JORDÄGAREN
Informationsblad från Orsa Besparingsskog Nr 44 november 2011

Innehåll
Sidan

Ordförande har ordet ........ 1
Historiens vingslag............ 2

Ordföranden har ordet

Plantskolan expanderar..... 2
Begränsning
av jaktutövningsrätt........... 3
Vägmästarens hörna.......... 3
Från jordägarnämndens
horisont ............................ 3
Vägval för framtiden ......... 4
Orsa Besparingsskogs
verksamhetsplan (VP)
för 2012.......................... 5-6
Budget ........................... 6-7
Kungörelse av jordägar
stämma 24 november........ 8

besök vår hemsida

www.orsabesparingsskog.se

Gasol

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

www.orsabesparingsskog.se

Vår mycket kompetente ordförande
Jan Lovén valde att avsäga sig sitt
uppdrag före mandattidens slut.
Efter många år som vice ordförande i allmänningsstyrelsen har det nu blivit min
tur att som tillförordnad ordförande leda
vårt förträffliga företag åtminstone fram
till höststämman. Då jag hitintills verkat
för Besparingsskogen lite i det dolda är det
på sin plats med en presentation.
Jag heter Per-Erik Wiik, är född 1961
och kliver därmed upp på översta trappsteget i ålderstrappan detta år. Jag är född
och till största delen uppvuxen i Maggås
där min släkt bott så långt tillbaka det
finns dokumentation i våra kyrkböcker.
Jag arbetar som banktjänsteman sedan 30
år tillbaka. De första 20 åren på Swedbank
i Mora och Älvdalen och de senaste 10
åren på Dalarnas Försäkringsbolags bank
i Mora. I min profession arbetar jag med
kreditgivning, placeringar samt rådgivning inom skogsbeskattning och familje
juridik.
Mitt skogs- och jordbruksintresse
grundlades i unga år då jag fick vara min
farfar behjälplig med åkerbruk, slåtter och
vedhantering. Dessa tillfällen ville man
absolut inte missa för att köra häst var då
bland det roligaste som fanns.

År 1975 fick jag min farfars andel i den
samägda släktfastigheten och är sedan dess
delägare i Orsa Besparingsskog
Min ambition i styrelsen och med ordförandeskapet är att jag tillsammans med
styrelsen och anställda under min ordförandetid skall vidmakthålla och stärka
Orsa Besparingsskogs värden för oss som
ägare. Både den finansiella styrkan och
ett rätt avvägt långsiktigt skogsbruk med
tillvaratagande av viktiga naturvärden är
faktorer som det känns rätt för mig att
verka för.
Mitt ordförandeskap kommer att präglas
av delaktighet, eget ansvar samt vilja att
hela tiden bli lite bättre på det man gör
oavsett var i organisationen man finns.
Mitt uppdrag är att i första hand verka
för och skapa mervärden för delägarkollektivet, detta sätter jag i första rummet
och skall försöka göra mitt bästa.
Min, styrelsens och företagets stora
utmaning den närmaste tiden är världskonjunkturen. Läget just nu är kris i både
USA och Europa. Om inte politiker i berörda länder kan fatta de beslut som krävs
så är risken uppenbar för en mycket djup
lågkonjunktur som med all sannolikhet
kommer att påverka även vår verksamhet
i form av lägre virkespriser och sviktande
finansmarknader.
Blir dessa tider verklighet är det ändå
rätt tryggt att vara delägare i Besparingsskogen. Vi har samlat i ladorna under goda
år och kan förhoppningsvis med hjälp av
vår likviditet och rätt verksamhetsbeslut
uthärda även en djup konjunkturnedgång
och komma ur den med styrka.
Jag hoppas på ett gott samarbete och en
bra dialog med er delägare.
Med vänlig hälsning
Per-Erik Wiik
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Historiens vingslag
För en tid sedan tog Kerstin Bengtar
Jansson och Erik Käck kontakt med
oss för att överlämna en gåva, en
gammal portfölj. Men det var min
sann inte vilken portfölj som helst,
den har tillhört Kerstins mors morfar
Bengtar Erik Ersson, i tidningsartiklar
från den tiden kallad ”Orsa sockens
vördnadsbjudande finansminister”
eller ”Orsamiljonernas väktare”.
Portföljen användes vid otaliga
resor då nämndeman Bengtar Erik
Ersson, som i decennier var betrodd
med nycklarna till skogsmedels
fondens kassavalv i fondhuset i Falun
företog en resa för att det skulle
klippas kuponger eller revideras.
Från en artikel införd i Falu-Kuriren den
9.2 1921 är följande saxat: ”Fondens
väktare ja. Hemma på stämmorna, då
det emellanåt äskas alltför djärva anslag
ur fondens räntemedel eller besparings
skogens avkastning i form av s.k. rensningsmedel o.s.v. för vägbyggnader, jordbrukets förbättring, utsädes- och foderhjälp efter missväxtår, skolhus och andra
offentliga byggnader, till fyllande av bristen – hoc est hela surven – i kyrko – och
kommunalstämmans årliga stater, skatter
och allehanda mer eller mindre nödiga utgifter, står Bengtar som numro ett bland
de få, som vilja iakttaga sparsamhet med
kommunens resurser. Det är i första rummet han som med omtanke för framtiden
ömmar för miljonerna. Bengtars månhet
om kommunens bästa, hans stora rättrådighet och noggrannhet i allt vad han
företar sig – se där de utmärkande egenskaper som gjort att han såväl inom som

Kerstin Bengtar Jansson och Erik Käck överlämnar ”jordmedelsfondsportföljen”. Erik med
klippboken innehållande artiklar från Orsa som Bengtarsläkten sparat under stora delar av
1900-talet.
utom socknen omfattas av ett hart när
oinskränkt förtroende, varom de många
honom anförtrodda uppdragen nogsamt
bära vittne.”
Bengtar Erik Ersson gjorde stora insatser för socknen, listan på förtroendeuppdrag är imponerande lång. I samband
med hans 80-årsdag skrev Mora Tidning
att Bengtar av hälsoskäl dragit sig tillbaka
från den ena posten efter den andra, men
kvarstår dock på en del. ”Sålunda är han
ledamot av kommunalfullmäktige, ord
förande i allmänningsstyrelsen, ordförande i nykterhetsnämnden, ledamot i kyrko
rådet samt ordförande i Kommunala
mellan
skolan”. Vid 80-års ålder! Den
mannen hade verkligen inte hört talas om

att gå in i väggen.
Kerstin Bengtar Jansson överlämnade
sin gammelmorfars portfölj till Orsa Besparingsskog i våras. Vi tackar för förtroendet att få detta ”historiska dokument”.
Portföljen kan numera ses i sessionssalen
på Jordägarkontoret i anslutning till porträttet av Bengtar Erik Ersson. Kerstin
hade även med sig en klippbok med tidningsklipp från Orsa som täcker stora delar av 1900-talet. Klippboken innehåller
bland annat många intressanta artiklar
med anknytning till Orsa Besparingsskog
som vi fick förmånen att läsa och kopiera
i valda delar. Vi är mycket glada för portföljen och lovar att vårda den ömt.
Carita Bäcklund

Plantskolan expanderar
Ett 5:e växthus är nu klart och har
varit i bruk sedan i mitten av juni.
Växthuset är ett TERMOREX -hus från
Finland och byggt av fackverksbågar med
dubbelsidig nockventilation, bevattningsramp, två varmluftspannor, klimatstyrning och har ett mått av 16,5 x 100 m.
Odlingskapaciteten ligger på 860 000
plantor/odlingsomgång. Vi kommer att
odla minst två omgångar under varje sä2
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song i huset och ökar därmed odlingen
från nuvarande 10 milj. till ca. 11,5 – 12
miljoner plantor.
Plantskolan odlar just nu med full
kapacitet och efterfrågan på plantor är
mycket stor i hela Sverige. De senaste åren
har efterfrågan på plantor varit större än
vad vi har kunnat producera och vi har
tvingats att köpa in ca. 1,5 miljoner plantor varje år. Nu med det nya växthuset så
kommer vi troligtvis att klara av att pro-

ducera alla plantor själva på Tallhed.
Vill du säkerställa att du får plantor i
vår, beställ i god tid, gärna innan jul.
Personalstyrkan är oförändrad med
fyra årsanställda och två säsongsanställda.
Att vi kan vara så få anställda beror på investeringar som har gjorts av mycket tekniskt avancerade maskiner de senaste åren
som sköter sådd och packning av plantor.
Bror Nilsson

www.orsabesparingsskog.se

Begränsning av jaktutövningsrätt
Vid junimötet 2011 fattade allmänningsstyrelsen beslut
att med omedelbar verkan inskränka jaktutövnings
rätten för nya ägare till fastigheter med en areal under
stigande 10 ha.
Genom beslutet vill allmänningsstyrelsen undvika att fastighetssplittringen ökar ytterligare. Framför allt vill vi undvika risken
att delägarnas fokus på sikt flyttas från kärnverksamheten, det
vill säga skogsbruk, till frågor som för verksamheten bör ha en
mer underordnad betydelse.
Genom exempelvis bidrag till lantmäteriförrättningar har inriktningen länge varit att verka för fastighetssammanslagningar.
Delägarnas rätt till jaktutövning motverkar denna målsättning
genom att delaktighet i Orsa Besparingsskog hittills medfört
jaktutövningsrätt på besparingens 75 000 ha. Denna förmån påverkar prisbilden för framför allt små fastigheter som får ett pris

långt utöver det skogliga värdet. Detta ”övervärde” betingat av
möjlighet att utöva jakt finns bara för personer som inte redan
är delägare eller bor i kommunen, dessa kategorier har ju redan
möjlighet till jaktutövning.
Den beslutade 10 hektarsbegränsningen är i grunden en fastighetsfråga, men den får effekt även på möjligheten till jakt. Härvidlag är allmänningsstyrelsens ambition att 10 hektarsregeln så
lite som möjligt skall påverka befintliga jägare. Därför har allmänningsstyrelsen avstått att ändra reglerna för jakt nu i höst.
Efter årsskiftet kommer styrelsen att avsätta tid för en noggrann
genomgång. Vi vill gärna ha in delägarnas synpunkter och förslag
så att vi klarar målsättningen att påverka befintliga jägare så lite
som möjligt. Ta chansen och kontakta jaktkommittén, allmänningsstyrelsen eller förvaltningen för att lämna dina synpunkter,
så hjälper du oss att få väl genomlysta och genomtänkta förslag.
Allmänningsstyrelsen

Vägmästarens hörna
Bra snöröjning längs våra vägar kräver att alla hjälps åt!

Tänk därför på att…
•

Soptunnor ska inte stå i vägområdet eller vid brevlådor annat
än de dagar som det är tömning.
• Släpvagnar, bilar och dylikt får inte ställas upp på vägen, då
blir snöröjningen svår att utföra och inte tillfredsställande.
Gör plats på tomten eller hitta en uppställningsplats för dina
fordon och dylikt, där du har markägarens tillåtelse.
• Skotta inte ut snö från infarter på vägen, det är varje fastighetsägares skyldighet att själv ta hand om och lägga upp snön
inom sin fastighet eller att forsla bort den.
• Grenar som hänger ner över vägen bör kapas då de tar i
backspeglar och ibland slår sönder utrustning på taket på
maskinerna. Frihöjd 3,5-4,0 meter är önskvärt, tänk på att
snö tynger ner grenarna.
• Häckar ska klippas in så att de inte hänger ut över väg/trottoar
och får max vara 80 cm hög inom 10 meter från korsningar/
utfarter.
• Se till att vägtrummor vid infarter till fastigheter inte är igensatta, det orsakar problem vid snösmältning.
Tack för er hjälp!
Tekniska kontoret, Orsa Besparingsskog och snöröjningspersonalen.

Skogsentreprenörer hjälp
till att ha en framkomlig väg åt er och andra
•

Undvik att köra på vägarna med skogsmaskiner, klyver ni
spåren kan ni förstöra dikena. Kör ni i hjulspåren går det att
åtgärda med hyvling.
• Planera avläggen då blir det billigare i slutändan.
• Tänk på vägtrummor, diken och sidotrummor. Ris, jord,
kvistar, spår m.m. sätter igen dem.
• Titta hur det ser ut innan ni lämnar platsen. Rinner vattnet
som det ska i dikena?
• Blir det skador efter vägarna rapportera det.
Tack för er hjälp!
Orsa Besparingsskog

Från Jordägarnämndens horisont
Under 2011 har vi kört kvarvarande röjningsprojekt i
Skattungbyn området. Det återstår lite kvarvarande are
aler. Det har påbörjats röjprojekt i Holens, Sundbäcks
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.
www.orsabesparingsskog.se

Vi har levererat alla beställda skogsbruksplaner för Holen,
Sundbäck och Maggås skifteslag.
Vångsgärde och Lisselhed´s skifteslag har fältinventerats och
sammanställning pågår för att erbjuda röjning år 2012 och därefter skriva ut planerna.
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.
JORDÄGAREN
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Vägval för framtiden
”– Låt all avkastning från Besparingen gå till vägar och
vägunderhåll”. Det är en mening som yttrats mer än en
gång i samband med den diskussion om vägar som förts
under det senaste året. En kommitté har jobbat med frågan och i oktober hölls ett välbesökt seminarium.

44 åtkomstvägar

Bakgrunden är ett antal motioner och förslag från delägare att
de så kallade åtkomstvägarna ska administreras eller förvaltas
av Orsa Besparingsskog. Åtkomstvägarna är byggda med 50 %
bidrag från Jordägarnämnden för att underlätta åtkomsten till
delägarnas fastigheter. De är gjorda genom frivilliga överenskommelser där fastigheternas ägare åtar sig att stå för framtida drift
och underhåll via sysslomän som finns utsedda för varje väg. Problemet är att överenskommelserna saknar juridisk grund för nya
ägare och den som inte vill betala för framtida underhåll kan inte
tvingas betala. I takt med att vägarna behöver underhållas finns
risk för att både engagemang och pengar sinar. Redan nu kan
man se att vissa vägar i praktiken saknar fungerande förvaltning.
Det finns totalt 44 åtkomstvägar till en sammanlagd längd om
8,4 mil med 900 berörda fastigheter.
Som svar på motionerna föreslog Allmänningstyrelsen att åtkomstvägarna skulle genomgå en lantmäteriförrättning där man
bildade en eller flera gemensamhetsanläggningar (GA). Besparingen skulle vara med och finansiera lantmäterikostnaden så att
enskild fastighetsägare inte skulle behöva betala mer än 500 kr
per fastighet och väg. Med en GA får vägen en juridisk grund och
ordnad förvaltning.

Kommitté har utrett

Sedan i vintras har en kommitté bestående av Erik Bergkvist,
Åke Borg, Mats Karlsson, Mikael Thalin och Tommy Widlund
jobbat vidare med vägfrågan. Staffan Larsson från Skogsstyrelsen
och Anna Ståbis-Hassis vägmästare på Orsa Besparingsskog har
också varit med i arbetet. Vägkommittén har kartlagt åtkomstvägarnas nuvarande förvaltning samt inhämtat kunskap om
vägförvaltning, bildande av GA samt alternativ till detta. Man
har haft möten och träffat samtliga vägars sysslomän samt träffat
lantmäteriet och länsstyrelsen. För utredningsarbetet har Orsa
Besparingsskog erhållit bidrag från KUA-fonden.
Vid mötena med sysslomännen kom många kloka synpunkter och nya frågeställningar väcktes. Bland annat om så kallade
avtalsservitut som visserligen löser juridiken men inte ekonomin.
Även frågan om äldre drivningsvägar togs upp. De gjordes innan
åtkomstvägarna började byggas och saknar helt förvaltning i dag.
För dessa finns inga överenskommelser skrivna och många vägar
är i mycket dåligt skick. Drivningsvägarna är 125 stycken med en
sammanlagd längd om 19,4 mil och berör ca 2 000 fastigheter.
Vad som händer med vägförvaltningen vid en eventuell framtida omarrondering har många undrat över. Kommittén har träffat länsstyrelsen och lantmäteriet som berättar att en omarrondering i sig inte leder till att det bildas GA för det befintliga väg
nätet. Det måste man lösa i en särskild process. Kostnaden för att
bilda GA blir sannolikt högre och till viss del dubbel om man gör
den innan en eventuell omarrondering eftersom skiftesläggningen
och skiftesstorlek förändras. De inbjudna berättade också om det
nya arbetssätt med en förstudie som numera föregår en eventuell
ansökan om omarrondering där bland annat vägfrågor diskuteras.
4
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Delägarna bestämmer

Halvt på skoj, halvt på allvar har vi i kommittén ofta sagt att ju
mer man sätter sig in i vägfrågan, desto mer krångligt blir det.
Hela tiden väcks nya frågor och nya infallsvinklar. Om vi till
exempel väljer att göra som en del sagt enligt första meningen i
denna artikel, nämligen att Orsa Besparingsskog ska upprusta,
underhålla och förvalta alla vägar i Orsa i framtiden hur långt
räcker då avkastningen? Är det rätt att även icke delägare som använder vägnätet i så fall får del av avkastningen från Besparingen?
Vad händer om pengarna inte räcker? Är delägarna beredda att
på sikt avstå bidrag för markberedning, plantering, röjning, djurhållning och så vidare till förmån för vägarna? Till syvende och
sist så är det du som delägare som bestämmer hur det ska vara.

Kommitténs slutsatser

Kommittén har för sin del kommit fram till ett antal slutsatser på
grundval av den information man fått i arbetet:
• Orsa Besparingsskog kan inte för alltid ta på sig kostnaden
för byggande, drift och underhåll av hela vägnätet i Orsa. Det
finns stor risk att avkastningen till slut inte räcker.
• På sikt måste en GA bildas för vägnätet där även jordägar
vägarna ingår. Det ger handlingsfrihet den dag avkastningen
inte räcker till.
• Drivningsvägarna är en resurs som bör tillvaratas. Vi rekommenderar Jordägarnämnden att göra en kartläggning av underhållsbehov och framtida drift och underhåll samt hur de
ska förvaltas.
• För tillkommande åtkomstvägar bör GA bildas för att visa på
en riktning. Om någon av de befintliga vägarna önskar ingå
kan delägarna ansöka om detta och då utgår bidrag enligt
Allmänningstyrelsens beslut.
• Tills vidare får de befintliga åtkomstvägarna förvaltas enligt
det dokument som respektive delägare skrivit under: av dem
själva via sysslomän.
• Även icke delägare måste på sikt vara med och betala för
vägar till sina fritidshus.

Välbesökt seminarium

Kommitténs slutsatser diskuterades vid ett välbesökt seminarium
på Orsa Hembygdsgård i oktober. Ett 90-tal delägare deltog och
alla var överens om att resurser till vägförvaltningen utgör en
viktig del av avkastningen, så viktig att de var beredda att styra
över mer pengar till detta. Dock var ingen beredd att avstå alla
andra jordägarbidrag till förmån för drift och underhåll av vägar
vid den händelse avkastningen inte skulle räcka till.
När det gäller framtida förvaltning så förordade seminariet
att det på sikt bildas en GA för hela vägnätet inklusive åtkomstvägarna. Det skulle stärka väghållningen med en gemensam förvaltning med en styrelse knuten till Besparingen. Bildandet av
en GA skulle också innebära att även icke delägare får vara med
och betala vägunderhållet vilket ansågs bra av de flesta. Dock
underströk många att ingenting får göras för att hindra besökare
och turisternas tillgång till vägnätet. En delägare tyckte att kommunen och det allmänna måste ta ett större ansvar för vägkostnader i byar.
Vad som ska ske med åtkomstvägarnas förvaltning innan GA
www.orsabesparingsskog.se

bildas rådde det delade meningar om. Vissa menade att de som
tagit på sig ansvaret i samband med byggandet skulle fortsätta ha
det, medan andra ansåg att hela eller delar av kostnaden skulle
tas över av Besparingen. Att de så kallade drivningsvägarna är en
resurs som bör tillvaratas framhölls av alla närvarande.

Vägval för framtiden

Resultatet av kommitténs arbete och diskussionen vid seminariet
har nu lämnats över till allmänningstyrelsen och jordägarnämnden. Klart är att vägarna är viktiga och att en stor del av avkastningen av vår gemensamt ägda Besparingsskog bör gå dit. Hur
stor del avgör du som delägare. Det är du som på jordägarstämmorna avgör vägvalen för framtiden.
Mikael Thalin
Från seminariet på Orsa Hembygdsgård

Diagrammen visar hur avkastningen
till delägarna fördelats mellan vägar
och övriga bidrag de senaste åren.

Orsa Besparingsskogs verksamhetsplan (VP) för 2012
Allmänningsstyrelsens inriktning är att Orsa Besparings
skog skall kunna variera avverkningsvolym beroende
på konjunktur och virkespriser. Kombinationen av lägre
priser och minskad volym har vi insett kommer att vara
en utmaning för organisationen.
2012 tror vi kommer att bli ett ekonomiskt prövande år och därför sänker vi budgeterad avverkningsvolym till 100 000 m3fub
samtidigt som vi förväntar kännbara prissänkningar, i synnerhet
för vårt timmer. För 2012 räknar vi därför med en sänkning av
virkesintäkterna med drygt 8 milj. kr i jämförelse med budget
för 2011. Vi planerar för en gallringsandel på drygt 30 %, men
denna liksom fördelning mellan trädslag kan snabbt förändras
beroende på vad köparna efterfrågar. Vi kommer fortsatt att ha
en egen gallringsgrupp och en entreprenörsgrupp i slutavverkning, samt ytterligare en entreprenörsgrupp med kontrakt på
närmare halva sin årsvolym hos oss. Vårt främsta fokus på avverkningssidan kommer att ligga på att öka nyttjandegraden för
www.orsabesparingsskog.se

vår egen gallringsgrupp. Den lägre volymen beräknar vi sänker
våra avverkningskostnader med drygt 1 milj. kr i jämförelse med
budget 2011.
Skogsvård är som alltid ett prioriterat område därför budgeterar vi för i stort sett oförändrad nivå i jämförelse med innevarande år. Markberedningen kommer att öka något medan en liten
minskning av röjning planeras. Planteringen planeras till oförändrad nivå. Endast i undantagsfall föryngrar vi genom fröträd,
den helt övervägande delen planteras, men 2012 planerar vi att
grävså drygt 80 ha. För att minska kostnaderna kommer gödslingsarealen att minskas under 2012 i jämförelse med de senaste
åren, kostnaden för gödsling sänks med en halv miljon kronor.
Vi kommer att vara återhållsamma med nybrytning av vägar,
och räknar huvudsakligen med ett normalt både sommar- och
vinterunderhåll av besparingsskogens vägnät. Totalt beräknar vi
att resultatet från skogen blir 15 milj. kr, en sänkning med 6,6
milj. kr jämfört med budget 2011.
Tallheds plantskola budgeterar för en intäktsökning på 1 milj.
JORDÄGAREN
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kr. Det är framför allt den externa försäljningen som förväntas
öka. Det råder plantbrist i stort sett i hela landet. Mot den bakgrunden har vi under detta år byggt ett nytt växthus, dock kan vi
inte till fullo utnyttja kapacitetsutökningen förrän 2013. För att
inte riskera att ge avkall på plantkvaliteten avser plantskolan för
att klara den utökade odlingen anställa en person under plantskolesäsongen. Ökningen med 0,4 milj. kr för övriga kostnader
hänförs främst till att bränslekostnaderna förväntas öka både beroende på kostnadsökning och kapacitetsökning samt att kostnaderna för reparation av inventarier höjts. Eftersom de totala
kostnaderna förväntas öka endast marginellt budgeterar plantskolan under 2012 för ett förbättrat resultat och förväntas landa
på 2,7 milj. kr.
Vägavdelningen ansvarar för jordägarvägarna och alla bidragsvägar, dessutom för de arbeten som skogsavdelningen avropar
för besparingsskogens egna vägar. Beträffande bidragsvägarna
budgeterar vi med ett något sänkt sommarunderhåll. Vi avser
fortsatt att söka alternativa åtgärder för vårt oljegrusunderhåll,
kostnadsnivån för åtgärderna planeras i paritet med budget för
innevarande år. Under 2011 har vi valt att prioritera ner oljegrus
underhåll eftersom vi inte fått förväntade statsbidrag, 2011 har
vi i stället inriktat oss på att förstärka vägar. Totalt budgeterar
vi för en kostnad på 4,5 milj. kr för bidragsvägar, varav halva
kostnaden beräknas täckas av bidrag. Beträffande skogsbilvägar
planeras åtgärder i ungefär motsvarande omfattning som 2011
till en total kostnad av 3,4 milj. kr. Våra sammanlagda kostnader
för jordägarvägarna budgeteras för 2012 till 9,1 milj. kr, varav
2,3 milj. kr förväntas täckas av stats- och kommunbidrag.
Under 2010 tecknades ett arrendeavtal för upplåtelse av mark
för en vindkraftspark med högst 8 vindsnurror. Ännu har inga
arbeten påbörjats och vi har inte budgeterat för några arrendeintäkter under 2012. Beträffande planerna på vattenkraftsutbyggnad i Älvho har vi fått avslag även i miljööverdomstolen och därför är planerna på vattenkraftsutbyggnad för närvarande lagda på
is, därför budgeteras för mycket måttliga kostnader för kraft och
enbart intäkter från vederlagskraft.
Vi beräknar en mindre intäktsökning för jakt medan intäkterna från försäljning av fisk beräknas minska något i jämförelse
med 2011 års budget. I år prövade vi att mata fisk under vintern,
med inriktning att kunna sälja denna under tidig vår. Eftersom
vi inte fick den utväxling i tillväxt och därmed i pris som vi förväntat oss har budgeterad intäkt för fiskförsäljning justerats ner
i 2012 års budget. Under 2012 får vi heller inget lönebidrag för
personalkostnad på fiskodlingen. Totalt budgeterar vi därför för
ett mindre underskott inom jakt och fiske i avvaktan på att utvecklingsarbetet inom fiskodlingen fortsätter.
Fastighetsintäkterna förväntar vi förbli oförändrade, motsvarande gäller även för kostnadssidan. Kostnad för fastigheter
inkluderar budgeterade kostnader för kulturminnesvård. Kostnaderna för verkstaden i Noppikoski har vi fått bukt med och
har därför inga omedelbara planer att sälja den.
Gemensamma kostnader budgeteras något lägre än 2011. I
gemensamma kostnader ingår förutom kontorets lönekostnader
även kostnad för personalutbildning och friskvård, områden där
vi fortsatt planerar satsningar på i stort sett oförändrad nivå.
Den bidragsbudget som jordägarnämnden begärt för 2012
uppgår till 5,4 milj. kr. Kostnaderna för jordägarvägar budgeteras till 9,1 milj kr, dvs. under 2012 planeras satsningar för
delägarna och bygden på totalt 14,5 milj. kr. Av denna summa
finansieras drygt 2 milj. kr genom stats- eller kommunala bidrag,
resterande 12,2 milj. kr finansieras genom besparingsskogens utdelning. Eftersom rörelseresultatet för 2012 budgeteras till 10,2
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milj. kr kommer underskottet på 2 milj. kr att täckas från tidigare överskott. Eftersom allmänningsstyrelsen beslutat att variera
avverkningarna beroende på konjunkturläge så att vi sänker avverkningsnivån vid sämre prislägen och vise versa, men att styrelsen tillåter att vi utjämnar resultaten över en längre period kan
bidragen till delägarna ändå hållas på en någorlunda jämn nivå
mellan åren, vilket är vår målsättning.
Under hösten 2011 får vi resultaten från den skanning som
gjorts på hela vårt skogsinnehav. Vi har gjort en del preliminära
avverkningsberäkningar som visar på ett utrymme att höja framtida avverkningsnivå. Eftersom vi för kommande år förväntar oss
ett besvärligt konjunkturläge och som följd av det även sänkta
virkespriser, planerar vi trots detta för en återhållsam avverkningsnivå under 2012. En avverkningsberäkning och förslag på
uttagsnivå för närmaste 10-årsperiod kommer att presenteras på
nästa vårstämma.
Resultatet från finansiella investeringar budgeteras till oförändrad nivå d.v.s. 2,5 milj. kr, vilket med tanke nuvarande finansiella läge i vår omvärld är en hög målsättning.
Orsa 2011-10-18
Allmänningsstyrelsen

Budget 2012
Resultaträkning (i tkr)
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Förändring av lager av
produkter i arbete, färdiga
varor
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m m
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa 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
Resultat efter finansiella
poster

Budget Budget
2012
2011
51 138

58 414

Utfall
2010
60 462
245
2 301

51 138

58 414

63 008

-5 500 -5 000 -4 372
-19 226 -21 261 -23 281
-13 089 -12 300 -12 722
-3 100 -4 250 -5 117
-40 915 -42 811 -45 492
10 223

15 603

17 516

-5 428 -5 703 -6 222
-6 845 -7 514 -4 664
-12 273 -13 217 -10 886
-2 050

2 387

6 630

2 500

2 500

4 015
-2

2 500

2 500

4 013

450

4 887

10 643

www.orsabesparingsskog.se

Skogen

Budget Budget
2012

Avverkade volymer
m3fub totalt
m3fub gallring
m3fub slutavverkning
Gallringsandel i %
Inmätta volymer
m3fub totalt

Skogen
Virkesintäkter

2011

Utfall
2010

100 000 115 500 114 125
32 500 35 000 21 125
67 500 80 500 93 000
33

30

19

100 000 115 500 115 696
Budget Budget
2012
2011
38 970

47 281

Utfall
2010

Plantskolan

14 923

21 483

Budget Budget
2012
2011

24 076
Utfall
2010

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter

10 120
2 038
12 158

9 100
2 100
11 200

8 760
2 078
10 838

Rörliga kostnader
Lagerförändring
Fastighetskostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Kostnader för plantskolan

-2 835

-2 920

-655
-2 686
-1 599
-1 700
-9 475

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

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

2 683

1 855

1 530

Resultat

Fastigheter
Fastighetsintäkter
Jakt- och fiskeintäkter
Kraftintäkter
Summa intäkter

Budget Budget
2012
2011

Utfall
2010

185
1 498
345
2 028

185
1 483
345
2 013

265
1 176
2 480
3 921

Kostnader för fastigheter
Jakt- och fiskekostnader
Kraftkostnader
Summa kostnader

-1 376
-1 578
-164
-3 118

-1 276
-1 458
-500
-3 234

-2 868
-1 293
-390
-4 551

Resultat

-1 090

-1 221

-630

Gemensamt och lego
www.orsabesparingsskog.se

Försäljn av tjänster och varor

Budget Budget
2012
2011
20

20

-164
-3 118

-500
-3 234

-390
-4 551

Resultat

-1 090

-1 221

-630

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

Utfall
2010
73

Budget Budget
2012
2011

Utfall
2010

20

20

20

20

Personalkostnader
Gemensamma kostnader
Kostnader för legoarbeten
Summa kostnader

-3 957
-2 356

-3 740
-2 794

-6 313

-6 534

-3 959
-3 737
-689
-8 385

Resultat

-6 293

-6 514

-7 460

Nämnden

48 656

Avverkningskostnader
-14 607 -15 835 -15 760
Skogsvård
-5 902 -6 042 -5 687
Gödsling
-300
-800
-736
Vägar
-900
-750
-779
Administration
-2 138 -2 371 -1 934
Fastighetsfrågor
-200
Maskinunderskott/-överskott
316
Summa kostnader
-24 047 -25 798 -24 580
Resultat

Kraftkostnader
Summa kostnader

Intäkter

Budget Budget
2012
2011

73
664
188
925

Utfall
2010

330

570

883

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

-1 030
-2 030
-1 200
-90
-528
-50
-350
-280
-200
-5 758

-1 025
-1 885
-1 550
-620
-458
-25
-230
-280
-200
-6 273

-1 043
-2 079
-2 589
-527
-403
-10

Resultat

-5 428

-5 703

-6 222

Jordägarvägar
Intäkter

Budget Budget
2012
2011
2 300

Kostnader
Kostnader för bidragsvägar
-4 488
Kostnader för skogsvägar
-3 407
Vägbyggnationer inkl åtkomstvägar
Administration
-1 250
Ej omfördelade kostnader
Summa kostnader
-9 145
Resultat

Finansnetto
Intäkter
Summa kostnader
Resultat

-6 845

-282
-172
-7 105

Utfall
2010

2 300

3 017

-4 971
-3 622

-9 813

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

-7 513

-4 664

-1 220

Budget Budget
2012
2011

Utfall
2010

2 500

2 500

4 015

0

0

-2

2 500

2 500

4 013
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Avsändare: Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

Kungörelse – Jordägarstämma 24 nov 2011
Ordinarie höststämma med Orsa
Besparingsskog hålls på Hembygds
gården i Orsa torsdagen den
24 november 2011 kl. 18.00.

Ärenden:

1. Stämmans öppnande, fråga om stämman blivit i behörig ordning kungjord.
2. Val av justerare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Redovisning av allmänningsstyrelsens
förslag till budget för år 2012.
5. Jordägarnämndens förslag till bidrag
för år 2012.
6. Fastställande av Jordägarnämndens
förslag till bidragsbudget för år 2012.
7. Fastställande av allmänningsstyrelsens
förslag till budget för 2012
8. Valberedningens förslag till arvoden
för förtroendevalda.
9. Fyllnadsval av ordförande till allmänningsstyrelsen t.o.m. år 2012.

10. Fyllnadsval av ledamot i allmänningsstyrelsen för åren 2012-2014
11. Fyllnadsval av vice ordförande i allmänningsstyrelse för åren 2012-2014.
12. Fyllnadsval av ledamot i Jordägarnämnden 2012.
13. Fyllnadsval av vice ordförande i Jord
ägarnämnden 2012.
14. Val av tre revisorer för år 2012, varav
minst en skall vara auktoriserad.
Mandattiden går ut för Michael Holback, Curt Wiik och Tommy Widlund
15. Val av tre revisorssuppleanter för år
2012, varav minst en skall vara auktoriserad.
Mandattiden går ut för Ola Blumenberg, Pernilla Bäckman och Susanne
Lindblad.
16. 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 23 november före kl 16.00,
tel 0250-55 26 04. OBS! Anmälan efter
denna tidpunkt godkänns inte!
Orsa den 18 oktober 2011.
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Efter ordinarie stämma är tid avsatt för
information samt frågor till förvaltning,
allmänningsstyrelse och jordägarnämnd.
Vänligen anmäl deltagande så att vi kan
dimensionera fikat.

Tallheds Plantskola
Våra STARPOT-plantor,
som odlas i den nya generationens öppna
odlingssystem, har blivit succé.
Boka plantor till nästa års planteringar.
Vi kan erbjuda skogsplantor av lämpligt
ursprung för ert behov.
Ring Orsa Besparingsskog,
Tallheds Plantskola för mer information.
tel: 0250-55 26 11, 55 26 12
e-mail: plantskolan@orsaskog.se
www.orsabesparingsskog.se
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Nästa nummer
av Jordägaren
kommer i maj 2012.
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.
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