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Ny CTI-bil på vägarna i Orsa
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Sedan någon månad finns en virkesbil med ny teknik på våra vägar. CTI,
central tire inflation, är ett system för
att under färd variera bilens däcktryck och därmed även marktrycket.
Det är Jocke Tomth som investerat i
denna nya teknik på en av sina virkesbilar.
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Vid de försök med CTI-fordon som gjorts
visar det sig att lägre lufttryck ger bättre
väggrepp och mjukare gång och därmed
även mindre slitage på vägen. Spårbildningen på mjuka vägar blir mindre och
”potthålen” färre då däckstrycket anpassas till väg, last och hastighet. En annan
fördel är att dragkraften ökar med lägre
lufttryck, vilket ger bättre framkomlighet
i branta stigningar och färre fastkörningar
vid blöta och halka. På en display i bilen
kan föraren välja mellan flera olika alternativ, lämpligt däckstryck bestäms av flera
olika alternativ, som lastens tyngd, vägens

bärighet, blöta eller halka. Enligt Jocke
innebär sänkta vibrationer en bättre förarmiljö och CTI-tekniken innebär att han
spar både tid och bränsle.
Med förra höstens återkommande tjällossningar i färskt minne och mot bakgrund av ständiga larm om klimatförändringar med mildare vintrar och åtföljande
problem att transportera ut virket från
skogen känns Jockes satsning rätt i tiden.
CTI skall inte ses som en teknisk lösning som kan ersätta god vägstandard, däremot är CTI-tekniken ett komplement
för att öka tillgängligheten på vägnätet
under tjällossningar och ihållande regn
perioder säger Anna Hassis Ståbis, vägmästare på Orsa Besparingsskog. Dock
pågår i Sverige försök med att lägga billigare bärlager på vägar och att köra med
CTI-bilar vilket enligt SCA som genomför försöken, skulle kunna innebära stora
besparingar vid vägbyggen.
Carita Bäcklund
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Avverkning ska rädda naturvärden på Värmderåsen
Nedanstående artikel är med tidningens goda minne saxad ur Dala-Demokraten den 20 oktober
– Det kan se lite chockartat ut för en del
som är van vid gammal orörd skog, men
de spåren försvinner nog ganska snabbt,
säger Lennart Bratt vid länsstyrelsen.
Han tror att avverkning kommer att
bli ett vanligare sätt att skydda naturvärden framöver, även i naturreservat.
– Problemet är att man i dag har så
lite erfarenhet av hur man ska gå tillväga
och vilka metoder man ska använda, säger
Lennart Bratt som från länsstyrelsens håll
kommer att följa och dra lärdomar av projektet på Värmderåsen.
– Jag tycker att besparingen ska ha en
eloge för att man tar itu med detta, för det
är ingen direkt egennytta i det och man
skyddar på frivillig väg ett ganska stort
område, tillägger han.
Jennie–Lie Kjörnsberg
023-476 82,
jennie–lie.kjornsberg@daladem.se
När de gamla grova tallarna får möjlighet att stå kvar och växa sig ännu större, förbättras
också livsvillkoren för de arter som är knutna till den här sortens träd. Under de närmaste
åren kan avverkningen upplevas som störande, men det långsiktiga syftet är att Värmderåsens tallskog ska skyddas och förnyas. Foto Anders Frääs.

VÄRMDERÅSEN
Gamla ståtliga tallar på Värmderåsen
i Orsa kommun ska skyddas – genom att den invaderande granskogen huggs ner. Orsa Besparingsskog
blir därmed lite av en pionjär.
– Man pratar väldigt mycket om
det här sättet men det är inte så
många som vågar. Därför stöttar vi
de här försöken, säger Lennart Bratt
vid Länsstyrelsen Dalarna.
Sedan mitten av 70-talet har besparingen
avsatt 30 hektar skog på Värmderåsen som
samrådsområde. Detta tack vare att en
skogvaktare tyckte att området var vackert, berättar Carita Bäcklund vid Orsa
Besparingsskog. Samrådsområde innebär
att besparingen ska samråda med länsstyrelsen före avverkning.
Nu utökar besparingen hänsynsområdet till 87 hektar. Dessutom planerar
besparingen en avverkning, med start nu
i oktober. Avverkningen ska alltså bevara
och höja Värmderåsens naturvärden.
– Många tror att man kan bevara urskog bara genom att inte göra något, men
en naturskog med tall är anpassad till att
brinna då och då, säger Lennart Bratt vid
länsstyrelsen.
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En naturvårdsbränning

Tallen behöver ljus och frigjorda ytor i
skogen för att kunna växa till sig och föryngra sig. Bränder skapar sådana möjligheter, men Värmderåsen är så igenvuxet
att det är svårt att genomföra en naturvårdsbränning utan att riskera att även de
träd man vill skydda tar fyr.
– I just tallskog så måste man därför
avverka, för annars blir det granskog av
allt. Det unika med Värmderåsen är att
där finns väldigt grova, fina tallar, men de
står och dör nu för att granen växer in där,
säger Carita Bäcklund vid besparingen.
I en del av skogen bedöms graninblandningen redan ha gått för långt. Det
skogspartiet blir jämförelseområde. Men
i resten av området kommer Orsa Besparingsskog alltså att avverka.
– Vi har två mål: Det ena är att klara de
gamla tallarna. Det andra är att få en föryngring – det har inte kommit nya tallar i
området på 150 år, säger Carita Bäcklund.

Skydda naturvärden

Någon plantering kommer inte att göras
utan föryngringen ska ske på naturlig väg.
Under avverkningen kommer skogsarbetarna att köra med skogsmaskiner, dock
inte markberedare.

Orsa Besparingsskog har samrått med
Länsstyrelsen Dalarna, Skogsstyrelsen och
Skogsbiologerna om lämpliga åtgärder på
Värmderåsen. Skogsområdet har delats in i
olika delar med olika skötselstrategier. Avverkningen av icke önskvärda träd kommer
att utföras med olika intensitet, så att man
ska kunna dra slutsatser om vilken nivå
som är bäst i bevarandesyfte. Foto Anders
Frääs.
www.orsabesparingsskog.se

RECO-körning
Under september månad har vi genomfört en utbildning
för våra maskinförare, som kallas RECO-KURS. Utbildningen syftar till att få både personal och maskiner att
bli produktivare, utan att det sliter mer på kropp, själ
eller maskiner.
Instruktören Anders Mörk genomförde kursen i två steg. En gemensam teoridag och en halvdag i maskinen med varje förare.
Anders visade olika exempel där andra företag hade minskat
dieselförbrukningen, fått ett lugnare arbetstempo och ändå höjt
produktiviteten.
Nyckelorden för att få optimal arbetsmiljö och höjd produktion är kommunikation, planering, rätt inställda maskiner både
när det gäller arbetsvarv och kranhastighet, samt effektiv körteknik. Både teorin och instruktionen i körteknik i maskinen,
upplevdes som mycket givande av maskinförarna.
Tomas Liljeberg

Stefan Friberg skotar ut virke under överinseende av Anders Mörk.
Foto: Tomas Liljeberg.

Från Jordägarnämndens horisont
Planläggning- och röjningsprojektet
Under 2010 har vi kört kvarvarande röjningsprojekt i Hansjö
och Slättberg samt Skattungbyn, Gravberg, Rutberg, Täcktsberget, Joksäl, Torsmo och Åberga skifteslag. Vi tror att röjningarna
kommer att slutföras i år. Nästa år blir det röjprojekt i Holens,
Myggsjö och Maggås skifteslag.
Det finns många rågångar som behöver 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.
Vi har levererat de flesta planerna för Slättberg samt leverat
60% för Skattungbyn området och därefter kommer Åberga. Vi
www.orsabesparingsskog.se

kommer att fortsätta när fältsäsongen är klar.
Vi gick tidigt i våras ut med förfrågan om laserskanning av
resterande skifteslag men intresset var för lågt så vi kör enligt
tidigare metod.
Vi fältinventerar i år Holens, Myggsjö och Maggås skifteslag.
Vångsgärde, Lisselhed och Sundbäcks skifteslag kommer att inventeras fältsäsongen 2011.
Gå gärna in på vår hemsida www.orsabesparing.se och jordägarnämnden med fliken bidrag för att se aktuella bidrag.
SvenErik Sjöberg
JORDÄGAREN
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Vattenvård i Siljansfors
lar. Likaså är många insekter som öringen
äter känsliga för finpartiklar. Människan
påverkas främst av att det frigjorda kvicksilvret anrikas i fisk. När vi äter fisken tar
vi upp kvicksilvret i våra fettvävnader och
riskerar därmed få skador på hjärna, nervsystem, foster m.m.

Hur kan man undvika körskador?

Körskador kan undvikas på många sätt.
En viktig del är att vi har ett väl utbrett
och fungerande nätverk av skogsbilvägar.
Därmed slipper man långa skotningsavstånd och risk för körskador. Planeringen
av bas och stickvägar är också viktigt.
Om man lägger drivningsvägarna där
man har bäst bärighet, även om detta
medför ett längre skotningsavstånd, så
minskar man risken för körskador. Anpassning av drivningstrakter till säsong
och väderförhållanden t.ex. avverkning
på svagmark under tjälade förhållanden,
är ett väl beprövat koncept. Är man ändå
tvungen att passera en svag mark under
otjälade förhållanden så finns olika hjälpDaniel Palm och Lars Gunnarsson diskuterar med Besparingens personal och entreprenörer
medel att tillgå t.ex. kavelbro eller stockhur dessa körskador kunde ha undvikits. Lyckligtvis är exkursionspunkten inte inom Bespamattor. Kostnaden för en kavelbro är ca
ringens marker. Foto: Carita Bäcklund.
200-400 kr per löpmeter kavelbro och för
stockmattor ca 550 kr per löpmeter.
Ris, som nu mera är eftertraktat som biobränsle, är också bra
I slutet av september genomförde Orsa Besparingsskog
att använda när man har behov av att förstärka marken. Därför
en kurs i vattenvård i Siljansfors. Kallade var förutom vår
är det viktigt att man endast GROT-anpassar avverkningar som
egen gallringsgrupp, även vår arbetsledning samt våra
sker på marker med bra bärighet eller där det finns ris i överentreprenörer. Utbildningen bestod av en bra mix melflöd.
lan teori med Daniel Palm, Skogsstyrelsen och praktik
med Lars Gunnarsson, Stora Enso Skog som ansvariga.
Lite till mans hade vi nog då dagen började inställningen att någon liten sönderkörning kan väl inte vara så farlig. Då dagen var
slut hade vi alla ändrat inställning och fått en helt annan förståelse för vikten av att undvika sönderkörning, både av vattendrag
och marktäcke. Daniel Palm, Skogsstyrelsen, ger här Jordägarens
läsare inblick i en del av vad vi fick lära oss.

Varför är det så allvarligt med körskador?

Att marken blir påverkad av tunga skogsmaskiner är något som
vi måste acceptera, men på viss typ av mark får de allvarliga konsekvenser. Särskilt hänsynskrävande marker är kantzoner mot
diken, bäckar, sjöar och surdråg. De är hänsynskrävande därför
att de ofta är vattenmättade och har en hög andel av organiskt
material och låg bärighet. Men de innehåller en stor mängd av
finpartiklar och tungmetaller, t.ex. kvicksilver. Om marken körs
sönder kommer finpartiklar och tungmetaller att frigöras och
följa med i ytvattnet eller grundvattnet.

Kan djur och människor påverkas utav körskador?

Det finns många djur arter som är beroende av en ren miljö, utan
höga koncentrationer av finpartiklar och tungmetaller. Öring och
flodpärlmussla är två sådana arter som får mycket svårt att föröka
sig när de viktiga grusbottnarna blir igenslammade av finpartik4
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Hur tar man sig över ett vattendrag utan att bygga
en väg över?

Om man är tvungen att ta sig över ett dike eller en bäck med
skogsmaskin så har man två huvudsakliga möjligheter. 1. Man
kan föra med sig portabla ca. 5,5 meter långa broelement, s.k.
stockmattor, och lägga över vattendraget (kostnad ca 3 600 kr
per par). Stockmattorna tar man sedan med sig från avverkningen när man är klar. 2 Man kan bygga en permanent bro av virke
och ris, s.k. risbro. I snitt åtgår ca 5-8 m3 virke för en bro samt
ca. 1-2 timmars arbete. En risbro kan man med fördel lämna
kvar efter avverkning eller gallring. På så sätt kan markberedning
ske utan problem med skador på vattendraget. Risbroar byggs
med fördel av skördaren som kan anpassa längden på de bärande
delarna till bredden på vattendraget. Vid ett försök i Siljansfors
har det visat sig att en risbro kan bära en fullastad skotare upp till
4 år efter det att bron byggdes.
Oavsett om man väljer att använda sig av stockmattor eller
en risbro så är det av största vikt att man förstärker kanterna på
diket eller bäcken med virke och ris innan man lägger ut sin bro.
Likaså är det viktigt att man underhåller på- och avfarter med ris
kontinuerligt under drivningen. Många gånger är det just sönderkörda på- och avfarter som orsaker de största problemen med
läckage av finpartiklar och kvicksilver.
Daniel Palm
www.orsabesparingsskog.se

Olle och silverkvisten
Det kom ett brev…..

Olle Larsson berättar om Besparingens fina föryngringar vid exkursion
med Skogshistoriska Sällskapet år 1999. Foto: Sven-Erik Sjöberg.

reslog därför, att vi två skulle träffas ensamma i skogen och att jag
där skulle ge honom kvisten.
Nej, jag har inte gjort skäl för någon silverkvist. Det är skogvaktare Ingemar Gustavsson, som åstadkommit det du beundrade. Ge kvisten åt honom! Är han så duktig som du säger, skall
jag se till att han senare får kvisten, sade jag, men den här ska du
ha. Olle framhärdade med sitt nej.
Jag tog då kontakt med Skogsvårdsförbundets vd Henning
Hamilton, och han bad mig skicka tillbaka kvisten.
Henning skrev ett formellt, men roligt, följebrev, där han i
hårda ordalag förklarade, att det inte ankom på Olle att kritisera
skogsvårdsförbundets beslut, men att det stod honom fritt att
kasta kvisten i vilken mörk Orsatjärn han ville.
Olle svarade med ett mycket roligt brev. Det var inget att
missta sig på – Olle var mycket stolt.
Gustavsson fick inte någon silverkvist då. Han glömdes bort
i allt dribblande, trots att jag senare konstaterade, att han var en
eldsjäl, som låg bakom det mesta av besparingsskogens strålande
föryngringsresultat.
Jag föreslog därför senare, att skogvaktare Ingemar Gustavsson skulle tilldelas silverkvisten, han var i osedvanligt hög grad
kvalificerad för detta hederstecken.
Hans Petré
f.d. länsjägmästare och f.d. styrelsemedlem i skogsvårdsförbundet

Som ny länsjägmästare blev jag inbjuden till de flesta större
skogsägarna för att få del av deras skogsvårdspolicy. Den rotade
plantan hade slagit igenom under första halvan av 70-talet. Den
motsvarade inte förväntningarna, men likväl hade man ökat
plantavståndet. Tillståndet var på de flesta håll bedrövligt. Ett
strålande undantag var Orsa besparingsskog. Här hade man inte
ökat plantavståndet och kontrollen på föryngringarna var stenhård.
Som styrelsemedlem i Skogsvårdsförbundet utverkade jag
därför, att Olle Larsson skulle få ”silverkvisten”. Jag ringde Olle
och föreslog att få överlämna den vid skogsmannaklubbens nästa
träff. Nej, sa Olle. Jag kommer inte dit!
Jag föreslog senare, att han skulle få den på nästa styrelsemöte
med SVS. Åter igen vägrade Olle komma.
Något senare hade Olle en storexkursion för länets besparingsskogar. Jag blev inte inbjuden. Följande dag ringde Olle och
förklarade sig. Jag hade inte blivit bjuden, för han hade varit rädd
att jag skulle komma med silverkvisten.
Jag undrade, om han var rädd för uppmärksamheten och fö-

Ingemar Gustavsson pekar ut riktningen för Skogshistoriska Sällskapets exkursion. Bengt Ek, vd för föreningen Skogen lyssnar uppmärksamt. Foto: Sven-Erik Sjöberg.

För en tid sedan kom det ett brev till Besparingen. Brevet var skrivet av en profil i dalaskogarna, tidigare länsjägmästaren Hans Petré. Eftersom Olle Larsson nyligen
fyllt 85 år vill vi med anledning av detta fira Olle genom
att delge Jordägarens läsare denna historia.

Vägmästarens hörna

Tips hur ni enkelt kan hjälpa oss med underhållet
på våra vägar inför vintern.
Tips 1: Privata fastighetsägare, rensa trumman till er infart.
Ta bort löv, gräs m.m. som ligger i trumändarna för att
underlätta vattnets flöde i diket. Så kanske vi slipper
stillastående vatten som fryser och svallar ut på vägen.
Tips 2: Röjer ni eller hugger ni ved, ta även ner träden som står
i diket. Lämna inte kvistar och skräp kvar i vägområdet.
Tack på förhand / Vägmästare: Anna Hassis Ståbis

www.orsabesparingsskog.se
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Verksamhetsplan (VP) 2011 för Orsa Besparingsskog
Allmänningsstyrelsens inriktning är
att Orsa Besparingsskog skall klara en
mellan åren varierande avverkningsvolym. Tanken är att vi under år med
gynnsamma virkespriser skall öka avverkningsvolymen, medan vi under
år med lägre virkespriser minskar avverkningsvolymen. Kombinationen
lägre priser och minskad volym kommer de år det är aktuellt att vara en
utmaning för organisationen.
År 2011 förväntar vi oss något sänkta priser
i förhållande till innevarande års mycket
höga nivå, men budgeterar ändå för ett
virkesuttag på 115 500 m3fub eftersom vi
ändå bedömer prisnivån som fortsatt god.
Vi planerar för en gallringsandel på runt
30 %. Fördelning mellan gallring och slutavverkning kan under året snabbt förändras beroende på vad köparna efterfrågar.
Inför 2011 har en ny upphandling av entreprenörer gjorts, vi kommer fortsatt att
ha en egen gallringsgrupp samt 1½ entreprenörsgrupp. För att öka nyttjandegraden för vår egen skotare avser vi fortsatt
att skota en viss volym antingen efter vår
gallringsentreprenör eller externt. Beträffande vägar på skogen planerar vi inte för
några större satsningar, utan räknar med
normalt sommar- och vinterunderhåll.
Totalt beräknar vi att resultatet från skogen blir drygt 21 milj. kr.
2011 skall Orsa Besparingsskog enligt
reglementet ha en ny hushållningsplan.
Hösten 2010 laserskannades hela innehavet som grund för ny skogsbruksplan och
den avverkningsberäkning som är klar vid
halvårsskiftet 2011.
Beträffande skogsvård budgeterar vi
för en kraftsamling på röjning men även
i viss mån markberedning. För 2011 planerar vi harva drygt 600 ha och grävså
ca 70 ha. Röjningen planeras på knappt
800 ha, d.v.s. 1½ årsyta. Skogsgödsling är
ett kostnadseffektivt sätt att öka tillgänglig
virkesvolym, för 2011 planerar vi att återigen gödsla ca. 300 ha. Skogsvårdsskulden
beräknas öka marginellt.
Tallheds plantskola budgeterar för
2011 intäkter på 11,2 milj. kr, vilket är
något högre än budget för 2010. Det råder en stor plantbrist i vårt område, därför
planerar vi att utnyttja våra växthus maximalt. Redan innevarande år är efterfrågan
på plantor stor. Det innebär att en del av
de plantor som odlats för leverans 2011
redan levererats i höst. Vår bedömning
är att marknaden för Tallheds plantor är
6
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ökande och därför kommer vi snarast att
investera i ytterligare ett växthus samt ett
friland. Rörliga kostnader kommer att öka
marginellt p.g.a. att vi sår in maximalt antal växthus, i övrigt hålls material- och övriga kostnader på en i stort sett oförändrad
nivå. Plantskolan avser klara den utökade
produktionen med oförändrad personalstyrka. Plantskolan budgeterar ett resultat
knappt 2 milj. kr för 2011.
Vägavdelningen ansvarar dels för
jordägarvägar, dels skall man på skogens
vägar utföra de åtgärder som skogsavdelningen avropar samt utföra underhåll av
bidragsvägarna. Beträffande bidragsvägar
budgeterar vi för ett något ökat sommar
underhåll till drygt 2,3 milj. kr. Vi avser
att använda alternativa underhållsåtgärder för oljegrusunderhåll men budgeterar
ändå med ett oljegrusunderhåll på 1,5
milj kr. Totalt budgeterar vi en kostnad på
nästan 5 milj. kr för bidragsvägar, varav
2,3 milj. beräknas täckas av bidrag. Kostnaderna för skogsbilvägar beräknas uppgå
till 3,6 milj. kr, en höjning på drygt 1 milj.
kr jämfört med föregående års budget.
Våra sammanlagda kostnader för jordägarvägarna förväntas 2011 uppgå till 9,8
milj. kr, varav 2,3 milj. kr förväntas täckas
av stats- och kommunbidrag. Vi planerar
även att investera i en ny lastbil, det görs
framför allt av arbetsmiljöskäl.
Att vägavdelningen knutits närmare
jordägarvägarna har medfört att vägavdelningen stationerats i garaget på Heden.
Verksamheten i verkstaden i Noppikoski
är försumbar, men vi budgeterar ändå
kostnader för el, besiktningar etc. Beträffande övriga fastigheter finns inga större
planerade investeringar eller underhållsåtgärder utöver ordinärt löpande underhåll. Detta gäller såväl för våra ordinarie
fastigheter och kulturfastigheter som för
kulturminnesvård.
Under 2010 tecknades ett arrendeavtal angående upplåtelse av mark för vindkraftspark bestående av högst 8 vindsnurror, däremot kommer vi inte att investera
i egna vindsnurror. Under 2011 beräknas
utbyggnaden komma igång men vi budgeterar inte med arrendeintäkter från
vindkraftsparken under året. Beträffande
satsning på vattenkraft i Älvho har vi sökt
prövningstillstånd till nästa instans avseende miljödomstolens avslag av vår ansökan om utbyggnad för vattenkraft. En
överklagan kommer att resultera i kostnader både avseende utredningar och juridisk
kompetens. Kostnaden beräknar vi blir nå-

got högre än den ersättning vi erhåller för
vederlagskraften. Vi budgeterar med ett
underskott på knappt 0,2 milj. kr.
Under 2010 köpte Orsa Besparingsskog
fiskodlingen av fiskevårdsområdet. 2011
års budget för jakt och fiske skiljer sig därför från tidigare år som enbart gällt jakten.
I jämförelse med innevarande år innebär
nästa års jaktbudget främst en ytterligare
satsning på kommersiell björnjakt. Denna
jakt som vi arrangerar i samarbete med jaktlagen har stor betydelse både ekonomiskt
och för älgstammen. Beträffande fisket
budgeterar vi för en betydande ökning av
fiskförsäljning, men köpet av fiskodlingen
innebär även att vi övertar lönekostnader
från fiskevårdsområdet. Totalt beräknas
jakt och fiske resultera i ett litet överskott.
Gemensamma kostnader budgeteras
till 6,5 milj. kr, vilket med hänsyn taget
till förändringar i löneutveckling innebär i
stort oförändrad budget i övrigt. Gemensamma kostnader innefattar även personalutbildning där vi avser fortsätta med
kompetensutveckling för all personal.
Även fortsatt friskvårdssatsning planeras.
Glädjande många förslag till förändringsoch förbättringsåtgärder kommer från
personalen, ett uttryck för en kompetent
och engagerad personal.
Nämnden har ansökt om bidrag på 5,7
milj. kr. Anslaget till jordägarvägar budgeteras till 7,5 milj. kr. Anslaget till jordägarbidrag budgeteras alltså totalt till 13,2
milj. kr för 2011, vilket är en höjning med
nästan 2 milj. kr i jämförelse med budget
för innevarande år.
Resultatet från finansiella investeringar
budgeteras till 2,5 milj. kr under 2011.
För närvarande ligger 60 % av det likvida
kapitalet placerat räntebärande och resten
i Hedgefonder.
Vid tidpunkt för budget är efterfrågan
på virke stor, vilket resulterat i stigande
priser hösten 2010. På marknaden finns
en oro för att efterfrågeökningen drivs
av minskade lager, medan konsumtionen fortsatt är låg. Ett sådant scenario
kan snabbt påverka virkespriserna. Vår
budget för 2011 andas ändå en försiktig
optimism beträffande virkesmarknaden,
därför budgeterar vi för en något förhöjd
nivå på avverkning. För övriga verksamhetsgrenar förutspår vi inte några dramatiska förändringar under 2011.
Orsa 2010-10-25
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Administration
Maskinunderskott/-överskott
Summa kostnader
Resultat

Budget 2011

Plantskolan

Budget 2011

Resultaträkning (i tkr)

Budget

Budget

Utfall

2011

2010

2009

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i
arbete, färdiga varor

58 414

51 951

50 496
-251

Övriga rörelseintäkter

158

Summa intäkter m m

58 414

51 951

50 403

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

-5 000
-21 261
-12 300

-5 500
-16 961
-13 100

-4 192
-20 617
-11 082

-4 250

-4 600

-3 563

Summa rörelsens kostnader

-42 811

-40 161

-39 454

15 603

11 790

10 949

-5 703
-7 514
-13 217

-6 086
-5 200
-11 286

-5 723
-7 476
-13 199

2 387

504

-2 250

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat
Jordägarnämnden
Jordägarvägar
Summa till delägarna
Resultat efter bidrag till delägare
Resultat från finansiella
investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Summa resultat från finansiella
investeringar

2 500

2 500

6 528
-3

Resultat efter finansiella poster

2 500

2 500

6 525

4 887

3 004

4 275

Budget per avdelning
Skogen

Budget

Budget

Utfall

2011

2010

2009

Avverkade volymer
m3fub totalt
m3fub gallring
m3fub slutavverkning

115 500
35 000
80 500

110 000
34 500
75 500

105 493
13 450
92 043

Inmätta volymer
m3fub totalt

115 500

110 000

99 259

Skogen
Virkesintäkter
Avverkningskostnader
Skogsvård
Gödsling
Vägar
Administration
Maskinunderskott/-överskott
Summa kostnader
Resultat

Plantskolan
www.orsabesparingsskog.se
Externa intäkter
Interna intäkter

Budget

Budget

Utfall

2011

2010

2009

47 281

41 590

37 872

-15 835
-6 042
-800
-750
-2 371

-14 898
-5 842
-792
-800
-2 250

-25 798

-24 582

-13 331
-6 359
-1 211
-629
-1 570
-645
-23 745

21 483

17 008

14 128

Budget

Budget

Utfall

2011

2010

2009

9 100
2 100

8 855
1 682

9 369
1 655

-2 371

-2 250

-25 798

-24 582

-1 570
-645
-23 745

21 483

17 008

14 128

Budget

Budget

Utfall

2011

2010

2009

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter

9 100
2 100
11 200

8 855
1 682
10 537

9 369
1 655
11 024

Rörliga kostnader
Lagerförändring
Fastighetskostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

-2 920

-2 032

-700
-2 485
-1 170
-2 070
-9 345

-970
-2 200
-1 227
-2 160
-8 589

-1 877
-1 141
-593
-2 315
-1 053
-2 150
-9 129

1 855
Budget
Budget
Budget
2011
2011
2011
185
185
185
1 483
1 483
1 483
345
345
2 345
013
2 013
2 013
-1 173
-1 173
-1-103
173
-103
-1-103
458
-1 458
-1-500
458
-500
-3-500
234
-3 234
-3 234
-1 221
-1 221
-1 221
Budget
Budget
Budget
2011
2011
2011
20
20
20
20
20
20
-3 740
-3 740
-3
740
-2 794
-2 794
-2 794
-6 534
-6 534
-6 534
-6 514
-6 514
-6 514
Budget
Budget
Budget
2011
2011
2011
570
570
570
-1 027
-1 027
-1 027
991
-1 991
-1 991
500
-1 500
-1-670
500
-670
-670
-505
-505
-505
-100
-100
-100
-280
-280
-280
-200
-200
-6-200
273
-6 273
-6 273
-5 703
-5 703
-5 703
Budget
Budget
2011
2011
2 300
2 300
-4 971
-4 971
-3 622
-3 622
-1 220
-1 220

1 948
Budget
Budget
Budget
2010
2010
2010
209
209
209
972
972
972
320
320
1 320
501
1 501
1 501
-993
-993
-993
-100
-100
-100
-955
-955
-955
-320
-320
-2-320
368
-2 368
-2 368
-867
-867
-867
Budget
Budget
Budget
2010
2010
2010
5
5
5
5
5
5
-3 462
-3 462
-3
462
-2 842
-2 842
-2 842
-6 304
-6 304
-6 304
-6 299
-6 299
-6 299
Budget
Budget
Budget
2010
2010
2010
670
670
670
-1 025
-1 025
-1 025
891
-1 891
-1 891
970
-1 970
-1-970
970
-970
-970
-360
-360
-360
-60
-60
-60
-280
-280
-280
-200
-200
-6-200
756
-6 756
-6 756
-6 086
-6 086
-6 086
Budget
Budget
2010
2010
2 200
2 200
-3 580
-3 580
-2 400
-2 400
-200
-200
-1 220
-1 220

-9 813
-9 813
-7 513
-7 513

-7 400
-7 400
-5 200
-5 200

1 895
Utfall
Utfall
Utfall
2009
2009
2009
249
249
249
754
754
754
518
518
1 518
521
1 521
1 521
-829
-829
-829
-569
-569
-569
-902
-902
-1-902
004
-1 004
-1
-3 004
304
-3 304
-3 304
-1 783
-1 783
-1 783
Utfall
Utfall
Utfall
2009
2009
2009
1 430
1 430
1 108
430
108
1 108
538
1 538
1 538
-2 580
-2 580
-2 457
580
-1
-1 457
-1-792
457
-792
-4-792
829
-4 829
-4 829
-3 291
-3 291
-3 291
Utfall
Utfall
Utfall
2009
2009
2009
608
608
608
-980
-980
-1-980
858
-1 858
-1
-2 858
153
-2 153
-2-626
153
-626
-626
-316
-316
-316
-58
-58
-58
-125
-125
-125
-216
-216
-6-216
332
-6 332
-6 332
-5 724
-5 724
-5 724
Utfall
Utfall
2009
2009
3 388
3 388
-1 525
-1 525
-7 055
-7 055
-347
-347
-1 470
-1 470
-467
-467
-10 864
-10 864
-7 476
-7 476

Budget
Budget
2011
2011
2 500
2 500
0
0
2 500
2 500

Budget
Budget
2010
2010
2 500
2 500
0
0
2 500
2 500

Utfall
Utfall
2009
2009
6 528
6 528
-3
-3
6 526
6 526

Resultat

Fastigheter
Fastigheter
Fastigheter
Fastighetsintäkter
Fastighetsintäkter
Fastighetsintäkter
Verkstad i Noppikoski
Verkstad i Noppikoski
Verkstad
Noppikoski
Jakt- och ifiskeintäkter
Jakt- och fiskeintäkter
Jaktoch fiskeintäkter
Kraftintäkter
Kraftintäkter
Kraftintäkter
Summa intäkter
Summa intäkter
Summa intäkter
Kostnader för fastigheter
Kostnader för fastigheter
Kostnader
fastigheter
Verkstad i för
Noppikoski
Verkstad i Noppikoski
Verkstad
Noppikoski
Jakt- och ifiskekostnader
Jakt- och fiskekostnader
Jaktoch fiskekostnader
Kraftkostnader
Kraftkostnader
Kraftkostnader
Summa kostnader
Summa kostnader
Summa kostnader
Resultat
Resultat
Resultat

Gemensamt
Gemensamt och
och lego
lego
Gemensamt och lego

Försäljning av tjänster och varor
Försäljning av tjänster och varor
Försäljning
Reavinster av tjänster och varor
Reavinster
Reavinster
Summa intäkter
Summa intäkter
Summa
intäkter
Personalkostnader
Personalkostnader
Personalkostnader
Gemensamma kostnader
Gemensamma kostnader
Gemensamma
kostnader
Kostnader för legoarbeten
Kostnader för legoarbeten
Kostnader
för legoarbeten
Summa kostnader
Summa kostnader
Summa kostnader
Resultat
Resultat
Resultat

Nämnden
Nämnden
Nämnden

Intäkter
Intäkter
Intäkter
Bidrag jordbruk
Bidrag jordbruk
Bidrag jordbruk
skogsbruk
Bidrag skogsbruk
Bidrag
Röjningskogsbruk
Röjning
Röjning
Planläggning
Planläggning
Planläggning
Övriga bidrag
Övriga bidrag
Övriga
bidrag
Kulturvård
och dylikt
Kulturvård och dylikt
Kulturvård
och dylikt
Administration
Administration
Administration
Nämndearvoden
Nämndearvoden
Nämndearvoden
Summa kostnader
Summa kostnader
Summa kostnader
Resultat
Resultat
Resultat
Jordägarvägar

Jordägarvägar

Intäkter
Intäkter
Kostnader för bidragsvägar
Kostnader för bidragsvägar
Kostnader för skogsvägar
Kostnader för skogsvägar
Vägbyggnationer inkl åtkomstvägar
Vägbyggnationer inkl åtkomstvägar
Administration
Administration
Ej omfördelade kostnader
Ej omfördelade kostnader
Summa kostnader
Summa kostnader
Resultat
Resultat

Finansnetto
Finansnetto
Intäkter
Intäkter
Kostnader
Kostnader
Resultat
Resultat
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Avsändare: Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

Kungörelse – Jordägarstämma 25 nov. 2010
Ordinarie höststämma med Orsa Besparingsskog hålls på Skeer i Orsa torsdagen
den 25 november 2010 kl. 18.00.

Ärenden:
1. Stämmans öppnande, fråga om stämman blivit i behörig ordning kungjord.
2. Val av justeringsmän.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Redovisning av allmänningsstyrelsens
förslag till budget för år 2011.
5. Jordägarnämndens förslag till bidrag
för år 2011.
6. Fastställande av Jordägarnämndens
förslag till bidragsbudget för år 2011.
7. Fastställande av allmänningsstyrelsens
förslag till budget för 2011
8. Valberedningens förslag till arvoden
för förtroendevalda.
9. Val av tre ledamöter till allmänningsstyrelsen för åren 2011-14. Mandattiden går ut för Per-Erik Wiik, Mats
Bysell och Lars Grev.
10. Val av två suppleanter till allmänningsstyrelsen för åren 2011-2014.
Mandattiden går ut för Erik Bergkvist
och Mats Karner.
11. Val av vice ordförande i allmänningsstyrelsen för åren 2011-2014. Mandattiden går ut för Per-Erik Wiik.

Funderar du

på att sälja din
skogsfastighet?
Hör gärna av dig till
Besparingen.
Ring 0250-55 26 01

12. Val av fyra ledamöter i jordägarnämnden för åren 2011-2014. Mandattiden
går ut för Christina Bengts, Jon Hansson, Tore Forsgren och Erik Käck.
13. Val av en suppleant i jordägarnämnden för åren 2011-1014. Mandattiden
går ut för Kristina Sundin.
14. Val av ordförande i jordägarnämnden
för åren 2011-2014. Mandattiden går
ut för Christina Bengts.
15. Val av ordförande för jordägarstämman för åren 2011-2014. Mandattiden går ut för Eric Sundin. Val av vice
ordförande för jordägarstämman för
åren 2011-2014. Mandattiden går ut
för Anders Rosell
16. Val av tre ledamöter till valberedningen för åren 2011-2013. Mandattiden
går ut för Evy Hansson, Ingemar Pettersson och Tore Axelsson.
17. Val av tre revisorer för år 2011, varav
minst en skall vara auktoriserad. Mandattiden går ut för Michael Holback,
Curt Wiik och Tommy Widlund
18. Val av tre revisorssuppleanter för år
2011, varav minst en skall vara auktoriserad. Mandattiden går ut för Ola
Blumenberg, Pernilla Bäckman och
Susanne Lindblad.

Gasol

till bra priser!
På Tallheds plantskola kan
du återfylla dina godkända
gasolflaskor till mycket förmånliga priser.

19. Motion angående skötsel och underhåll
av historiska miljöer på besparingen.
20. Stämman avslutas.
Till ärendena hörande handlingar finns
tillgängliga 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
inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis
om förordnande som ställföreträdare.
För att underlätta upprättande av röstlängd skall delägare, som avser att deltaga
i omröstningar vid stämman, anmäla
detta till Besparingsskogens kontor senast
onsdagen den 24 november före kl 16.00,
tel 0250-55 26 04. OBS! Anmälan efter
denna tidpunkt godkänns inte!
Orsa den 25 oktober 2010.
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Efter ordinarie stämma är tid avsatt för information samt frågor till förvaltning, allmänningsstyrelse och jordägarnämnd. Vi
kommer att lämna förslag på hur frågan
om befintliga åtkomstvägar kan hanteras.

Nästa nummer
av Jordägaren kommer i maj. 2011.
Har du några funderingar
eller synpunkter
– skicka dem under adress:
Orsa Besparingsskog
Box 55
794 21 Orsa
eller e-post: info@orsaskog.se
Form & Tryck: Centrumtryck Mora AB. 2010.

8

JORDÄGAREN

www.orsabesparingsskog.se

