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Skogsbruksplanens användningKURS
Har du skogsbruksplan eller funderar på att 
skaffa en, men behöver tips och råd hur du 
skall läsa en plan? 

Tisdagen den 18 maj kl. 18.30 i Jordägarhuset 
kommer Anders och Sven-Erik att visa hur du 
använder din plan samt att svara på dina frågor 
om skogsbruksplan. 
Intresserade anmäler sig på 
tel. 0250-55 26 04 eller s-e.sjoberg@orsaskog.se 
senast måndagen den 17 maj.

OBS SAMTLIGA JAKTLEDARE
Samtliga jaktledare ska 
anmäla antal deltagare 
i årets högviltsjakt  
senast den 30/6 2010. 
Nya jägare anmäler intresse  
till Lars Karlsson helst per e-mail:  
lars.karlsson@orsaskog.se 
alt. 0250-55 26 09

Vår egen gallringsgrupp fick i slu-
tet av mars sin nya skördare John 
Deere 1710E och skotare 1510E. 
Skördaren är försedd med fler-
trädsaggregat och ekipagen skall 
passa från förstagallring till klena 
slutavverkningar. 

Vi tror att flerträdsaggregatet kommer att 
höja produktionen med 10-15 % i våra 
klena gallringar. Vi planerar även att till-
reda ett nytt energisortiment i stället för 

Ny skotare och skördare 
– till gallringsgruppen

massaved i förstagallringar. Detta innebär 
sannolikt att minimidiametern i topp 
blir 2 cm istället för 5 cm samt att vi inte 
behöver sortera trädslagsrent. Detta be-
räknar vi kommer att höja produktionen 
ytterligare 5-15 % samtidigt som uttaget 
av gagnvirke ökar med 10-15 % per hek-
tar. Sammantaget är vår förhoppning att 
detta innebär sänkta kostnader och ökade 
intäkter på till ett sammanlagt värde av 
cirka 0,5 miljoner kronor per år för Orsa 
Besparingsskog.
Tomas Liljeberg

Foto: Tomas Liljeberg.
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Den ligger anonymt här ute på he-
den, det gör den. Nästan lika väl 
gömd som det angränsande och 
en gång topphemliga gamla krigs-
flygfältet. Fast idag är huvudverk-
samheten på Tallhed som platsen 
heter, betydligt mer markbunden. 
För här producerar Orsa Bespa-
ringsskog varje år miljoner skogs-
plantor i sin egen anläggning. 
Och förresten, kan en plantskola 
som sakkunniga anser vara en av 
landets förnämsta ha ett bättre 
namn…

– Du förstår, det här med skogsplant är 
inte så enkelt som många föreställer sig. 
För när kunden ringer och säger ”jag skul-
le behöva skogsplant” och att det gärna får 
vara tall, då gäller det att vara både detek-
tiv och rådgivare, växtodlare, geolog och 
lite klimatolog också, säger Bror Nilsson 
med ett skratt och tillägger att sådana här 
samtal inte alls är ovanliga. Och Bror bör 

Plantskolan Tallhed
veta. Han är ansvarig för Orsa Besparings-
skogs egen skogsplantskola i Tallhed, en 
av landets absolut modernaste.

Men för att få den här storyn att hänga 
ihop måste vi backa tiden drygt femtio 
år. För de genomgripande förändringar 
som då började ske inom skogsbruket har 
egentligen få motsvarigheter i det svenska 
näringslivet och lade även grunden för 
plantskoleverksamheten. Den direkta 
vändpunkten kom med motorsågen i 
slutet av 1950-talet. Tidsåtgången per av-
verkad kubikmeter halverades. Virkesut-
taget ur de svenska skogarna nådde nya 
rekordnivåer. Resultatet blev trakthyggen 
av aldrig tidigare skådade storlekar. Norra 
Dalarna, där Orsa Besparingsskog har hu-
vuddelen av sitt markinnehav, var inget 
undantag. Men god skogsvård krävde att 
de nya ytorna måste återbeskogas. För att 
möta det kraftigt ökade behovet av skogs-
plantor beslöt därför Orsa Besparings-
skog att starta egen plantskola. Platsen 
blev Tallhed, strax norr om Orsa. På mark 
arrenderad av Flygvapnet inrättades fri-
landsodlingar i bänkar. Året var 1958 och 

anläggningen, som producerade 1 miljo-
ner skogsplantor med barrot, ansågs som 
mycket stor och modern. Besparingssko-
gen blev självförsörjande på skogsplantor.

– I dag producerar vi ungefär det an-
talet i ett växthus. Och vi har sex stycken 
och sår in 2-3 omgångar per år…, påpekar 
Bror Nilsson innan han börjar beskriva 
hur en skogsplanta ”föds”.

– Säsongens verksamhet startar med 
en första sådd i mars. Sådden görs helt 
maskinellt i en rätt nyuppförd såhall med 
utrustning specialbyggd för oss. Det noga 
utvalda frömaterial vi huvudsak ligen använ-
der kommer från plantager på Sollerön, i 
Solvarbo och Gnarp. Att så motsvarande 
ett växthus, alltså drygt 800.000 plantor, 
tar inte fullt tre arbetsdagar. Plantskolan 
har fyra uppvärmda växthus med måtten 
100 gånger 16 meter. Dessutom finns två 
nästan lika stora så kallade säsongsväxthus.  
I växthusen står odlingen på betongblock 
en bit från marken. Det kallas upphöjd 
odling. Metoden ger plantorna bra rot-
tillväxt.

 

Bror Nilsson inspekterar nygrodda plantor i ett av växthusen.
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Som befarat har vi ont om plantor 
för vårens planteringar. Tallheds 
plantskola har försökt att köpa 
plantor från andra plantskolor för 
att möta den efterfrågan på plan-
tor som vi förväntar oss i vår. 

Tyvärr så finns det ett underskott på plan-
tor i hela landet, vilket gör att vi inte kan 
handla upp tillräckligt med plantor som 

– Efter ungefär 8-10 dagar börjar sådden 
att gro. I mitten av maj går tallväxthusen 
in i något vi kallar långnatt.. Det innebär 
att omgivningen mörkläggs från klockan 
15 till 07. Man lurar plantorna att ”tro” 
att det har blivit höst och de invintrar. 
Det här går endast att göra med årets 
första frösådd. Tre veckor senare blir det 
”vår” igen. Då flyttas plantorna ut i lju-
set på friland. Den här konstlade vintern 
gör att plantorna blir tvååriga på ett år. De 
får dubbelbarr, blir kraftigare och inte så 
långa. För granen är det annorlunda. Den 
vill ha tillskottsljus långt in i maj och får 
långnatt först i juli för att bromsa tillväx-
ten och påskynda invintring, säger Bror.

Från växthusen flyttas plantorna suc-
cessivt ut på friland för att växa klart 
innan packning och leverans. Men friland 
innebär också frostrisk, särskilt på våren. 
Nyss utflyttade granplantor är känsliga. 
En frostnatt kan vara förödande.

– Även packningen av plantorna sker 
helt maskinellt. När vi kör för fullt är det 
rena rama tomtefabriken, påpekar Bror 
med ett skratt och tillägger att allt givet-
vis är datoriserat. Det ger bra koll på att 
kunderna alltid får högsta kvalitet. Färska 
plantor från friland levereras faktiskt ända 
fram till tjälen sätter stopp fram på höst-
kanten. 

När säsongens andra sådd görs, är det 
alltid bråttom. Det handlar om ett antal 
motsvarande 10 växthus som skall vara 
packningsbara till hösten för att fylla frys-
huset. Och det här det är en finess. För när 
kunderna börjar höra av sig, vanligtvis i 
april, kan plantskolan, tack vare de frysla-
grade plantorna, faktiskt leverera direkt.

– För några år sedan byggde vi en stor 
frys med kapacitet för 12 miljoner plantor. 
På hösten fylls frysen med drygt 9 miljoner 
färdiga plantor och ungefär 800.000 höst-
sådda granplantor vi kallar ”halvfabrikat” 
och som skall odlas vidare nästa säsong. 
Innan plantorna fryses in tas prov för att 

säkerställa att de är invintringsmogna. Är 
det ok. packas plantorna och plastas in för 
att undvika frystorkning. Det här jobbet 
pågår fram till jul. Över vintern lagras 
plantorna sen i minus fyra grader. När 
efterfrågan börjar komma tinas plantorna 
succesivt vilket tar ett par veckor. Det är 
mycket viktigt är att upptiningen sker i 
skugga samt att plantorna är väl uppti-
nade innan plantering kan ske.

Fast allt är inte bara tall och gran. Un-
der säsongen odlas även mindre partier av 
contorta, masurbjörk och lärk. Dessutom 
har plantskolan en depå för gasol. Så hus-
vagnskunder är inte ovanliga.

För att säkerställa och utveckla kvalite-
ten har Tallheds plantskola kontakt med 
forskare inom området. Det har bland an-
nat resulterat i att man uteslutande använ-
der så kallad ”Starpot”, en stjärnformad 
torvfylld ”plastkruka”. Fördelen med Star-
pot är att den enligt oberoende tester visar 
sig ge bra rottillväxt och därigenom fler 
tillväxtpunkter i ett öppet odlingssystem. 
Omdömena om Orsa Besparingsskogs 
skogsplantor är så goda att vi levererar till 
flera större skogsbolag, även utanför läns-
gränsen.

– Vi skulle förmodligen kunna sälja 
ännu mer. Men en hindrande faktor är 
faktiskt bristen på 
markberedning. Ny-
ligen hade vi en kund 
som tvingades avstå 
150.000 plantor som 
var leveransklara. Orsa-
ken var att entreprenö-
ren inte utförde mark-
beredningen enligt av-
tal. Det här är mycket 
allvarligt, inte bara för 
vår del, utan även för 
möjligheterna att ut-
förda rätt skogsföryng-
ringsåtgärder och måste 
tas på stort allvar.

Leveransrekord 2009
Under sensommaren och hösten 2009 
lossnade det verkligen. Det berg av mark-
beredningsåtgärder som tidigare varit ett 
hinder för återplanteringar började betas 
av. Resultatet blev ett enormt sug efter 
skogsplantor, något inte minst skogsplant-
skolan i Tallhed märkte av.

– Efterfrågan överträffade alla förvänt-
ningar! Vi har levererat dubbelt under 
hösten. Och det innebär att nästan 10 
miljoner plantor har gått ut härifrån. Det 
är rekord, säger Bror Nilsson entusiastiskt 
när han sammanfattar odlingssäsongen. 

Men om markberedningsåtgärderna 
även under nästa år ligger kvar på höstens 
höga nivå flaggar Bror Nilsson för att det 
med stor sannolikhet kan bli plantbrist 
kommande säsong.

För att möta en stadigt stigande efter-
frågan finns tankar på utöka verksamheten 
i Tallhed. Men planerna på detta är dock 
inte nog långt gångna för att kunna möta 
en eventuell ytterligare efterfrågeökning 
redan nästa planteringssäsong.
Text och foto Per Ericsson

är av lämpligt ursprung att odla i vårt om-
råde.

Om du tillhör de skogsägare som tänkt 
plantera i vår, men ännu inte beställt 
plantor, så finns det ändå ingen anled-
ning att misströsta. Våra täckrotsodlade 
Starpotplantor går nämligen utmärkt att 
höstplantera. Från augusti och fram till 
att tjälen sätter stopp kan man höstplan-
tera, förutsatt att man undviker de allra 
kärvaste klimatlägena i fjällkanten samt 

Plantbrist i vår
under senhösten även finjordsrika upp-
frysningsjordar.

Normalt har plantskolan leveransklara 
plantor från början av augusti. Tidpunk-
ten kan variera med någon vecka beroende 
på tillväxtbetingelserna under sommaren, 
men plantskolan lovar att alla som önskar 
plantor i höst kommer att få sina plantor i 
god tid för att hinna höstplantera. 
Bror Nilsson

Mats Öberg och Kurt Nilsson konstaterar att rotarmeringen 
redan är tillfredsställande i årets förstasådd. 
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Ingemar minns: 
Han kom från de stora världshaven och kallades all-
mänt för Afrika eftersom han mestadels hade seglat 
”på värmen” som han uttryckte sig. Sitt rätta namn 
ville han ogärna tala om, Afrika tyckte han var ett 
namn som dög. Det var inte många som visste att han 
hette Axel Svensson och att han troligen var född 
i Jämtland i slutet av 1890-talet. Så snart han gjort 
exercisen gick han till sjöss. Han hade varit sjöman i 
över 20 år då han mönstrade av vid andra världskrig-
ets början.

Det var omkring 1940 som han kom till Orsa finnmark. Han var 
då utan ransoneringskort och fick till en början hjälp av snälla 
människor i byarna på finnmarken. I gengäld hjälpte han dem 
med vedhuggning och diverse sysslor tills han fick något arbete i 
skogen.  Han hade aldrig och ville heller inte ha något fast arbete. 
Det var mest tillfälliga arbeten som kolning eller dammvakt un-
der flottningen eller dylikt.

Afrika byggde sig en liten koja på Nordkapsheden efter Finn-
bergsvägen. Det blev hans privata hem där han vistades då han 
inte under sina ströjobb måste bo i andra kojor på skogen. Det 
var lite underligt att han som farit omkring till sjöss i flera världs-
delar tillsammans med sina kamrater av olika nationaliteter, helt 
plötsligt bytte miljö till en enslig tillvaro på Nordkapsheden.

Det fanns två saker som han helst inte ville komma i kon-
takt med, det var björnar och poliser. För sin rädsla att möta en 
björn bar han en dynamitpatron i fickan. Den var apterad med 
tändhatt och en mycket kort stubin. Det var någon som varnade 
honom för att kasta denna på björn, det skulle bara reta björn till 
farlig ilska. ”Kasta” sa Afrika ”nej du den tänder jag på och stop-
par i mun på mig själv”.

Hans rädsla för poliser visade sig en gång då Afrika var i Nord-
kapskojan där det bodde några karlar. Landsfiskalen i Orsa var 
ute i något ärende och såg att det var folk i kojan så han stan-
nade bilen och gick in för att hälsa på och pata med dem. Då 
han kommer in i kojan smiter Afrika in i köket och sätter sig där 
ensam. Det är ju så att Nordkapskojan ligger mitt i länsgränsen, 
med stora rummet i Dalarnas och köket i Gävleborgs län. Afrika 
kände väl sig utom räckhåll för ”lagens långa arm” då han satt i 
köket.

Afrika brukade hålla en viss uppsikt över omgivningen kring 
Nordkap och Finnberget. Såg han att det blivit något vindfälle 
i trakten så var han där och högg upp det och barkade virket. 
Sedan kom han och talade om var virket låg och ville ha betalt 
för jobbet. Men det var ju inte så ofta som man kunde få det 
framkört.

Jägmästare Artur Persson hade lite roligt åt Afrika en gång då 
han var på väg mot Tjäderåsen och blev stoppad av Afrika vid 
Nordkap. Han skulle kolla om Persson hade fiskekort.

På 50-talet fanns en telefon som var flyttbar mellan kojorna 
efter Tjäderåsvägen. En gång när telefonen fanns i Nordkap kom 
Afrika dit för att ringa till flottningsinspektorn i Orsa. Afrika var 
inte nykter och det var frun som svarade och hon hörde hur det 
var och bad honom ringa upp senare när han var nykter. ”Ja hälsa 
inspektorn att han ringer upp när han blir nykter” och så ringde 
han av. Afrika kunde vara ganska frän i sitt uppträdande när han 

trodde sig ha orsak att protestera. Det kunde låta värre än det 
var menat, men för den som inte kände Afrika var det nog så 
obehagligt. På restskattsedlarnas tid höll besparingsskogen inne 
100 kr på lönen för dem som inte lämnat in sedeln i tid. Det 
var Elsa Hedenskog som skötte om detta. Afrika hade inte detta 
klart för sig. De var helt okända för varandra. Afrika ringer upp 
Hedenskog och frågar ”Är det du din dj .a  apa som tagit hundra 
kronor för mig”.

Men visst hördes det ibland att han kunde uttrycka sig på 
sjömansspråk också. Som att träden skulle fällas ”i bide vind” när 
det blåser så spjälker dom sig inte, eller som någon hört honom 
säga ”det drar från babords låring” då han rivit hål på byxorna.

En dag något år in på 60-talet var Afrika ner till Älvho på sin 
vanliga cykeltur för att proviantera. Mat för en hel vecka, en back 
med 25 flaskor öl och troligen socker och jäst till att ladda bult-
krukan med. Allt lastades på cykeln och den vingliga färden mot 
Nordkapsheden började. Men bara en liten bit från byn hördes 
skramlet från cykel och flaskor. Folk sprang dit för att se vad som 
hade hänt. Afrika hade kört omkull och slagit sig illa. Ambulans, 
en Volvo Duett, tillkallades från Loos. Afrika var vid liv då han 
lyftes in i bilen, men han dog under färden till Loos sjukstuga.

Troligen begravdes han i hembygden. Han hade en syster i 
Ope utanför Östersund, henne talade han om att han skulle hälsa 
på men han kom ju aldrig längre än till Älvho. Afrika hade nyss 
fyllt 67 år då han dog och han hade just fått ut sin första pension. 

Ann Marie Dahl, Axel ”Afrika” Svensson och Ester Jansson. Kortet 
taget vid Finnbergsvägen, Tjäderåsen 1948.

En sjöman gick i land
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Från Jordägarnämndens 
horisont
Röjningsprojektet
Under 2009 har vi kört röjningsprojekt i resterande 
del av Hansjö samt Slättberg.  

I Skattungbyn, Gravberg, Rutberg, Täcktsberget, Joksäl och Torsmo 
skifteslag kommer röjningarna nu att påbörjas. Upphandling är 
på gång för Åberga skifteslag. Det finns många rågångar som be-
höver tas upp, speciellt i röjningsskogar. Ta med dina rågrannar 
och märk upp rågångarna!

Det underlättar inventering samt är ibland ett måste för att få 
röjningen utförd.

Planläggningsprojektet
Vi har levererat planer för Hansjö och Slättberg samt 
har påbörjat leverans för Skattungbyn området och 
därefter för Åberga.

Intresseförfrågan har gjorts på Holens, Maggås, Vångsgärde, 
Lissel hed, Sundbäck och Myggsjö skifteslag inför kommande 
fältsäsonger.  

Gå gärna in på vår hemsida www.orsabesparing.se och jord-
ägarnämnden med fliken bidrag för att se aktuella bidrag.

Jag vet att han under något av sina sista levnadsår berättat för 
en person att han hade slagit ihjäl en människa i Casablanca. 
”Det var ju onödigt, för den där dj  n kunde ju ha fått leva” hade 
han sagt. Kanske var det en olyckshändelse ”i fyllan och villan”, 
Afrika var nog ingen mördare. Jag såg eller hörde aldrig att han 
under alla år han var här på skogen varit bråkig eller våldsam 
av sig, inte ens då han varit onykter. Hans rädsla för poliser var 
kanske förståelig. Han hade nog tur som lyckades sopa igen spå-
ren efter sig, kanske var det världskriget som räddade honom. 
Myndigheterna fick annat att tänka på än att utreda ett slagsmål 
i Casablanca. 

Afrikas koja är sedan länge riven, det finns inga spår efter den 
heller. Vindfällena han högg upp, dom som blev kvar syns nog 
heller inget av. Men jag vet var han hade sin sista kolmila, som 
han kolade tillsammans med Björk-Sven. Fast kolbotten är nu 
igenvuxen med unggran.

En liten rolig händelse som kan påminna om Afrika. Det var 
några svampplockare som för många år sedan hittade en märklig 
svamp som förmodades vara en raritet och därför togs hem för 
examinering.  Men rariteten som hittades på Nordkapsheden vi-
sade sig vara en gammal kolbulle som Afrika hade slängt ut. Det 
var nog det sista föremålet som påminde om den gamle sjöfara-
rens liv på Orsa finnmark. Men historierna om honom är många 
och lever vidare bland människorna som kände honom.   

Siffror inom parentes i denna redovisning avser 
genom gående motsvarande resultat för år 2008.

Fastigheter
Under året köptes två skogsfastigheter omfattande totalt 346 ha 
för sammanlagt 6,5 milj kr. Kostnaderna avseende kraft uppgår 
till 1 milj. kr (1,9). Efter de neddragningar av maskinparken som 
gjorts, har behovet av verkstaden i Noppikoski i stort sett upp-
hört. Trots att verkstaden hade mycket begränsat utnyttjande och 
i princip lades i malpåse från hösten, uppgår kostnaden till drygt 
0,5 milj. kr.

Avverkning
Under året avverkades 105 tm3fub i egen regi eller av långtids-
kontrakterade entreprenörer. Vid tidpunkt för budgetarbetet 
under hösten 2008 hade stagnationen i världsekonomin precis 
börjat, ändå lade vi en budget som, mot bakgrund av kraftig tur-
bulens både avseende pris och efterfrågan, kändes som en rejäl 
utmaning. Planen var att minska avverkningarna rätt kraftigt 
under första halvåret som en respons till köparnas kraftiga pris-
sänkningar med förhoppning att ekonomin skulle återhämta sig 
till hösten. Detta skedde företrädesvis genom att vår egen gall-
ringsgrupp sattes i klena och arbetskrävande slutavverkningar 
samtidigt som vi gjorde det vi kunde för att underlätta entrepre-
nörernas engagemang hos andra uppdragsgivare.

Normalt under ett virkesår levereras en större del av årsvoly-
men under det första halvåret. 2009 däremot var helt enligt plan 

baktungt avseende leveransvolym med en relativt stor volym som 
höstleverans. Eftersom både efterfrågan och virkespriser repade 
sig under hösten bidrog detta till att sänkningen av våra virkes-
priser dämpades. I förhållande till budget lyckades vi hålla i tim-
merpriserna, massapriserna däremot blev lägre än budget genom 
att köparna ensidigt sänkte listpriserna under året med 90 kr.

Under senhösten ökade efterfrågan på timmer kraftigt. Efter-
som vi visste att vi hade höga kostnader på vägsidan på grund 
av det myckna regnandet under sommaren kontrakterade vi til-
läggsvolymer till några sågverk. Tyvärr hade vi flera förfallsperio-
der under hösten, den sista kraftiga förfallsperioden så sent som i 
slutet av november. Detta resulterade i dåliga vägar som stängdes 
under flera veckor, därför hann virket inte bli inmätt innan års-
skiftet utan bokfördes som ett väglager på 14 tm3fub (8) vilket är 
mycket större än det vi eftersträvar.

Maskiner
Generellt kan sägas att våra avverkningskostnader under året varit 
högre än förväntat.  Kostnaderna för skotning har minskat med 9 
% sedan föregående år och är i linje med förväntningarna. Beträf-
fande skördarkostnaderna väntade vi oss en viss ökning eftersom 
avverkningarna skulle inriktas mot klena bestånd och medelstam-
men har stor inverkan på avverkningskostnaden. Skördarkostna-
derna ökade dock betydligt mer än förväntat, främst beroende på 
att vi haft många stillestånd p.g.a. reparationer. Under senhösten 
togs beslut om byte av både skördare och skotare för vår egen 
gallringsgrupp. Avverkningskostnader kommer fortsatt att vara 
ett av våra fokusområden. 

Besparingsskogens verksamhet och resultat 2009
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Skogsvård
Den totala kostnaden för skogsvård upp-
gick till 7,6 milj. kr (4,8). Den största 
skillnaden i jämförelse med föregående 
år är en förändring av skogsvårdsskulden 
på 1,7 milj. kr samt en extra röjningssats-
ning på 1 milj. kr. En skogsvårdsskuld 
innebär att man bokför kostnader för 
skogsföryngring i samband med att kost-
naden uppkommer, dvs. i samband med 
avverkning. Under året markbereddes 
610 ha (481), den helt övervägande delen 
harvades. Föryngringsarealen minskade 
planenligt till 442 ha (527). Den stora 
skogsvårdssatsningen 2009 var på röjning, 
totalt röjdes 1.098 ha (567) dvs. i stort 
sett två årsytor. Dessutom gjordes en rejäl 
satsning på framtida tillväxt, 440 ha (297) 
helikoptergödslades.

Plantskolan
Plantskolan gick in i året med ett ovanligt 
stort lager, 9,9 milj. plantor (7). Under året 
såddes 9,8 milj. plantor in. Plantskolans 
intäkter, drygt 11 milj. kr (9,6) kommer 
till allra största delen från försäljning av 
plantor, men även intäkterna från gasol-
försäljningen ökar. Att kostnaderna mins-
kar, innevarande år 9,1 milj. kr (9,4) trots 
att vi sått in drygt 1,5 milj. fler plantor, 
beror främst på vi i år inte köpt in plantor 
externt. Energikostnaderna har halverats, 
delvis som en följd av att vi numera va-
rierar temperaturen mer vid olika faser 
av odlingen. Personalkostnaderna ligger 
på oförändrad nivå. Plantskolan har en 
mycket god kostnadskontroll och uppvi-
sar för året ett resultat på 1,9 milj. kr (0,3). 
Efterfrågan på plantor är stor i hela landet. 
För Tallheds del var höstförsäljningen av 
plantor större än normalt vilket innebär 
att plantlagret har minskat till 7,8 milj. 
infrysta plantor (9,9). 
 

Vägar
Inom Besparingsskogen har 2 km driv-
ningsvägar nybrutits och 9 km rustats. 
Underhåll av Tackåsenvägen avslutades 
under året. Vägunderhåll uppgick till 
1,4 milj kr, vilket är en liten minskning av 
både sommar- och vinterunderhåll. 

För att bättre utnyttja våra egna maski-
ner ansvarar från och med 2009 vår väg-
avdelning för förvaltning av jordägarvägar 
samt skötsel av besparingsskogens vägar. 
Under hösten omstationerades både last-
bil och väghyvel till väggaraget på Heden. 
Kostnaderna för jordägarvägar uppgår till 
7,5 milj. kr (6,0). Sommarens myckna reg-
nande ledde till att trummor spolades samt 

att vi var tvungna att göra omfattande un-
derhållsåtgärder. Dessutom genomfördes 
större planerade underhåll av tre bidrags-
vägar, Högståsvägen, Ämmerås vägen samt 
Grunubergsvägarna. Planerade oljegrus-
reparationer genom snabling har däremot 
omöjliggjorts av regnandet.

Jakt och fiske
I början av året utvärderades den föränd-
rade jaktorganisationen och kommersiella 
jakten och allmänningsstyrelsen beslöt 
att permanenta den förändrade organisa-
tionen. Älgavskjutningen är fortsatt låg, 
37 djur (41) vilket motsvarar 0,5 älgar 
per 1.000 ha. Under gynnsamma förhål-
landen utfördes i december en flyginven-
tering av älg dels inom Orsa Besparings-
skogs marker men även på all privat mark 
norr om Ore älv. Resterande del tillhö-
rande Siljansringen flygs tidigt 2010. 
Orsa Besparingsskog finansierar flygning-
arna både på egna och delägarnas marker. 
Flyginventeringen visar att vi har 2,4 älgar 
per 1000 ha inom besparingens marker 
och 2,5 älgar per 1000 ha för delägarnas 
marker norr om Siljansringen. Invente-
ringsresultatet visar också på en älgstam 
av mycket god kvalitet, dock med låg 
kalvandel, även före jakt. Det är fortsatt 
god efterfrågan på kommersiell jakt, både 
björn och skogsfågel.

Fisket på Orsa Besparingsskog hand-
has av fiskevårdsområdet (Fvof ) som är 
en separat juridisk enhet. Fvof sköter även 
fiskodlingen som odlar röding med myck-
et goda resultat. 

Humankapital
Antalet anställda inklusive timanställd 
personal är oförändrat. Vi har en gläd-
jande låg sjukfrånvaro, något vi satsar på 
att skall bestå. Därför gör vi omfattande 
satsningar på friskvård, under året satsades 
6.275 kr per anställd (4.200). Exempel 
på åtgärder för att främja friskvård är 
sjukvårdsförsäkring, årlig läkarunder-
sökning för 50+ personal, undersökning 
vart annat år för övrig personal, massage 
samt ekonomiskt bidrag till träningsak-
tiviteter.

Vi har en ambition att satsa rejält på 
utbildning. Under året har all personal 
deltagit i första hjälpen utbildning. Vi har 
genomfört individuella utbildningar i le-
darskap och personlig utveckling.

Vi har under året utbildat både styrelse 
och personal i målstyrning, en satsning 
som även den sträcker sig in på inneva-
rande år. Våra förtroendevalda har även 

erbjudits motsvarande ekonomiutbild-
ning som all personal genomgått.

Delägarna erbjöds tidigt under året 
en utbildning i att använda sin skog-
bruksplan. Denna utbildning kommer 
att återkomma så att nya innehavare av 
skogsbruksplan erbjuds möjlighet att lära 
sig att använda sin plan. Under våren er-
bjöds intresserade kvinnor en tvådagars  
exkursion som en introduktion i grund-
läggande skogsbruk. Kursen som mot-
svarade en kortkurs i LRF:s satsning 
”Kraftsamling Skog”, gick i repris i juni 
och erbjöds då till samtliga delägare. 
Både kurserna för förtroendevalda och 
delägarna finansierades till övervägande 
del genom EU:s medel för landsbygdsut-
veckling.

Kapitalförvaltning
Under senhösten 2008 valde styrelsen att 
öka risken i vår förvaltning. Detta genom 
att placera en del av det tillgängliga kapi-
talet på aktiemarknaden i form av fonder. 
Hela år 2009 kännetecknades av fortsatt 
låga räntor och en kraftigt stigande börs. 
Mot slutet av året såldes en större del av 
fondinnehavet vilket medförde en hygglig 
vinst. Kapitalet placerades därefter om i 
fonder med lägre risk. Totalt har de finan-
siella investeringarna genererat 6,5 milj. kr 
(2,5).

Vind och vattenkraft
Beträffande Älvho kraftstation mellan 
Vässinkoski och Noppikoski ligger ären-
det fortsatt hos miljödomstolen i väntan 
på tillståndsprövning enligt miljöbalken. 
Beträffande vindkraft utreder allmän-
ningsstyrelsen förutsättningarna för att 
arrendera ut mark till vindkraftspark. 
Inga slutgiltiga beslut har tagits av all-
männingsstyrelsen beträffande åtaganden 
i vind- eller vattenkraft.

Orsa Lamellträ AB
Enligt allmänningsstyrelsens beslut från 
föregående år köpte Orsa Lamellträ AB i 
början av 2009 de maskiner som tidigare 
ägts av Orsa Besparingsskog. För värde-
ring av maskinparken anlitades extern vär-
derare. I slutet av året såldes Orsa Lamell-
trä AB till bolagets VD. För personalen på 
3 personer innebar försäljningen fortsatt 
anställning hos Orsa Lamellträ AB.
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2009-01-01 Budget % av 2008-01-01
2009-12-31 2009 budget 2008-12-31

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning 50 496 47 412 107% 55 664
Förändring av lager av produkter i 
arbete, färdiga varor -251 661
Övriga rörelseintäkter 158 1 248
Summa intäkter m m 50 403 47 412 106% 57 573

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -4 192 -2 700 155% -3 297
Övriga externa kostnader -20 617 -15 640 132% -23 898
Personalkostnader -11 082 -14 700 75% -15 006
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -3 563 -4 080 87% -5 106
Summa rörelsens kostnader -39 454 -37 120 106% -47 307

Rörelseresultat 10 949 10 292 106% 10 266

Jordägarnämnden -5 723 -5 871 97% -4 774
Jordägarvägar -7 476 -5 710 131% -5 954
Summa till delägarna -13 199 -11 581 114% -10 728

Resultat efter bidrag till delägare -2 250 -1 289 -462

Resultat från finansiella 
investeringarÖvriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 6 528 2 500 261% 2 545
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -3 -2
Summa resultat från finansiella 
investeringar

6 525 2 500 261% 2 543

Resultat efter finansiella poster 4 275 1 211 353% 2 081

Resultat före skatt 4 275 1 211 2 081

Resultaträkning

Balansräkning 2009-12-31 2008-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 7 714 8 351
Markanläggningar 747 807
Besparingsskogen, mark 58 301 54 798
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 848 848
Maskiner 2 616 3 136
Inventarier 9 241 11 310
Finansiella anläggningstillgångar 8 630 8 473
Summa anläggningstillgångar 88 097 87 723

Varulager m m 12 964 11 496
Kortfristiga fordringar 15 842 12 700
Kortfristiga placeringar 71 401 53 274
Kassa och bank 5 523 26 178
Summa omsättningstillgångar 105 730 103 648
Summa tillgångar 193 827 191 371

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital 63 613 66 571
Fritt eget kapital 100 938 94 292
Summa eget kapital 164 551 160 863

Skulder
Obeskattade reserver 8 582 10 090
Kortfristiga skulder 11 654 12 318
Framtida skogsvårdskostnader 9 040 8 100
Summa skulder 29 276 30 508
Summa eget kapital och skulder 193 827 191 371

Skogen 2009-01-01 Budget % av 2008-01-01
2009-12-31 2009 budget 2008-12-31

Avverkade volymer
m3fub totalt 105 493 100 000 105% 105 830
m3fub gallring 13 450 25 000 54% 39 980
m3fub slutavverkning 92 043 75 000 123% 65 850

Inmätta volymer
m3fub totalt 99 259 101 000 98% 104 136

Skogen 2009-01-01 Budget % av 2008-01-01
2009-12-31 2009 budget 2008-12-31

Virkesintäkter 37 872 37 859 100% 43 178

Avverkningskostnader -13 331 -13 080 102% -14 108
Skogsvård -6 359 -6 124 104% -3 877
Gödsling -1 211 -1 210 100% -906
Vägar -629 -850 74% -1 391
Administration -1 570 -1 600 98% -1 460
Avskrivningar, maskinunderskott mm -645 -682
Summa kostnader -23 745 -22 864 104% -22 423

Resultat 14 128 14 995 94% 20 755

Plantskolan 2009-01-01 Budget % av 2008-01-01
2009-12-31 2009 budget 2008-12-31

Antal sålda plantor externt 8 826 540 8 300 000 106% 6 994 929
Antal sålda plantor internt 981 240 1 000 000 98% 1 301 460

Externa intäkter 9 369 8 104 116% 7 889
Interna intäkter 1 655 1 850 89% 1 755
Summa intäkter 11 024 9 954 111% 9 645

Rörliga kostnader -1 877 -1 940 97% -2 790
Lagerförändring -1 141 744
Fastighetskostnader -593 -855 69% -1 861
Personalkostnader -2 315 -2 176 106% -2 135
Övriga kostnader -1 053 -1 216 87% -1 328
Avskrivningar -2 150 -2 250 96% -2 019
Kostnader för plantskolan -9 129 -8 437 108% -9 389

Resultat 1 895 1 517 125% 2562009-01-01 Budget % av 2008-01-01
2009-12-31 2009 budget 2008-12-31

Fastighetsintäkter 249 190 131% 2 030
Jaktintäkter 754 862 87% 609
Kraftintäkter 518 315 164% 317
Summa intäkter 1 521 1 367 111% 2 956

Kostnader för fastigheter -829 -1 077 77% -5 104
Verkstaden i Noppi -569
Jaktkostnader -902 -815 111% -645
Kraftkostnader -1 004 -500 201% -1 905
Summa kostnader -3 304 -2 392 138% -7 654

Resultat -1 783 -1 025 174% -4 698

Gemensamt och lego 2009-01-01 Budget % av 2008-01-01
2009-12-31 2009 budget 2008-12-31

Försäljning av tjänster och varor 1 430 82 1744% 1 379
Reavinster 108 1 248
Summa intäkter 1 538 82 1875% 2 627

Personalkostnader -2 580 -3 613 71% -3 758
Gemensamma kostnader -1 457 -1 644 89% -3 738
Kostnader för legoarbeten -792 -1 177
Summa kostnader -4 829 -5 257 92% -8 673

Resultat -3 291 -5 175 64% -6 046

2009-01-01 Budget % av 2008-01-01
2009-12-31 2009 budget 2008-12-31

Intäkter 6 528 2 500 261% 2 545

Summa kostnader -3 0 -2

Resultat 6 526 2 500 261% 2 543

Fastigheter

Finansnetto

Nämnden 2009-01-01 Budget % av 2008-01-01
2009-12-31 2009 budget 2008-12-31

Intäkter 608 400 152% 258

Bidrag jordbruk -980 -1 041 94% -1 031
Bidrag skogsbruk -2 750 -1 860 148% -1 221
Röjning -1 261 -1 470 86% -1 114
Planläggning -626 -950 66% -740
Övriga bidrag -366 -505 72% -402
Kulturvård och dylikt -8 -15 51% -3
Administration -125 -300 42% -316
Nämndearvoden -216 -130 166% -205
Summa kostnader -6 332 -6 271 101% -5 032

Resultat -5 724 -5 871 97% -4 774

2009-01-01 Budget % av 2008-01-01
2009-12-31 2009 budget 2008-12-31

Intäkter 3 388 2 000 169% 2 977

Kostnader för bidragsvägar -1 525 -3 350 46% -2 878
Kostnader för skogsvägar -7 055 -2 700 261% -4 889
Vägbyggnationer inkl åtkomstvägar -347 -450 77% -160
Administration -1 470 -1 210 122% -1 004
Väghyvel -445
Lastbil inkl grussläp -33
Övriga maskiner 11
Summa kostnader -10 864 -7 710 141% -8 931

Resultat -7 476 -5 710 131% -5 954

Jordägarvägar

Skogen 2009-01-01 Budget % av 2008-01-01
2009-12-31 2009 budget 2008-12-31

Avverkade volymer
m3fub totalt 105 493 100 000 105% 105 830
m3fub gallring 13 450 25 000 54% 39 980
m3fub slutavverkning 92 043 75 000 123% 65 850

Inmätta volymer
m3fub totalt 99 259 101 000 98% 104 136

Skogen 2009-01-01 Budget % av 2008-01-01
2009-12-31 2009 budget 2008-12-31

Virkesintäkter 37 872 37 859 100% 43 178

Avverkningskostnader -13 331 -13 080 102% -14 108
Skogsvård -6 359 -6 124 104% -3 877
Gödsling -1 211 -1 210 100% -906
Vägar -629 -850 74% -1 391
Administration -1 570 -1 600 98% -1 460
Avskrivningar, maskinunderskott mm -645 -682
Summa kostnader -23 745 -22 864 104% -22 423

Resultat 14 128 14 995 94% 20 755

Plantskolan 2009-01-01 Budget % av 2008-01-01
2009-12-31 2009 budget 2008-12-31

Antal sålda plantor externt 8 826 540 8 300 000 106% 6 994 929
Antal sålda plantor internt 981 240 1 000 000 98% 1 301 460

Externa intäkter 9 369 8 104 116% 7 889
Interna intäkter 1 655 1 850 89% 1 755
Summa intäkter 11 024 9 954 111% 9 645

Rörliga kostnader -1 877 -1 940 97% -2 790
Lagerförändring -1 141 744
Fastighetskostnader -593 -855 69% -1 861
Personalkostnader -2 315 -2 176 106% -2 135
Övriga kostnader -1 053 -1 216 87% -1 328
Avskrivningar -2 150 -2 250 96% -2 019
Kostnader för plantskolan -9 129 -8 437 108% -9 389

Resultat 1 895 1 517 125% 256
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Kulturvård och dylikt -8 -15 51% -3
Administration -125 -300 42% -316
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Resultat -5 724 -5 871 97% -4 774
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Vägbyggnationer inkl åtkomstvägar -347 -450 77% -160
Administration -1 470 -1 210 122% -1 004
Väghyvel -445
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Jordägarvägar
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Fastighetsintäkter 249 190 131% 2 030
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Kostnader för fastigheter -829 -1 077 77% -5 104
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Jaktkostnader -902 -815 111% -645
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Gemensamma kostnader -1 457 -1 644 89% -3 738
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Summa kostnader -4 829 -5 257 92% -8 673

Resultat -3 291 -5 175 64% -6 046
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Summa kostnader -3 0 -2
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Inmätta volymer
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Nästa nummer
av Jordägaren kommer i nov. 2010.

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 Hembygdsgården i Orsa torsda-
gen den 27 maj 2010 med början 
kl. 18.00.

Följande ärenden finns upptagna 
på föredragningslistan.

1. Stämmans öppnande
2. Godkänna kallelse
3. Val av justeringsmän
4. Fastställa röstlängd
5. Allmänningsstyrelsens årsredovisning 

för år 2009
6. Jordägarnämndens årsredovisning för 

år 2009
7. Revisorernas berättelse angående 

granskningen av jordägarnämndens 
förvaltning och redovisning

8. Revisorernas berättelse angående 

granskningen av allmänningsstyrel-
sens förvaltning och redovisning

9. Fastställande av resultat och balans-
räkning för år 2009

10. Allmänningsstyrelsens förslag till dis-
position av 2009 års överskott

11. Fråga om ansvarsfrihet för jordägar-
nämnden

12. Fråga om ansvarsfrihet för allmän-
ningsstyrelsen

13. Motion avseende åtkomstvägar
14. 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 före-
träda samägd fastighet skall förete full-
makt från samtliga andelsägare. Ställföre-
trädare 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 
26 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 villko-
ren ovan erhåller ett röstkort vid insläp-
pet. Man kan delta i vårstämman utan 
föranmälan, dock har man ingen rösträtt 
om man inte anmält sig senast onsdagen 
den 26 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 19 april 2010
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Kungörelse av Jordägarstämma 27 maj
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Håkan går i pension
- firas av sina arbetskamrater

Efter 35 år på vägavdelningen går  
Håkan i pension i mitten av juni. 

Håkan krönte sin karriär inom vägavdelningen 
genom att under några av de senaste åren, i glappet 
mellan två vägmästare, tjänstgöra som tf. vägan-
svarig för jordägarvägar. Efter ett långt och träget 
arbetsliv, som till största delen tillbringats på Be-
sparingens vägavdelning, kan Håkan nu på hel-
tid ägna sig åt fotografering, häst och annat, inte 
minst barnbarn, som står hans hjärta närmast. 
Eftersom Håkan har sparat lediga dagar har han i 
praktiken gått av sitt pass redan i slutet av mars. 

Vi dina arbetskamrater hoppas att du tar väl 
vara på tiden och fyller dina dagar med angenäma 
saker som ger glädje i din nya pensionärstillvaro. 

B


