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Tänk så fort tiden går, ju äldre man 
blir ju fortare går det!

Vid stämman i november fick jag 
förtroendet för ytterligare en fyra-
årsperiod som ordförande. Samtidigt 
som arbetet ska vara framåtriktat, så 
kan jag inte låta bli att se lite bakåt 
på de fyra åren som varit.

Vi har avyttrat en del tillgångar som 
inte varit nödvändiga för rörelsen och 
som haft en negativ avkastning. Det 
betyder att vi i årsredovisningen mins-
kat anläggningstillgångarna och ökat 
omsättningstillgångarna.

Fokus har lagts på det som vi är och 
ska vara bra på (skogliga, plantskolan 
etc) och som bidrar till verksamheten. 
Genom de åtgärder vi vidtagit så står 
företaget väl rustat inför framtiden. Vi 
kan idag hantera svängningarna i skogs-
priserna på ett annat sätt än tidigare.

Om vi blickar framåt så är vind- och 
vattenkraften en möjlig investering. 
Men inga beslut är tagna och vi avvaktar 
miljödomstolens beslut avs vattenkraft 
i Noppikoski. När det gäller eventuell  

framtida vind-
kraft så befin-
ner vi oss i en 
förhandlings-
fas om villkor. 
Det lutar åt 
att om vi blir 
överens, så blir 
det i form av 
markarrende 
och inte som 
delägare. Men det hindrar inte att vi i 
framtiden kan vara ägare till något el-
ler några vindkraftsverk. Men jag vill 
betona att vi talar om mycket stora in-
vesteringar som kräver noggrann analys 
innan beslut tas.

Jag vill tacka personalen för den in-
sats de dagligen bidrar med och som är 
så viktig för företaget.

Jag vill också tacka styrelsen för som 
jag tror kloka, långsiktiga och svåra be-
slut som har tagits och som kommer 
att tas.
Jan Lovén
Ordförande 

Vi satsar på Orsaskog!
Vill du lära dig mera om skogsbruk,  
träffa andra likasinnade samt  
komma ut och röra på dig lite? 

Då bör du anmäla dig till Orsa Besparings-
skogs kurs i skogsbruk i slutet av juni. Vi 
genomför utbildningen i samarbete med 
Mellanskog och kursupplägget är motsva-
rande en kortkurs inom projektet ”Kraft-
samling Skog”. Två kvällar ägnas åt teori, 
ansvarig för teoridelen är Åke Hansson. 
Kurskvällar är onsdagen den 24.6 samt tors-
dagen den 25.6 båda kvällarna kl.18-21.  
I kurspaketet ingår boken Nya Tiders Skog 
som du får vid kursstart.

Tredje dagen, lördagen den 27/6 föl-
jer vi upp i praktiken det vi lärt oss i 
teorin vid de två kvällspassen. Vi åker 
till Mellanskogs demonstrationsgård 
i Älvdalen, värd för dagen är Lars-Erik 
Bohlin. Längs en slinga på några km 
diskuterar vi olika skogliga frågor un-
der ledning av Åke och Lars-Erik.

Fika, lunch under utedagen, kurslit-
teratur samt bussresa ingår i utbild-
ningen som finansieras genom EU:s 
fond för landsbygds-
utveckling. Deltagar-
antalet begränsas av 
bussens kapacitet, först 
till kvarn gäller!

Anmälan till Christina Lassar 0250-55 26 00

Foto: Sven-Erik Sjöberg.
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Orsakvinnor drog till skogs

Sista helgen i april drog 35 kvinnor iväg 
på skogskurs till Upplandsskogarna. 
Orsa Besparingsskog har fått pengar 
till utbildning från EU:s landsbygds-
program. 

Kvinnokursen är en av de utbildnings-
satsningar vi gör med EU-medel under 
innevarande år. Kursen görs i form av en 
kortkurs som ingår i LRF:s och Mellan-
kogs utbildningssatsning Kraftsamling 
Skog. 

Vi som deltog i kursen hade förmånen 
att ha två mycket kunniga och inspire-
rande handledare. Första dagen, som helt 
ägnades åt teori, invigde Marianne Erik-
sson oss i skogsbrukets livscykel. Marianne 
som är projektledare för Kraftsamling 
Skog har en gedigen erfarenhet i skog-

lig folkbildning. Hon äger förmågan att 
förklara ibland svåra samband så att det 
blir både lättbegripliga och fullkomligt 
logiska och hon lyckades avdramatisera 
det här med att skogsbruk skulle vara så 
speciellt svårt. Skall man döma av de liv-
liga diskussionerna så hade vi samlat en 
skara vetgiriga och intresserade damer i 
Morkarla bystuga.

Efter en lång och innehållsrik dag styr-
de vi kosan mot Österbybruk Herrgård 
där en god middag och trevlig samvaro 
väntade. I den genuina bruksmiljön måd-
de vi som vi förtjänade, d.v.s. förträffligt!

Andra dagen var Bertil Johansson vår 
värd och en mycket engagerad guide på 
sin skogsfastighet. Det mesta vi hade lärt 
oss i teorin dagen innan fick vi se prak-
tiska exempel på under en skogsvandring 

på några kilometer. Bertil som lever i och 
med sin skog i stort sett dagligen var ett 
bra och kunnigt bollplank för oss. Samti-
digt poängterade han att skog kan skötas 
med olika ambitionsnivå och mål, det vik-
tiga är att man som skogsägare gör klart 
för vilken målsättning man själv har med 
sitt skogsbruk. Eftersom ett flertal av del-
tagarna var aktiva skogsägare, diskuterade 
vi bl.a. arbetsteknik och vad man kan göra 
själv och var man lämpligen lejer bort.

Fram på eftermiddagen var det 
dags att åter styra kosan mot Orsa. Vår 
busschaufför Hans, katten bland her-
melinerna, gjorde sitt bästa att väcka 
vår hemlängtan genom att i högtalarna 
varva Lars-Kristerz med Hellzefyrs. Per-
sonligen satt jag på hemvägen och tänkte 
tillbaka på två dagar fyllda med trevnad, 
kunskap och nyfiket intresse på skog och 
skogsbruk och jag tänkte på att detta var 
den första ”kvinnokurs” jag anordnat, 
men att jag definitivt fått blodad tand. 
Mina damer, jag hoppas att känslan är 
delad och att vi kan göra fler resor till-
sammans!
Carita Bäcklund

P.S. I juni anordnas en ny kortkurs med 
samma kursinnehåll. Kursen hålls på 
hemmaplan i Dalarna och är öppen för 
alla intresserade, dock måste vi begränsa 
deltagarantalet. Se annons på annan 
plats i detta blad och anmäl dig! Först till 
kvarn gäller!   

Foto: Stina Lundhgren

Foto: Anna-Karin Göthe
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Ingemar Gustafsson är en av  
Besparingsskogens många trotjänare. 

Ingemar började som praktikant på 40-talet. 1953 började 
han som skogvaktare på Tjäderåsen. Genom åren har Ingemar 
tjänstgjort både i Kvarnberg och Noppikoski. Då Ingemar gick 
i pension 1989 kunde han blicka tillbaka på ett långt och fram-
gångsrikt yrkesliv. Ingemar tillhör den skickliga skara skogsmän 
som har blick för detaljer och har förmåga att se sammanhang.

Ingemars starka intresse för skog upphörde lyckligtvis inte 
bara för att han blev pensionär. Fortfarande anlitar Besparingen 
Ingemar t.ex. som guide vid exkursioner. Förutom ett brinnan-
de intresse för skog är Ingemar även intresserad av historia och 
historier och han har ett sällsynt gott minne för detaljer. Inge-
mar har lovat att teckna ner en del av sina minnen och historier, 
Jordägaren kommer framledes att publicera ett urval av dessa, 
där historien om Punapärven är först ut.

Punapärven
Punapärven kallas den ås som ligger närmast Laxsjörutans östra 
gräns. Där fanns 1953 ett bestånd av gammal ganska välsluten 
granskog med enstaka tallar. Troligen har det varit en svedja 
där skogen aldrig blivit gallrad och inte verkade det ha fun-
nits några grova träd för dimensionsavverkning. Detta bestånd 
stämplades 1953 som två rotposter och avverkades vintrarna 
1954 och -55.

Det brukar sägas att det är av misstagen man lär sig. På detta 
kalhygge gjorde jag två misstag som jag aldrig upprepat.

Första misstaget var att bränna hygget på natten. Men det 
var mycket varmt och tjockt med ris över hela arealen, så jag 
tänkte att det skulle vara behagligare att bränna nattetid. Vi 
tände sent på kvällen den 19 juli 1955 och ungefär vid sol-
uppgången var det avbränt. Det var ett fantastiskt fyrverkeri i 
nattmörkret! På morgonen for jag hem till Tjäderåsen efter att 
ett annat arbetslag tagit över för eftersläckning. Men jag hade 
inte varit hemma lång stund förrän dom ringde från Laxsjö och 
meddelade att hygget brann om. Humustäcket torkade upp i 
solskenet och brann eller kolade en gång till. Elden gick över 
en bit i en mindre dunge på östra sidan av hygget. Där hade 
pojkarna, ett gäng skolungdomar från Falun och arbetsbasen 
Manne Särnblad från Älvho ställt sina ryggsäckar. Det blev bara 
mesarna och termosarna kvar. För övrigt hände inget annat än 
att hygget blev mycket välbränt.

Det andra misstaget var att plantera redan på våren 1956. 
Om jag inte minns fel så hade vi behandlat hygget med Gerasol 
50. Men det kom så mycket snytbaggar att dom åt upp alla 
plantorna. Som tur var så hade vi bara planterat en mindre del 
av hygget.

Hösten 1956 flyttade jag till Kvarnberg. Punapärven blev 
planterad något år senare. Nu är där mycket vacker ungskog 
mogen för gallring.
Ingemar Gustafsson

Ingemar Gustafsson minns

OBS 
samtliga jaktledare
Samtliga jaktledare skall anmäla antal deltagare i 
årets högviltsjakt senast den 30.6 2009. Nya jägare 
anmäler intresse till Lars Karlsson helst per e-mail:  
lars.karlsson@orsaskog.se
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Fastigheter
Under året såldes efter två oberoende 
värderingar fastigheten Svanen 3. I enlig-
het med beslut från vårstämman såldes 
”Plattfabriken” d.v.s. fastigheten Orsa 
Kyrkby 38:10 under hösten.

Skogen
Under året avverkades och såldes 104 
tm3fub. Under inledningen av året var 
virkespriserna fortsatt höga för att på 
hösten mattas och vända hastigt nedåt. 

Mot denna bakgrund valde vi på hösten 
att avvakta med budgeterade rotposter. 
Andelen slutavverkning var 62 %. Med 
elpriset för leveransvirke blev det 413 kr 
per m3fub. Medelpriset beror förutom 
på förändringar i virkespriser även på 
förändringar mellan olika sortiment och 
dimensioner.

Besparingsskogen har numera dels en 
egen gallringsgrupp, dels en entrepre-
nörsgrupp för slutavverkning samt en en-
treprenörsgrupp med halva sin årsvolym 
hos Besparingen. Under året minskade 

JORDÄGARNÄMNDEN 2008 ( i tkr)

Utfall 2008 Budget 2008 Utfall 2007
Dikning 10 3
Arealbidrag 664 600 666
Djurhållning 336 400 333
Avskrivningslån 31 37 37
Skogsdikning 15 25 36
Markberedning 291 300 456
Skogsplantor 377 475 326
Plantering 539 550 436
Röjning 915 1 450 1 828
Bystugor 204 220 87
Stipendier 15 2
Hembygdsföreningen 50 50 50
Föreningsbidrag 100 100 100
Lantmäteribidrag 47 50 16
Odisponerat 10 9
Planläggning 682 570 492
Öppna landskap 60
Kulturvård och dylikt 2
Administration 316 215 209
Nämndarvoden 205 120 193
Summa bidrag 4 774 5 197 5 338

Byvägar
Sommarunderhåll 673 548
Vinterunderhåll 954 843
Ojegrusunderhåll 1 251 1 378
Bidrag från 
Sockensamfälligheten -500 -500
Stats- och kommunbidrag -2 294 -2 181

Skogsbilvägar
Sommarunderhåll 3 250 3 272
Vinterunderhåll 1 595 1 428
Större underhåll mm 44 135
Åtkomstvägar 160 300 481
Garage, arbetsledning mm 821 527

Totalt 10 728 10 500 11 268

skördarkostnaderna i både slutavverk-
ning och gallring. Skotningskostnaden i 
slutavverkning fortsatte att minska med-
an skotningskostnaden i gallring stan-
nade på samma nivå som året innan. Vi 
kommer att se över förutsättningarna för 
vår egen gallringsgrupp med inriktning 
att gruppen skall ges förutsättningar som 
gör att en jämförelse med omvärlden 
kan göras på ett rättvist och relevant sätt. 
Totalt minskade kostnaderna för föryng-
ringsavverkning med 7 % och gallrings-
kostnaderna med 5 %, en utveckling i 
rätt riktning. Avverkningskostnaderna 
kommer fortsatt att vara ett av våra fo-
kusområden.

Beträffande skogsvård så utfördes åt-
gärder för 4,8 milj. kr och skogsvårds-
skulden minskades med 0,7 milj. kr. En 
minskning av skogsvårdsskulden innebär 
att vi utfört skogsvårdsåtgärder på en 
större areal än vi avverkar under året. 
Nytt på föryngringsfronten var att av en 
föryngringsareal på totalt 566 ha gjordes 
en grävsådd på 39 ha. Metoden som är 
dyrare än konventionell föryngring läm-
par sig på mycket steniga marker eller 
marker med kraftig lutning. Röjningsa-
realen var 570 ha. Vi hade planerat en 
kraftig gödslingsinsats under året. Den 
markbundna gödslingen utfördes men 
helikoptergödslingen kommer att utfö-
ras 2009.

Plantskolan
Tallheds plantskola har under året full-
följt investeringen i en ny långnattsan-
läggning. Dessutom har man drabbats 
av oförutsedda kostnader i form av en 
omfattande vattenskada i kontorsbygg-
naden. Vattenskadan innebar även stora 
på frestningar på personalen som under 
en lång tid arbetade på en ”byggarbets-
plats”, trots detta klarade de att hålla 
plantproduktionen på en planerad nivå 
vilket var en prestation. För närvarande 
är det stor efterfrågan på plantor, ett 
orosmoln för plantskolan är dock att 
många markägare inte får markberett i 
den omfattning man planerat och där-
för senarelägger sina planteringar. Under 
året såldes 8,3 milj. plantor. 

Förvaltningsberättelse
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Resultaträkning
2008 Budget 2008 2007

Rörelsens intäkter m m
Leveransvirke 43 154 40 570 46 291
Rotpostförsäljning 130 4 210 5 363
Plantskolan 7 714 8 203 8 173
Hyror och arrenden 1 970 2 031 1 647
Jakt 580 855 395
Vederlagskraft 317 310 305
Försäljning övriga varor 515 741
Utförda tjänster 1 285 590 1 739
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor 661 -250
Övriga rörelseintäkter 1 248 1 321

Summa intäkter m m 57 574 56 769 65 725

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3 297 -2 800 -2 602
Övriga externa kostnader -23 898 -17 920 -19 823
Personalkostnader -15 006 -18 200 -21 889
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -5 106 -5 800 -6 053

Rörelsens kostnader -47 307 -44 720 -50 367

Resultat från finansiella investeringar 2 543 2 000 2 017

Jordägarnämnden -10 728 -10 500 -11 267

Bokslutsdispositioner och skatt 2 231 426

Årets vinst 4 313 3 549 6 533
 

Balansräkning 2008-12-31 2007-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 8 351 14 647
Markanläggningar 807 981
Besparingsskogen, mark 54 798 55 307
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 848 1 688
Maskiner 3 136 6 662
Inventarier 11 310 11 025
Finansiella anläggningstillgångar 8 473 8 582

Summa anläggningstillgångar 87 723 98 891

Varulager m m 11 496 10 574
Kortfristiga fordringar 12 700 17 607
Kortfristiga placeringar 53 274 45 161
Kassa och bank 26 178 25 866

Summa omsättningstillgångar 103 648 99 208

Summa tillgångar 191 371 198 100

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital 66 571 68 011
Fritt eget kapital 94 292 89 979

Summa eget kapital 160 863 157 990

Skulder
Obeskattade reserver 10 090 12 381
Kortfristiga skulder 12 318 18 904
Framtida skogsvårdskostnader 8 100 8 825

Summa skulder 30 508 40 110

Summa eget kapital och skulder 191 371 198 100

 

Vägar
På skogen har vi byggt enbart drivnings-
vägar, sammanlagt 8,4 km nybrytning 
och 6,3 km upprustning av gamla driv-
ningsvägar. Underhåll av Tackåsvägen 
påbörjades genom grusåtervinning, un-
der 2009 kommer vägen att förses med 
slitlager.

Under slutet av året togs beslut om 
gemensam förvaltning av skogens och 
jordägarnämndens vägar. Vi bedömer att 
detta är en grundläggande förutsättning 
för att öka nyttjandegraden för vår egen 
väghyvel och lastbil.

Jakt och fiske
År 2008 avslutades den 3-åriga försöks-
perioden med en organisation för kom-
mersiell jakt. Allmänningsstyrelsen kom-
mer att under 2009 besluta om jaktens 
fortsatta organisation och utövande. Vi 
har en fortsatt låg älgavskjutning på 41 
djur i syfte att öka stammen.

Fisket på Besparingen handhas av 
fiske vårdsområdet (Fvof ) som är en 
sepa rat juridisk enhet. Fvof sköter även 
fiskodlingen som odlar röding med an-
märkningsvärt gott resultat. Fvof under-
söker för närvarande förutsättningarna 
att utöka kapaciteten så att röding kan 
säljas externt för utplantering.

Personal
Under andra halvåret rekryterades en 
ny vägmästare. Vid utgången av året var 
antalet anställda inklusive timanställd 
personal 24 personer. Antalet säsongsan-
ställda är oförändrat 5 personer. Under 
året deltog personalen i en riktad ekono-
miutbildning. Vi påbörjade även en ut-
bildning i målstyrning som kommer att 
fortgå 2009. Orsa Besparingsskog har en 
anmärkningsvärt låg sjukfrånvaro. För att 
detta skall fortgå gör vi omfattande sats-
ningar i friskvård. Under 2008 satsade vi 
4 200 kr per anställd i friskvårdsåtgärder 
som sjukvårdsförsäkring, massage samt 
gemensam motionskampanj.

Vind och vattenkraft
Beträffande Älvho kraftstation ligger 
ärendet för prövning hos miljödomsto-
len. Vindmätningar pågår på platsen för 
planerade vindkraftverk söder om Älvho. 
Parallellt utreder allmänningsstyrelsen 
juridiska och skattemässiga konsekven-
ser av olika ägarformer. Inga slutgiltiga 
beslut har tagits i allmänningsstyrelsen 
beträffande vind- eller vattenkraft. 



6 JORDÄGAREN

I norra Dalarna, närmare bestämt i trakterna av Lillhamra, 
sker något riktigt stort. Det är Orsa Besparingsskog som ge-
nomför landets kanske största avverkning. Omfattningen 
är i runda tal 180 hektar. Inom området finns några av de 
jättehyggen som togs upp under förra delen av 1960-talet. 
Idag är det dags för en förstagallring. Häng med när Jordä-
garen kollar läget.

Ingen som färdas längs E 45 mellan Orsa och Sveg har väl kun-
nat undgå att se rågångarnas vita markägarskyltar. Orsa Bespa-
ringsskog står det. Och visst är det skog längs vägen. Till synes 
flera hundra tusen hektar. Klart är att Orsa jordägande sockne-
mäns besparingsskog, som det egentligen heter, äger ungefär 
78.000 hektar av dessa vidder. 

– Det mesta är beläget i den så kallade Orsa Finnmark, alltså 
i norra Dalarna på gränstrakterna mot Hälsingland och Här-
jedalen, förtydligar Tomas Liljeberg, skogvaktare med ansvar 
för planläggningar och avverkningstransporter hos Orsa Bespa-
ringsskog.

Ända sedan 1880-talet har Besparingsskogen spelat en stor 
roll inom skogsbruket i norra Dalarna. Det var då man bör-

jade komma åt de till synes oändliga skogsmarkerna som bitvis 
bestod av mycket grov tallskog. Det område som just nu är 
aktuellt för åtgärder, dimensionsavverkades, som brukligt var, 
under början av 1900-talet. Kvar blev en klenare skog, som 
idag ändå skulle betraktats som värsta grovskogen. Den höggs 
i sin tur under 1960-talet. I den begynnande mekaniseringen 
var det då möjligt att öppna föryngringsytor av aldrig tidigare 
skådad storlek.

– Hyggena blev jättestora. Fast helt mekaniserat var det inte. 
Lunning med häst gjordes fram till basvägarna, påpekar Stig-
Åke Johansson, som idag kör skördare på samma marker där 
han som liten kille ibland fick följa med på spännande färder 
med de hästdragna timmerlassen.

Stora delar av 1960-talets stora trakthyggen är idag mycket 
skogrika. Det gör det möjligt att förstagallra fina bestånd. Och 
det är bland annat med sådant som Orsa Besparingsskogs eget 
arbetslag är sysselsatta sedan mitten av december i fjol. Bestån-
det utgörs till 85% av tall. Åldern beräknas till 45 år. Till största 
delen består de gamla hyggena nu av bra planteringsskog. Men 
det är inte svårt att se att de enorma trakthyggena inte alltid gav 
de bästa förutsättningarna för en god återväxt. Inom gallrings-

Gallring i Lillhamra

Avverkningslaget vid traktorskördaren. Fr.v. Agne Olsson, Malungshed. Stefan Friberg, Orsa. Jan-Erik Köpman, Orsa. 
Tobias Johansson, Orsa. Stig-Åke Johansson, Orsa-Kvarnberg.
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området finns därför även självföryngrade delar med lite sämre 
kvalitet, samt områden där det egentligen inte är lönsamt att gå 
in med skördaren. 

– Huvudsakligen är det gallringsavverkning. Men viss slut-
avverkning förekommer också. Och runt Lillhamra gör vi tim-
merställningar, berättar skotarföraren Stefan Friberg.

Vägnätet väl utbyggt, så körvägarna blir korta. Men den 
ovanligt snörika vintern har ställt till det för skotarförarna då 
virket snöat ner och blivit svårt att upptäcka. Ett haveri på hjul-
drivningens konverter torde även det få tillskrivas snödjupet, 
som enligt PerErik Johansson vid SMHI:s avläsningsstation i 
Lillhamra, ligger uppemot metern. Det gör att man just nu lig-
ger ungefär tre dagar efter skördaren. 

Utkörningen av virket med lastbil kan bjuda på hisnande 
upplevelser. Vägarna är bitvis mycket branta. Och av områdets 
totalt cirka 180 hektar är det faktiskt vissa delar man inte kom-
mer åt att avverka. 

– Det är väldiga branter. Där har man tidigare avverkat ma-
nuellt och kört med häst. Sånt klarar vi inte med maskinerna. 
Riskerna är för stora. Och skadorna i marken kan bli omfat-
tande, framhåller Stig-Åke, som beräknar att man ändå får ut 
ett hyfsat netto per hektar på gallringarna.

Tomas Liljeberg uppskattar att det totalt kommer det att 
röra sig om 70.000 till 80.000 träd, alltså uppåt 180.000 bitar, 
innan avverkningen är klar framåt vårvintern.

–Det här är ett jättejobb för vår del. Medelgallringarna hos 
oss ligger annars på 25-30 hektar.

Trots den dramatiska efterfrågeminskningen på skogsråva-
ror ser han inte avsättningen som något problem – än. 

– Näe, fast vi har dock styrt om till mer gallring än vad 
som var tänkt. Går det ner ytterligare får vi väl ägna oss mer åt 
skogsvård, vägjobb och sådana saker. Och kanske kan biobräns-
lemarknaden bli ett alternativ.

Fram till 30 juni har Besparingsskogen volymavtal med en 
fem, sex mottagare. Från just den här avverkningen går barr-
massa och björk till Korsnäs. Klentimmer till Svegssågen. Tim-
mer till Siljans Såg.  Dessutom levereras ett specialsortiment till 
WEDDE.

– Fast jag ska erkänna att jag är väldigt orolig för en tvär-
nit på marknaden. Visserligen vet jag att det än så länge rullar 
på hos mottagarna. Men deras terminaler är rätt fulla och vi 
vill absolut inte ha upplag längs våra vägar. Avverkningsstopp 
känns inte som något alternativ just nu. 

Och det verkar heller inte vara något som för stunden oroar 
arbetslaget som under fikapausen vid skiftbytet hellre resonerar 
viltvård och inte minst de spår av varg och mård man sett i 
närheten.

Jo, en sak till var det, tack grabbar för kaffe och semmel-
tårta!
Text, bild och research Per Ericsson

Stig-Åke Johansson tuggar djupsnö i närheten av Lillhamra med 
skördaren, en John Deere 1070 D.
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Nästa nummer
av Jordägaren kommer i november 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 vårstämma med Orsa 
Besparingsskog kommer att hållas i 
Församlingshemmet i Orsa torsdagen 
den 28 maj 2009 med början kl. 18.00. 

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

för år 2008
• Jordägarnämndens årsredovisning för 

år 2008
• Revisorernas berättelse angående 

granskningen av jordägarnämndens 
förvaltning och redovisning

• Revisorernas berättelse angående 
granskningen av allmänningsstyrel-
sens förvaltning och redovisning

• Fastställande av resultat och balans-
räkning för år 2008

• Allmänningsstyrelsens förslag till  
disposition av 2008 års överskott

• Fråga om ansvarsfrihet för jordägar-
nämnden

• Fråga om ansvarsfrihet för allmän-
ningsstyrelsen

• Jordägarnämndens förslag till för-
ändring av regler för jordägarbidrag

• Motion avseende åtkomstvägar
• Motion avseende skötsel av jordägar-

vägar 
• Stämmans avslutande
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 företrä-
da samägd fastighet skall förete fullmakt 
från samtliga andelsägare. Ställföreträ-
dare för samägd fastighet skall förete av 

inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis 
om förordnande som ställföreträdare.

För att underlätta upprättande av röst-
längd skall delägare som avser att rösta på 
stämman, anmäla detta till Besparings-
skogens kontor senast onsdagen den 27 
maj före kl. 16.00, tel 0250-55 26 00. 
OBS att anmälan efter denna tidpunkt 
inte godkänns.

Vi upprättar röstlängd vid insläpp, alla 
som anmält sig till stämman enligt vill-
koren ovan erhåller ett röstkort vid in-
släppet. Man kan delta i vårstämman 
utan föranmälan, dock har man ingen 
rösträtt om man inte anmält sig senast 
onsdagen den 27 maj. 

Även om du avstår möjligheten att 
rösta hjälper du oss att dimensionera 
fikat om du ringer och meddelar att du 
ämnar delta utan att rösta.
Orsa den 27 april 2009
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Kungörelse av Jordägarstämma den 28 maj

Form & Tryck: Centrumtryck Mora. 2009.

Avsändare: Orsa Besparingsskog, Box 55, 79421 Orsa

Efterlysning
200 kr i belöning!!!! 
Vi efterlyser boken ’Orsa Besparingsskog 100 år’. 
Om boken är i bra skick men samlar damm i din 
bokhylla, så köper vi den gärna av dig för 200 kr. 
Vänligen ring 0250-55 26 00.
Allmänningsstyrelsen


