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Fiskestämma
Delägare i Orsa Besparingsskogs
Fvof kallas härmed till ordinarie
fiskestämma i Jordägarhuset
i Orsa
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Ärenden enligt stadgar.
Stämmohandlingar hålls
tillgängliga i Jordägarhuset
två veckor före stämman.
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Förändringar gällande fisket
Förra året köpte Orsa Besparingsskog fiskodlingen i Noppikoski från
Orsa Besparingsskogs fiskevårdsområdesförening Fvof. Våra argument
för transaktionen var främst praktiska.
Exempelvis ser vi det som en fördel att fisk
ets personal blev anställda av Besparingen.
Dessutom är det numera enklare att sä
kerställa att kostnader respektive intäkter
hamnar på rätt organisatoriska enhet. Fvof
hade även en skuld till Besparingen som
återkommande väckte uppmärksamhet i
samband med bokslut.
Avsikten är att Fvof endast skall sälja
fiskekort, ansvara för regler för fisket samt
för åtgärder i och runt våra fiskevatten. Så
dana åtgärder kan vara utsättning av fisk,
skötsel av slogbodar, bryggor etc. Den
som fiskar i våra vatten berörs alltså inte
av förändringen, den underlättar enbart
”ordning och reda” i vår egen hantering.
Dock gör vi några åtgärder som inte
är beroende av ovanstående förändring.
Priset för ett delägarkort för fiske är sedan
länge 100 kr. Vi har haft ett samarbete
med Orsa Fvo som bland annat innebu
rit att halva intäkten från vår försäljning
av delägarkort har gått till Orsa Fvo. Med
tiden har vi kommit till den punkt då våra
kostnader för att administrera fiskekorten
är högre än intäkten. Vi skulle i princip
behövt fördubbla priset för fiskekortet för
att täcka våra kostnader.
Vi tror att rätt många fiskekortslösare
har sina favoritfiskeställen antingen inom
Orsa Fvo eller inom Orsa Besparingsskogs
Fvof, men inte utnyttjar möjligheten att
fiska över hela området. För att slippa att
fördubbla fiskekortspriset för alla, valde vi
därför att i stället separera korten. På det
sättet kan den som så önskar fortsätta att
fiska för 100 kr, men måste då välja ett av
fiskevårdsområdena. Bara de som fortsatt
vill fiska över hela området drabbas av den

Fiske på Orsa Besparingsskogs fiskevårdsområde.
Foto: Magnus Abrahamsson
fördubblade avgiften. Från och med i år
gäller alltså fiskekort för Orsa Besparings
skogs Fvof inte för fiske inom Orsa Fvo
och vice versa.
Eftersom det endast utgår ett delägar
kort per jordtalsfastighet, måste delägar
korten säljas på ett enda ställe för att vi
skall kunna ”pricka av”. För att öka till
gängligheten genom både längre öppet
tider och lördagsöppet säljs därför del
ägarkorten från och med i år enbart hos
Orsa Outdoor (f.d. Liljebergs), som även
är enda försäljningsställe för delägarkort
inom Orsa Fvo. Nytt från i år är alltså att
inga delägarkort för fiske längre säljs på
Jordägarkontoret.
Med tillönskan om ett trevligt och giv
ande fiske! / Carita Bäcklund
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Tur och otur med hyggesbränning
Hur en hyggesbränning lyckas kan
man aldrig vara till hundra procent
säker på.
Själva bränningen har som regel inte varit
några större problem att klara. Men det
är dagarna närmast efter som kan vara
riskabla för skogsbrand. Det har hänt att
ihåliga lumpar legat och pyrt någon vecka
och även om det varit någon regnväders
dag har elden kunnat blossa upp igen om
det börjat blåsa. Samma kan hända med
utbrända myrstackar.
Med hjälp av väderrapporterna går det
dock att beräkna när torrperioderna skall
upphöra och regnväder väntas. Det var
många gånger då vi framåt 10-tiden hade
avslutat en bränning och så kom regnet

när vi var på väg hem.
Jag minns särskilt när vi brände i Del
åsen. Hygget som var 350 hektar var det
största vi någonsin bränt. Det tog två da
gar plus en dags bränning av fläckar som
legat i lä bakom större myrdrag. Fjärde
dagen var 19 juni 1980 och det var myck
et kvav åskvärme i luften. Jag for in efter
vägarna och kollade hur eftersläckningen
gick. Plötsligt började det hagla och åska.
På en liten stund hade hela hygget blivit
vitt av ett par centimeter hagel. Sen var
eftersläckningen klar och det kändes väl
digt skönt.
Annat var det söndagen den 3 septem
ber 1972. Tre hyggen hade nyligen bränts.
Det var Koskilampi den 21 augusti, Älg
knopparna den 22-23 augusti och öster

om Tallsjön den 29-30 augusti.
Lördagen den 2 september for Ingrid
och jag till Gällsjön för att fiska. På sön
dag morgon var det ett förskräckligt blås
väder. Jag anade det värsta och vi packade
därför ihop utrustningen och började gå
mot Tjäderåsen. När vi kom halvvägs upp
på kölen såg jag hur röken bolmade upp
vid horisonten österut. Alla tre hyggena
brann på nytt, men det fanns folk på plats
när jag kom till Noppikoski. Elden gick
in i en fröträdsställning vid Älgknopparna
och en del av tallarna blev rökskadade.
Vid Koskilampi kolade det i en myrkant
söder om tjärnen så att en del granar föll
omkull. Vid Tallsjön klarades alla hygges
kanter. En sådan dag glömmer man aldrig!
Ingemar Gustavsson

Besparingens syn på hyggesbränning idag
Under 1970 – 80-talet har svenskt
skogsbruk i stort sett upphört med
hyggesbränning.
Orsakerna till detta var flera, bl.a. att hyg
gesbränning tar mycket personal i anspråk,
det finns risk för att elden skall ”slita sig”

samt att hyggesbränning jämfört med an
dra markberedningsmetoder är kostsam.
Det finns arter, både växter och insekter
som för sin fortlevnad är beroende av eld.
Mot den bakgrunden finns det t.ex. krav
på ett certifierat skogsbruk att utföra hyg
ges- eller naturvårdsbränning.

Lars Karlsson tänder hygget vid Finnsjön.
Foto: Carita Bäcklund
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Orsa Besparingsskog har som en av få
större skogsbrukare aldrig upphört med
hyggesbränning. Mot den bakgrunden
är sannolikt våra hyggesbränningar ex
tra värdefulla. Eftersom vi haft en konti
nuitet i bränning så är det sannolikt att
brandkrävande arter inte försvunnit från
våra skogar i samma utsträckning som hos
många andra. Om denna teori stämmer,
så har vi ett ansvar för framtiden att fort
sätta att bränna, kanske inte varje år, men
åtminstone regelbundet.
För att lyckas med hyggesbränning
krävs det att markerna är tillräckligt tor�
ra. Man måste också ha brandförsvarets
tillstånd att bränna. Brandförsvaret gör
en bedömning att det inte är så torrt att
det blir för riskfyllt. Avvägningen mellan
samhällets ambition att bevara och gynna
brandpräglade arter och den risk en hyg
gesbränning innebär är inte alltid självklar
och lätt.
Inför nästa sommar planerar vi att
göra en hyggesbränning på drygt 20 ha
vid Svartnäs. Dessutom planerar vi för
en naturvårdsbränning på ca 10 ha på en
udde ut i Storhamrasjön. Området för
naturvårdsbränningen är strandnära och
mycket blockigt, därför är avverkning inte
aktuellt. En naturvårdsbränning innebär
att vi bränner den stående skogen. Vi har
sökt och fått medel från EU:s landsbygds
medel för naturvårdsbränningen.
Carita Bäcklund

www.orsabesparingsskog.se

Vägmästarens hörna
2011 Större underhållsarbeten

Under året kommer dikning att ske i Skattungbyn och efter Wix
nersvägen. Vill ni ha dikningsmassor får ni gärna höra av er. Vän
ligen se till att stängsel och staket inte står/ställs för nära diken,
detta gäller även för tillfälliga stängslen.
Beläggningsarbeten kommer att genomföras i Skattungbyn,
maskinell sprick och hållagning kommer att utföras på de allra
flesta belagda vägar. Grusning (slit- och bärlager) kommer att ske
på Ämmeråsvägen och Grunubergsvägarna.

2011-2014 Röjning/ klippning av vägområde

Öst på skogen

Röjning efter dessa vägar startar i höst
Skogsbilvägarna i Orsa är på många håll i stort behov av röj
ning, för att kunna underhållas och för att vara framkomliga
för lastbilar, snöplogar och andra fordon. Många av dessa vägar
är byggda för 50-100 år sedan och är därför inte planerade för
denna trafik. Vegetationen har på många ställen vuxit sig tät i
diken och vägrenar.

1:3

1:2

Vägområde

Hornberga-Näckådalen

Vägområde: för att säkerställa framkomlighet, upptorkning av
vägkroppen och för att få en rationell drift av vägen.

Vad grundar sig det på?

Det grundar sig på att vägbyggena en gång bekostades av Bespa
ringsskogen för att bl.a. underlätta skötsel av fastigheten för alla
markägare.

Vad betyder det för dig som markägare?

Markägare med vägar på sin fastighet har två valmöjligheter. An
tigen väljer man att röja och ta hand om virket efter vägen själv.
Har man inte möjlighet eller inte vill göra det själv gör Bespa
ringsskogen jobbet kostnadsfritt, men Besparingsskogen tar då
hand om och flisar virket.
De som vill ta hand om virket själva har fram till 2011-10-01
på sig. Därefter kommer OBS att avverka och flisa virket. Alla
skogsägare som blir berörda av detta kommer att få brev. Det har
genom åren missats några markägare när vi sänt ut brev p.g.a.
flera delägare av fastigheter, försäljning eller fel adresser, därför
skriver vi nu även och förvarnar i Jordägaren. Vi kommer inte
att hinna klippa alla vägar på kartan i år, men väljer ändå att för
varna om kommande klippning på detta sätt. Brev om klippning
med uppdaterade datum skickas ut efter hand.
/Vägmästare: Anna Hassis Ståbis

www.orsabesparingsskog.se

Ången-Ämådalen
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Ny skogsbruksplan
Orsa Besparingsskog har beställt en laserskanning av all vår skog. Data från skanningen skall ligga till grund för en
nya skogsbruksplan som beräknas vara färdig i början av sommaren. Laserskanningen har utförts av norska Cowi AS.
Jordägaren har bett Cowi beskriva hur laserskanningen går till.

Laserskanning med flyg

Laserskanning innebär att det görs en stor mängd avståndsmät
ningar med hjälp av laserpulser. En laserskanner monterad i ett
flygplan skickar ut mer än 100 000 pulser per sekund. Dessa
pulser skickas ur i olika vinklar mot marken med hjälp av en ro
terande spegel. Laserpulsen
har vid marken en diame
ter på 20 cm. Flera reflexer
kan mätas från en puls.
Den första reflexen kan vara
från trädtoppen eller från
en gren, den sista reflexen
från laserpulsen är ofta från
marken. Normalt används
den första och den sista la
serpulsen. Medhjälp av GPS
och gyrosensorer i flygplanet
fastställs koordinaterna för
alla reflexer.

Beräkning av skogdata

Laserdata är väldigt exakt och det är möjligt att beräkna mycket
noggranna information om skogen med hjälp av laserdatan. I
Orsa har vi mätt 450 provytor som positionsbestämts med GPS.
Volym, grundyta, trädhöjd och antal träd har mätts på provy
torna. Laserdata som täcker dessa provytor läggs in och sedan
beräknas funktioner för sammanhang mellan data om skogen
från provytan och laserdatan. Provytorna är på 200 m2 och alla
beatånd som skall beräknas läggs in i ett kvadratiskt rutnät med
200 m2 stora rutor med laserdata som beräknas med hjälp av de
funktioner som utarbetats. På detta sätt kan vi beräkna all data i
skogen som finns representerat i provytorna. Det skogliga datat
från rutnätet summeras ihop beståndsvis.

Terrängmodell

Då skanningen är klar skapas en terrängmodell. Detta sker del
vis automatiskt , alla punkter som är med och beskriver marken
klassas som markpunkter. För att kunna använda laserdata för
att beskriva skog behöver vi dessutom de punkter som är ovanför
marken samt höjdskillnaden mellan dessa och marken. Bilden
till höger visar en
terrängmodell samt
en
terrängmodell
där laserreflexerna
från skog också ligg
ger med.

Fördelarna med laserdata är en objektiv mätning av hela bestån
det samt att beståndsgränserna ritas in mer exakt. Beståndsupp
gifterna i skogsbruksplanen blir mer tillförlitliga. Dessutom är
kostnaden för datainsamling lägre än för traditionell skogsbruks
planläggning.
Erik Heimdal Iversen, Cowi AS

Från Jordägarnämndens horisont
Under 2010 har vi kört kvarvarande röjningsprojekt i
Slättberg och Skattungbyn området samt Åberga skifteslag. Det återstår 59 ha i ö:a delen av Skattungbyn området och 203 ha på Åberga området som ska slutföras
till 2011-06-30.

Vi har levererat alla planerna för Skattungbyn och Åberga. Vi
kommer nu att fortsätta med utskrift av skogsbruksplaner för
Holens, Sundbäck och Maggås skifteslag.
Vångsgärde, Lisselhed´s skifteslag kommer att inventeras fält
säsongen 2011 med röjning år 2012.

2011 erbjuds det röjprojekt i Holens, Sundbäcks och Maggås
skifteslag för de som föranmält intresse.
Det finns många rågångar som behöver tas upp, speciellt i röj
ningsskogar. Ta med dina rågrannar och märk upp rågångarna!
Det underlättar inventering samt är ibland ett måste för att få
röjningen utförd.

Gå gärna in på vår hemsida www.orsabesparingsskog.se och
jordägarnämnden med fliken bidrag för att se aktuella bidrag.
Sök diknings- och röjningsbidrag före åtgärderna påbörjas
och skogsvårdsbidrag efter åtgärdens utförande. Bystugebidrag
ska sökas senast 1/6 och djur- och arealbidrag senast den 15/10.
Sven-Erik Sjöberg
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Ordförande har ordet
Foto: Pathos Reklambyrå.

Det är glädjande att se frukten av
de förändringar vi har genomfört
de senaste åren. Orsa Besparingsskogs resultat- och balansräkning
är den bästa på många, många år.

Jan Lovén.
•
•
•
•
•
•

Här följer exempel på några av de åt
gärder vi genomfört för att stärka fö
retaget inför framtiden. Observera att
de ej har någon inbördes rangordning:

Organisationsförändring
Sålt eller avvecklat företag
Sålt tillgångar vilka ej varit nödvändiga för rörelsen
Effektiviserat kapitalförvaltningen
Köp av skogsfastigheter
Personalutbildning och utveckling

Nu betyder inte detta att vi kan lägga oss till ro inför framtiden.
Det enda vi är säkra på är att framtiden är oförutsägbar. Därför
är det nödvändigt att vi fortsatt anstränger oss för att möta de
utmaningar som vi har framför oss. Detta för att även framgent
vara en resurs för delägarna och bygden.
Orsa Besparingsskog står väl rustat både ekonomiskt och
personellt. Vi har idag tre ben att stå på, skog, plantskola och
kapital, som enligt min uppfattning sköts på ett mycket bra sätt.
Till detta hoppas jag att vi inom en inte alltför lång tid kan lägga
vind- och vattenkraft. Detta skulle medföra att våra möjligheter
ytterligare stärks att verka i bygden.
Jag vill tacka personal och ledning för Ert stora engagemang
och arbete som är så betydelsefullt. Jag vill också tacka styrelsen
och delägarna för det förtroende som visats mig i egenskap av
ordförande. Detta när jag nu på egen begäran per sista juni läm
nar mitt uppdrag efter sex och halvt år.
Jan Lovén, Ordförande

Till Pilkalampinoppi – Blecktjärnsklinten
Blecktjärnsklinten på vida myrar,
Orsas vaktpost på mossdjup mark,
Viska vackert i minnets öra,
Res dig dårande, stolt och stark!
Res dig fjärran i det fördolda
Långt på mossen där martall står
Gles och grågrön bland gula tuvor,
Hjortron, ängsull och dvärgbjörkssnår.
Syner skymta och bilder blänka,
Då känner jag din ”knopp” igen.
Ödemarkernas lockton vaknar
Ur den tystnad som tyglat den.
Minnena vakna från ljusa dagar
Utan tankar och sorg och strid,
Där världen viker och ödemarken
Stämmer hjärtat till helig frid.
Bertel Gripenberg. Noppi den 16 juli 1919

Besparingsskogens verksamhet och resultat 2010
Siffror inom parentes i denna redogörelse avser genomgående
motsvarande resultat för år 2009.

Fastigheter

Under året köptes tre skogsfastigheter om totalt 242 ha för sam
manlagt 3,9 mkr. Under året upphandlades en laserskanning
i samarbete med Lima, Transtrands och Norra Venjans bespa
ringsskogar, vår del av kostnaden är 1,7 mkr. Laserskanningen
kommer under 2011 att resultera i en ny skogsbruksplan och en
ny avverkningsberäkning.
Beträffande vattenkraft har vi sökt prövningstillstånd hos
miljööverdomstolen för att pröva tidigare avslag av ansökan om
tillstånd att bygga vattenkraftverk i Älvho. Avseende vindkraft
träffades under året ett avtal om markarrende för den planerade
vindkraftsutbyggnaden. I och med arrendeavtalet återbetalades
våra tidigare projekteringskostnader på 1,8 mkr.

Skogen

Skogens virkesintäkter uppgår till 48,6 mkr (37,9) och kostnader
na till 24,6 mkr (23,7), skogsbrukets resultat blir därmed 24 mkr
www.orsabesparingsskog.se

(14,1). Virkespriserna återhämtade sig snabbt efter stagnationen i
världsekonomin och 2010 kunde vi glädja oss åt goda virkespriser.
Mot bakgrund av den gynnsamma prisnivån ökade vi avverkning
arna till 114 tm3fub (105). Gallringsandelen var 19 % vilket är
något under normal gallringsnivå. Timmerandelen som ligger på
70 % utgörs huvudsakligen av klentimmer. Medelpriset på 421 kr
per m3fub (383) ligger högre än både pris föregående år och det
pris vi förväntade oss då vi lade årets budget. Medelpris varierar
mellan år förutom beroende på förändringar i virkespris även
p.g.a. förskjutningar mellan olika sortiment och dimensioner.
Under våren fick vår gallringsgrupp sin nya skördare och sko
tare. Under de senaste åren har vi haft stort fokus på våra av
verkningskostnader och bytet av maskiner är ett led i denna sats
ning. Under föregående år hade vi höga reparationskostnader.
I gallring har kostnaden sänkts både för skördare och skotare,
totalt med 25 %. Slutavverkningskostnaden däremot har ökat
med 6 %. Förutom skillnad i prisnivå har medelstam och skot
ningsavstånd mycket stor inverkan på kostnadsbilden.
Den totala kostnaden för skogsvård uppgår till 6,4 mkr (7,6).
Föregående år gjordes en stor röjningsinsats, innevarande år har vi
JORDÄGAREN
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återgått till en tämligen normal årsyta på 660 ha (1 098) Under
året gödslades 285 ha (440). Eftersom slutavverkningsarealen är
lägre än föregående år så minskar skogsvårdsskulden, förändringen
är till 0,8 mkr (0,9). Vi markberedde 465 ha (529), dessutom
grävsåddes 71 ha (68). Vi planterade 539 ha (442). Orsa bespa
ringsskog har fortsatt en hög ambitionsnivå beträffande skogsvård
med fokus på lyckade föryngringar och välskötta ungskogar.
Under hösten genomförde vi ett banbrytande naturvårdspro
jekt på Värmderåsen. Syftet är att dels bevara de unikt grova och
gamla tallarna, dels att skapa förutsättning för ny tallföryngring
så att områdets karaktär kan bevaras även på sikt. Naturvårdsav
verkningen genomförs som ett EU-projekt, de avslutande åtgär
derna utförs våren 2011.

Plantskolan

Plantskolan sådde in 10,3 milj. plantor. Efterfrågan under hösten
var stor, men 7,4 milj. plantor packades för leverans nästa vår.
Besparingens egen förbrukning av plantor är oförändrad i jämfö
relse med föregående år, däremot har delägarnas förbrukning ökat
något. För att klara sina åtaganden har plantskolan under året
köpt in plantor, men det råder stor plantbrist i hela landet. Plant
skolan har fått nya stora kontrakt och mot den bakgrunden tog
allmänningsstyrelsen under hösten beslut att investera i ett nytt
växthus. Plantskolan jobbar aktivt med att variera temperatur i
växthusen beroende på odlingsfas. Detta görs dels för att skapa
bättre plantor, dels för att spara energi. Trots detta har energikost
naden fördubblats, främst beroende på den ihållande och stränga
kyla som rådde under packningsperioden. I jämförelse med andra
plantskolor är plantproduktionen per anställd hög, 2,5 milj. plan
tor per anställd. Resultat efter avskrivningar är trots oförutsett
höga både plantage- och uppvärmningskostnader 1,5 mkr (1,9).

Jakt och fiske

Som följd av den genomförda flyginventeringen av älg beslöt vi
att ytterligare sänka årets avskjutning från den redan låga nivån.
Avskjutningen blev 0,2 (0,5) älgar per 1 000 ha. Intäkterna för
både älg- och småviltsjakt har minskat, däremot har både intäk
ter och kostnader för betaljakten ökat. Under året bekostades
flyginventering av återstående del av delägarnas marker.
Vid halvårsskiftet köpte Orsa Besparingsskog fiskodlingen in
klusive fisklager av fiskevårdsområdet. Detta förvärv har medfört
att fisket för innevarande år uppvisar ett litet underskott.

Jordägarnämnd

För jordägarnämnden är det svårt att förutse omfattningen av
bidragsansökningar. Nämnden har under året prioriterat röj
ningsprojektet och därför minskat ambitionsnivån för skogs
bruksplaner. Bidrag till jordbruk är oförändrat 1 mkr, bidrag till
skogsbruk är 5,2 mkr (4,6)

Jordägarvägar

Den bidragsbudget som berör vägar förvaltas av vår vägavdel
ning. I och med stationering av väghyvel och lastbil till vägga
raget på Heden har utnyttjandegraden för både hyvel och lastbil
ökat och ligger nu i nivå med vår målsättning. Under hösten
fattade allmänningsstyrelsen beslut om byte av lastbil. Under vå
ren utfördes omfattande akuta trumtiningar som gjorde att väg
kostnaderna drog iväg. Lyckligtvis var vädret under resten av året
bättre än föregående år, vilket bidrog till att ändå hålla kostna
derna i schack. Kostnaderna för bidragsvägar uppgår till 3,6 mkr
(1,5) medan kostnaderna för skogsvägar är 2,6 mkr (7,0). Totalt
är kostnaderna för jordägarvägar 7,7 mkr (10,8). Det totala bi
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Verksamhet och resultat 2010
Balansräkning

2010-12-31 2009-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Besparingsskogen, mark
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Maskiner
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager m m
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

7 300
686
60 387

7 714
747
58 301

848
6 317
7 547
13 579
96 664

848
2 616
9 241
8 630
88 097

13 673
17 701
75 128
2 141
108 643

12 964
15 830
71 401
5 523
105 718

205 307

193 815

63 613
110 245
173 858

63 613
100 938
164 551

8 007
13 586
9 856
31 449

8 582
11 642
9 040
29 264

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Skulder
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Framtida skogsvårdskostnader
Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

205 307

193 815

draget till delägarna dvs. i form av bidrag genom nämnden samt
kostnader för jordägarvägar är 14,8 mkr, varav 3,9 mkr består av
externa intäkter, främst vägbidrag.

Personal

Personalstyrkan består av 23 fast anställda, 5 säsongsanställda för
skogsvård samt en handfull säsongsanställda ungdomar. Vi har en
glädjande låg sjukfrånvaro och gör omfattande satsningar på frisk
vård i form av, sjukvårdsförsäkring, bidrag till träningsaktiviteter,
tillgång till massage samt hälsoundersökning. Ytterligare priorite
rat område är utbildning, all personal har deltagit i kompetens
utveckling genom utbildning eller erfarenhetsutbyte anpassat för
den egna enheten. I början av året genomförde vi en utbildning i
målstyrning både för personal och förtroendevalda. Vår ansats är
att formulera mål så att de skapar ett mervärde för våra delägare. Vi
har uppnått både våra enhetsvisa och gemensamma mål för året.
Vi har genomfört två seminarier om åtkomstvägar för delägarna,
dessutom genomfördes en kurs i skogsbruksplanens användning.

Kapitalförvaltning

Under året har vi haft ungefär hälften av det fria kapitalet pla
cerat i hedge- och aktiefonder. I slutet av året säkrade vi vinster
från aktiefonder, totalt under året säkrades vinster från kapital på
4 mkr. Allmänningsstyrelsens val av inriktning mot lägre risk i
slutet av året har betalt sig i form av fortsatt värdeökning.
www.orsabesparingsskog.se

Budget 2010-01-01

Resultaträkning (i tkr)

2010

% av 2009-01-01

2010-12-31 budget 2009-12-31

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

51 951

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m m

60 462

116%

50 496

245

-251

2 301

158

51 951

63 008

121%

50 403

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

-5 500
-16 961
-13 100

-4 372
-23 281
-12 722

79%
137%
97%

-4 192
-20 617
-11 082

-4 600

-5 117

111%

-3 563

Summa rörelsens kostnader

-40 161

-45 492

113%

-39 454

11 790

17 516

149%

10 949

-6 086
-5 200
-11 286

-6 222
-4 664
-10 886

102%
90%
96%

-5 723
-7 476
-13 199

6 630 1315%

-2 250

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat
Jordägarnämnden
Jordägarvägar
Summa till delägarna
Resultat efter bidrag till delägare

504

Resultat från finansiella
investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Summa resultat från finansiella
investeringar
Resultat efter finansiella poster

Skogen

Fastigheter
Fastighetsintäkter
Verkstad i Noppi
Jakt- och fiskeintäkter
Kraftintäkter
Summa intäkter
Kostnader för fastigheter
Verkstad i Noppi
Jakt- och fiskekostnader
Kraftkostnader
Summa kostnader
Resultat

Gemensamt och lego
Försäljning av tjänster och varor
Legoarbeten
Reavinster
Summa intäkter

4 015

161%

-2

6 528
-3

2 500

4 013

161%

6 525

3 004

10 643

354%

4 275

Budget 2010-01-01
2010

% av 2009-01-01

2010-12-31 budget 2009-12-31

Intäkter

Resultat

Plantskolan

-24 582

100%

17 008

24 076

142%

14 128

Budget 2010-01-01 % av 2009-01-01
2010 2010-12-31 budget 2009-12-31

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter

8 855
1 682
10 537

8 760
2 078
10 838

99%
124%
103%

9 369
1 655
11 024

Rörliga kostnader
Lagerförändring
Fastighetskostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Kostnader för plantskolan

-2 032

147%

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

-2 997
517
-837
-2 420
-1 578
-1 993
-9 308

86%
110%
129%
92%
108%

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

1 948

1 530

79%

1 895

Resultat

www.orsabesparingsskog.se

-1 783

Budget 2010-01-01 % av 2009-01-01
2010 2010-12-31 budget 2009-12-31
5
73
1 430
664
188
108
5
925
1 538

-6 304

-3 959
-3 737
-689
-8 385

114%
131%
133%

-2 580
-1 457
-792
-4 829

-6 299

-7 460

118%

-3 291

Budget 2010-01-01 % av 2009-01-01
2010 2010-12-31 budget 2009-12-31

-6 086

-6 222

102%

-5 724

Intäkter

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

73%

-980
-2 750
-1 261
-626
-366
-8
-125
-216
-6 332

99 259

106%
97%
93%
97%
86%

-630

102%
110%
131%
54%
112%
17%
101%
86%
105%

105%

-15 760
-5 687
-736
-779
-1 934
316
-24 580

-867

-1 043
-2 079
-2 589
-527
-403
-10
-282
-172
-7 105

115 696

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

-829
-569
-902
-1 004
-3 304

-1 025
-1 891
-1 970
-970
-360
-60
-280
-200
-6 756

110 000

Avverkningskostnader
Skogsvård
Gödsling
Besparingsvägar
Administration
Maskinunderskott/-överskott
Summa kostnader

276%
126%
135%
122%
192%

Kostnader
Bidrag jordbruk
Bidrag skogsbruk
Röjning
Planläggning
Övriga bidrag
Kulturvård och dylikt
Administration
Nämndearvoden
Summa kostnader

Inmätta volymer
m3fub totalt

37 872

-2 742
-126
-1 293
-390
-4 551

608

Resultat

117%

-993
-100
-955
-320
-2 368

132%

105 493
13 450
92 043

48 656

754
518
1 521

883

104%
61%
123%

41 590

121%
775%
261%

670

114 125
21 125
93 000

Virkesintäkter

249

Resultat

110 000
34 500
75 500

Budget 2010-01-01 % av 2009-01-01
2010 2010-12-31 budget 2009-12-31

125%

972
320
1 501

261
4
1 176
2 480
3 921

-3 462
-2 842

Avverkade volymer
m3fub totalt
m3fub gallring
m3fub slutavverkning

Skogen

209

Personalkostnader
Gemensamma kostnader
Kostnader för legoarbeten
Summa kostnader

Nämnden
2 500

Budget 2010-01-01 % av 2009-01-01
2010 2010-12-31 budget 2009-12-31

Jordägarvägar

Kostnader
Kostnader för bidragsvägar
Kostnader för skogsvägar
Vägbyggnationer inkl åtkomstvägar
Administration
Maskinnetto
Summa kostnader
Resultat

Finansnetto
Intäkter
Summa kostnader
Resultat

Budget 2010-01-01 % av 2009-01-01
2010 2010-12-31 budget 2009-12-31
2 200

3 017

137%

3 388

-3 580
-2 400
-200
-1 220

100%
107%
0%
106%

-7 400

-3 571
-2 578
-1
-1 296
-235
-7 681

104%

-1 525
-7 055
-347
-1 470
-467
-10 864

-5 200

-4 664

90%

-7 476

Budget 2010-01-01 % av 2009-01-01
2010 2010-12-31 budget 2009-12-31
2 500

4 015

0

-2

2 500

4 013

161%

6 528
-3

161%

JORDÄGAREN

6 526
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Avsändare: Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

Kungörelse – Jordägarstämma 26 maj 2011
Ordinarie vårstämma med Orsa
Besparingsskog kommer att hållas i
Hembygdsgården i Hansjö torsdagen den 26 maj 2011 med början
kl. 18.00. Följande ärenden finns
upptagna på föredragningslistan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IN

Stämmans öppnande
Godkänna kallelse
Val av justeringsmän
Fastställa röstlängd
Allmänningsstyrelsens årsredovisning
för år 2010
Jordägarnämndens årsredovisning för
år 2010
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 2010

G
VI

N

IN

10. Allmänningsstyrelsens förslag till dis
position av 2010 års överskott
11. Fråga om ansvarsfrihet för jordägar
nämnden
12. Fråga om ansvarsfrihet för allmän
ningsstyrelsen
13. Motion avseende inköp av fiskodling
i Stackmora
14. Motion angående åtkomstvägar
15. Inköp av skogsfastighet
16. Förslag till ändring av begränsning
vid inköp av fastigheter
17. Stämmans avslutande

om förordnande som ställföreträdare.
För att underlätta upprättande av röst
längd skall delägare som avser att rösta på
stämman, anmäla detta till Besparingssko
gens kontor senast onsdagen den 25 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 25 maj.

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

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 4 april 2010
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Efter avslutad stämma finns utrymme att
ställa frågor till allmänningsstyrelse och
jordägarnämnd.

G

VÄRMDERÅSENS
NATUROMRÅDE

TORSDAG 18 AUGUSTI KL 13

Nästa nummer
Orsa Besparingsskog
har gjort en banbrytande
naturvårdsavverkning på Värmderåsen.

Landshövding Maria Norrfalk inviger
Värmderåsens naturområde.
Vi hälsar våra delägare välkomna till
invigning och guidad rundvandring.
Vi bjuder på fika och transport
till Värmderåsen.
Anmäl dig senast den 10 augusti på

0250-55 26 00.
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av Jordägaren
kommer i oktober 2011.

OBS! samtliga jaktledare
Samtliga jaktledare ska anmäla
antal deltagare i årets högviltsjakt senast den 30/6 2011.
Nya jägare anmäler intresse till
Lars Karlsson helst per e-mail:
lars.karlsson@orsaskog.se
alt. 0250-55 26 09

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. 2011.

www.orsabesparingsskog.se

