
rimligt jaktuttag, samtidigt som den även skall vara föda åt de växande rovviltstammarna. Under höstens (2008) 
jakt ser det ut som om älgstammen återhämtat sig en aning (diagram 2). 
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Diagram 2 Genomsnittlig tidsåtgång för att observera en älg

Under senare år har vi haft en dramatisk ökning av både varg och björn i vår region. Om man inte ser dem som 
konkurrenter så måste man i alla fall försöka beräkna vad de har för uttag, så att detta plus jägarnas uttag ligger i 
balans med vad älgstammen tål. 
En intensifierad björnjakt samt att avskjutningsnivån inte är för hög inom angränsande områden hjälper 
förhoppningsvis till för att stammen skall kunna återhämta sig. Vi har en målsättning att uthålligt kunna skjuta ca 
110 älgar ( 1,5 älg/1000 ha ) inom vårt skötselområde och den nivån har vi ännu en bit kvar till. Samtidigt som vi 
konstaterar detta, kan vi även konstatera att en del angränsande områden idag verkar bedöma lämplig 
avskjutningsnivå till mellan 3 - 3,5 älgar per 1000 ha. 

Lars Karlsson / Jakt & Fiske 

När det gäller förvaltning av älgstammen gör Besparingen 
skäl för sitt namn – inte sedan 1954 har avskjutningen med-
vetet varit så låg som den var hösten 2007. Som mest har 
det skjutits 444 älgar under en jakthöst, detta skedde 1983 
under ”älgexplosionen” ( diagram 1 ).

Inom Orsa Besparingsskogs älgskötselområde omfattande 
75 000 hektar sköts under hösten 2007 endast 38 älgar, vi 
måste gå tillbaka till mitten på 50talet för att se liknande av
skjutningsnivå.

Anledningen till detta är att vi trots låg avskjutning de senaste 
5 åren, under 1 vuxen älg/1000 ha (se tabell 1), inte har lyckats 
vända den nedåtgående trenden. 

Areal 75000 ha Tjurar Kor Fjolårsdjur Kalvar Tjur % Antal djur Vuxna / 1000 ha
2003 28 21 19 29 57 97 0,9
2004 32 19 18 26 63 95 0,9
2005 26 23 16 22 53 87 0,9
2006 25 21 14 21 54 81 0,8
2007 15 7 7 9 68 38 0,4

Inför hösten 2007 beslöt vi oss för att sänka avskjutningen till 
ca 0,5 vuxna per 1000 ha. Detta för att stammen inte skall 
hamna under en kritisk nivå där jakt skulle bli omöjlig. Stam
men måste vara så pass hög att den tål ett rimligt jaktuttag, 
samtidigt som den även skall vara föda åt de växande rovvilt
stammarna. Under höstens (2008) jakt ser det ut som om älg
stammen återhämtat sig en aning (diagram 2).

Under senare år har vi haft en dramatisk ökning av både varg 
och björn i vår region. Om man inte ser dem som konkurrenter 
så måste man i alla fall försöka beräkna vad de har för uttag, 
så att detta plus jägarnas uttag ligger i 
balans med vad älgstammen tål.

En intensifierad björnjakt samt 
att avskjutningsnivån inte är för hög 
inom angränsande områden hjälper 
förhoppningsvis till för att stammen 
skall kunna återhämta sig. Vi har en 
målsättning att uthålligt kunna skjuta 
ca 110 älgar ( 1,5 älg/1000 ha ) inom 
vårt skötselområde och den nivån har 
vi ännu en bit kvar till. Samtidigt som 
vi konstaterar detta, kan vi även kon
statera att en del angränsande områ
den idag verkar bedöma lämplig av
skjutningsnivå till mellan 3  3,5 älgar 
per 1000 ha.

Lars Karlsson / Jakt & Fiske
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Inom Orsa Besparingsskogs älgskötselområde omfattande 75 000 hektar sköts under hösten 2007 endast 38 
älgar, vi måste gå tillbaka till mitten på 50-talet för att se liknande avskjutningsnivå. 
Anledningen till detta är att vi trots låg avskjutning de senaste 5 åren, under 1 vuxen älg/1000 ha (se tabell 1), 
inte har lyckats vända den nedåtgående trenden.  

Areal 75000 
ha

Tjurar Kor Fjolårsdjur Kalvar Tjur % Antal djur Vuxna / 
1000 ha 

2003 28 21 19 29 57 97 0,9 
2004 32 19 18 26 63 95 0,9 
2005 26 23 16 22 53 87 0,9 
2006 25 21 14 21 54 81 0,8 
2007 15 7 7 9 68 38 0,4 

Tabell 1 Älgavskjutning 2003 – 2007 Orsa Besparingsskogs älgskötselområde 

Inför hösten 2007 beslöt vi oss för att sänka avskjutningen till ca 0,5 vuxna per 1000 ha. Detta för att stammen 
inte skall hamna under en kritisk nivå där jakt skulle bli omöjlig. Stammen måste vara så pass hög att den tål ett 
rimligt jaktuttag, samtidigt som den även skall vara föda åt de växande rovviltstammarna. Under höstens (2008) 
jakt ser det ut som om älgstammen återhämtat sig en aning (diagram 2). 

Älgobservationer per mandag
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Diagram 2 Genomsnittlig tidsåtgång för att observera en älg

Under senare år har vi haft en dramatisk ökning av både varg och björn i vår region. Om man inte ser dem som 
konkurrenter så måste man i alla fall försöka beräkna vad de har för uttag, så att detta plus jägarnas uttag ligger i 
balans med vad älgstammen tål. 
En intensifierad björnjakt samt att avskjutningsnivån inte är för hög inom angränsande områden hjälper 
förhoppningsvis till för att stammen skall kunna återhämta sig. Vi har en målsättning att uthålligt kunna skjuta ca 
110 älgar ( 1,5 älg/1000 ha ) inom vårt skötselområde och den nivån har vi ännu en bit kvar till. Samtidigt som vi 
konstaterar detta, kan vi även konstatera att en del angränsande områden idag verkar bedöma lämplig 
avskjutningsnivå till mellan 3 - 3,5 älgar per 1000 ha. 

Lars Karlsson / Jakt & Fiske 

Mandagar per älgobservation

Tabell 1 Älgavskjutning 2003 – 2007 Orsa Besparingsskogs älgskötselområde

20
05

20
00

19
95

19
90

19
85

19
80

19
75

19
70

19
65

19
60

19
55

19
50

19
45

Foto: Christer Lindberg



7JORDÄGAREN

Skogen som kolsänka 
– myt eller möjlighet?

Klimatförändring är en av vår tids stora miljöfrågor. Ökade 
halter av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären är 
enligt många forskare den största orsaken till den globala 
uppvärmningen. I Sverige har utsläppen av växthusgaser 
minskat under flera år. I vårt land är transporter den största 
enskilda källan till utsläpp av växthusgaser.

Alla gröna växter har förmåga att binda koldioxid genom fo
tosyntes, en process där  kolhydrater med hjälp av solljus bil
das från koldioxid och vatten. Växande skog har förmåga att 
binda koldioxid och fungera som en kolsänka. Totalt binder 
den svenska skogen betydligt mer koldioxid än våra totala kol
dioxidutsläpp.

Skogen kan vara en kolsänka eller en kolkälla i varierande grad 
under sin livscykel. Träd som växer binder in koldioxid i trä
dets biomassa både ovan jord i stam, grenar, blad och barr och 
under mark i rötter. När träden avverkas slutar de att binda in 
koldioxid. Markberedning gör att de kolrika övre marklagren 
rörs om och nedbrytning av organiskt material stimuleras, var
vid koldioxid frigörs till luften. Under några år innan ny skog 
hunnit etablera sig fungerar skogen därför som kolkälla.

En annan kolkälla är dikade torvmarker. Mark med hög grund
vattennivå har ofta stort innehåll av kol och låg skogstillväxt, 
eftersom nedbrytningen hämmas av mycket vatten. Om man 
dikar för att öka skogsproduktionen innebär det att stora lager 
av markkol exponeras för luft. Dikade torvmarker avger mycket 
koldioxid och fungerar därför som koldioxidkällor.

Medelålders skog binder mest koldioxid eftersom tillväxten då 
är som störst. Totalt sett fungerar den brukade skogen som en 
kolsänka, vilket är starkt positivt för klimatet. Dock är det ur 
klimatsynpunkt inte effektivt att låta skogen stå orörd. Åtgär
der som ökar tillväxten är ur klimatsynpunkt positiva. Exempel 
på sådana åtgärder är ökad andel plantering, användning av 
förädlat frömaterial samt gödsling.

Störst klimatnytta gör skogen i ett skogsbruk där mogna träd 
avverkas för att användas till olika produkter och där avverk
ning följs av nyplantering. Riktigt klimatsmart är det att använ
da skogsråvara som byggprodukter och ersättare av stål, betong 
och andra material som vid framställning kräver mycket energi. 
Att ersätta produkter som är baserade på fossila bränslen med 
skogsråvara har en stor och oomtvistad effekt på klimatet. Att 
använda skogsråvara som byggmaterial binder kolet under pro
duktens hela livslängd. Den nya skog som vi planterar fortsätter 
från ungskogsstadiet att binda koldioxid i allt högre utsträck
ning tills tillväxten avtar och det åter är dags att skörda. För att 
travestera Mikael B Tretov – ”det går runt och det går runt och 
det startar på ett kick, skogen är en makalös manick”.
 

Gasol
till bra priser!
På Tallheds plantskola kan du åter
fylla dina godkända gasolflaskor till 
mycket förmånliga priser. 
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Nästa nummer
av Jordägaren kommer i början av  
maj 2009.

Har du några funderingar eller synpunkter 
– skicka dem under adress:

Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

eller e-post: info@orsaskog.se

Ordinarie höststämma med Orsa Bespa-
ringsskog hålls i Församlingshemmet i 
Orsa torsdagen 27/11 2008 kl. 18.00.

Ärenden:
1.  Stämmans öppnande, fråga om stäm

man blivit i behörig ordning kungjord.
2.  Val av justeringsmän.
3.  Fastställande av röstlängd.
4.  Redovisning av allmänningsstyrelsens 

förslag till budget för år 2009.
5. Valberedningens förslag till arvoden för 

förtroendevalda.
6.  Jordägarnämndens förslag till skogs

vårdsbidrag för år 2009.
7. Jordägarnämndens förslag till föränd

ring av regler för jordägarbidrag.
8.  Jordägarnämndens förslag till bidrags

budget för år 2009.
9. Fastställande av jordägarnämndens bi

dragsbudget för 2009.
10. Fastställande av allmänningsstyrelsens 

budget för 2009.
11. Val av två ledamöter till allmänningssty

relsen för åren 2009  2012.
 Mandattiden går ut för Jan Lovén och 

LarsErik Björkkvist.

12. Val av två suppleanter till allmännings
styrelsen för åren 20092012.

 Mandattiden går ut för Elsmari Laggar
Bärjegård och Johan Borg.

13. Val av ordförande i allmänningsstyrelsen 
för åren 20092012.

 Mandattiden går ut för Jan Lovén
14. Val av ledamöter i jordägarnämnden för 

åren 20092012.
 Mandattiden går ut för Åke Borg, Folke 

Andersson, LarsErik Björkkvist, Elsmari 
LaggarBärjegård och Mats Karlsson.

15. Val av suppleanter i jordägarnämnden 
för åren 20092012.

 Mandattiden går ut för Mats Karner och 
Kent Daniels.

16. Val av viceordförande i jordägarnämn
den för åren 20092012. 

17. Val av tre revisorer för år 2009, varav 
minst en skall vara auktoriserad.

 Mandattiden går ut för Ola Blumen
berg, Curt Wiik och Tommy Widlund.

18. Val av tre revisorssuppleanter för år 2009, 
varav minst en skall vara auktoriserad.

 Mandattiden går ut för Michael Holback, 
Ingvar Masser och Folke Hanslofva.

Till ärendena hörande handlingar finns till
gängliga under 17 dagar före stämman på 
jordägarkontoret i Orsa. Handlingar finns 
från samma tidpunkt 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 inskrivnings
myndigheten utfärdat bevis om förordnande 
som ställföreträdare.

För att underlätta upprättande av röst
längd skall delägare, som avser att rösta vid 
stämman, anmäla detta till Besparingsskogens 
kontor senast onsdagen den 26 november 
före kl 16, tel. 0250431 84. OBS! Anmälan 
efter denna tidpunkt godkänns inte!

Orsa den 27 oktober 2008.
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Efter ordinarie stämma finns tillfälle att stäl
la frågor till förvaltning, allmänningsstyrelse 
samt jordägarnämnd.

Kallelse till jordägarstämma den 27 november

Seminarium 
onsdagen den 12 november kl 18.00 i 
Församlingshemmet
Följande ämnen står på agendan:
•	 Ny vägavdelning
•	 Ny vägmästare
•	 Förvaltning åtkomstvägar
•	 Förslag på skogskurser för delägare
•	 Fika
•	 Frågestund
Vi beräknar avsluta senast kl. 21.00. 
För att vi skall kunna anpassa fikat ber vi dig anmäla 
dig till Christina Lassar tel. 025043184 senast tisdagen 
den 11 november. 
Seminariegruppen önskar er varmt välkomna!

Form & Tryck: Centrumtryck Mora. 2008.

Avsändare: Orsa Besparingsskog, Box 55, 79421 Orsa


