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Fiskestämma
Delägare i Orsa Besparingsskogs
Fvof kallas härmed till ordinarie
fiskestämma i Jordägarhuset
i Orsa

onsdag 9 maj 2012 kl. 18
Ärenden enligt stadgar.
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tillgängliga i Jordägarhuset
två veckor före stämman.
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Förvaltaren vid pennan
Då jag sitter här en sen kväll och
försöker formulera en början på det
jag vill förmedla till er kan jag genom fönstret se hur våren åkt på en
riktig bakstöt. Efter veckor av vårväder vaknade vi i morse till ett riktigt
aprilväder, en rejäl men förhoppningsvis tillfällig återgång till vinter.
Så är även livet ibland, både på
jobbet och privat åker vi från och
till på motgångar. Men just nu ser
det åtminstone för Orsa Besparingsskogs del väldigt ljust ut. Visst åkte vi
på vår beskärda del av vindfällen vid
vinterns stormar och dessa kommer
vi att få dras med ännu några månader, men det mesta rullar på i stort
sett som det skall.
I dagarna lägger vi sista handen vid det
förslag till nya avverkningsberäkningar
som skall presenteras för vårstämman. Un
derlaget kommer från den laserskanning
som gjorts på hela markinnehavet, vi har
alltså ett mycket bra datamaterial att utgå
från. De beräkningar vi låtit göra visar att
även då vi sätter in rejäla säkerhetsmargi
naler kan slutavverkningsvolymen ökas.
Dessutom växer det fortsatt in betydande
gallringsvolymer. Visst kan en del av detta
tillskrivas ett allt bättre plantmaterial, ett
omfattande gödslingsprogram etc. Men vi
skall också tacka kunniga företrädare som
genom många decennier strävat på med
sina höga ambitioner för skogsvård och
skogsproduktion. Sönderhuggna skogar
från början av förra seklet har med stor
ihärdighet restaurerats och nu kan vi börja
skörda frukterna!
I dagens skogsbruk står naturhänsyn
och artbevarande ständigt i fokus. Orsa
Besparingsskog är en av få aktörer i lan
det som aldrig upphört med hyggesbrän
ning. Det finns arter som för sin existens
är beroende av brand, en del sådana bör
av historiska skäl rimligen finnas på våra

Carita Bäcklund.
Förvaltare på Orsa Besparingsskog.
marker. I vårt skogsbruk vill vi axla ett ex
tra ansvar för sådana brandgynnade arter.
Därför vill vi fortsätta med hyggesbrän
ning, men även utveckla den så att natur
vårdsnyttan kan ökas. Vi kommer även
att göra en del naturvårdsbränningar, dvs.
bränna områden där skog lämnats kvar.
Under de senaste åren har vi jobbat
med tydliga enhetsvisa mål. För att må
len skall kännas meningsfulla har med
arbetarna varit aktiva i att formulera sina
mål. En viktig ledstjärna då vi jobbat med
våra mål är att de skall ge ett mervärde för
delägarna, oftast i form av ökad lönsam
het. Ett led i målstyrningen har varit att
öka vår kompetens, både genom utbild
ning och genom erfarenhetsutbyte med
kollegor. Efter de uppföljningar vi gjort,
både i fjol och nu i år, kan vi konstatera
att vi förflyttat oss ett rejält stycke och de
flesta av våra uppsatta mål har vi nått. I
det formulär vi använde då vi jobbade
med målen skulle vi bl.a. svara på varför
vi ville nå målet. ”Bra för våra delägare, vi
känner att vi gör ett bra jobb och för att
vi skall kunna ha kvar våra jobb som vi
trivs med” svarade en av grupperna. Med
en sådan inställning har vi all anledning
att se framtiden an med tillförsikt och re
san för att nå innevarande års mål har alla
förutsättningar att lyckas!
Carita Bäcklund
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Ordföranden har ordet

Det har nu snart gått ett år sedan jag
tillträdde som ordförande för Orsa
Besparingsskog.
Under året har jaktfrågan varit den fråga
som debatterats flitigast och tagit mest tid
i anspråk för mig som styrelseordförande.
Jag vill i detta forum förtydliga mitt och
styrelsens ställningstagande i jaktfrågan.
Den 13/6 2011 fattade styrelsen för
Orsa Besparingsskog beslut om att delä
gare skall äga fastighet/er på sammanlagt
minst 10 ha för att erbjudas möjlighet att
köpa delägarkort för jakt på Orsa Bespa
ringsskog.
Syftet med införandet av denna begränsning är att: Motverka fastighets
konstruktioner där fastighetsregleringar
görs så att av en ursprunglig fastighetsa
real endast återstår ett fåtal kvaderatmeter
med några jordtal. Dessa fastigheter ut
bjudes sedan till försäljning som fastighet
med rätt till jakt på Besparingsskogen.
Styrelsen för Orsa Besparingsskog an
ser att detta förfaringssätt inte har något
att göra med jord och skogsbruk och helt
strider mot Besparingsskogens syfte.
I vårt reglemente står att styrelsen skall
verka för att stödja basnäringarna i byg
den.
Skulle styrelsen välja att blunda för
dessa affärer så medverkar vi medvetet till
ökad ägosplittring helt i strid med regle
mentet.
Bildande av dessa jaktfastigheter kan på
sikt medföra att befintliga skogsägare i
framtiden, vid en eventuell omarronde
ring, kan tvingas avstå mark till förmån
för dessa konstruerade fastigheter. Vid
en omarrondering är det brukligt att en
minsta areal fastställes och de fastigheter
som ej har denna areal erbjuds tillköps
mark.
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På sikt kan därmed bildande av jakt
fastigheter innebära mindre mark till be
fintliga fastighetsägare.
Genom införande av arealbegränsning
anser styrelsen att vi gynnar skogsbruket.
Genom att ta bort värdet av subventione
rad jaktmöjlighet på Besparingsskogen,
från mindre fastigheter, skapas förutsätt
ningar för våra delägare att göra rationali
seringsförvärv till sina fastigheter till skog
liga värden.
Åtgärden främjar möjligheterna till
bättre arrondering och därmed skogsbru
ket.
Styrelsen anser att marken på Bespa
ringsskogen liksom virket och jakten på
denna mark är Orsa Besparingsskogs re
surs som skall komma delägarkollektivet
tillgodo.
Enskild delägare skall ej genom kon
struktioner som inte har något med skogs
bruk att göra beredas möjlighet att enskilt
ta av vårt gemensamma värde, och därige
nom försvåra för skogsbrukande delägare.
Jag och övriga i styrelsen vill även i fram
tiden ha en Besparingsskog med fokus på
att stödja basnäringarna och inte en för
ening med prioriterat fokus på fritidsys
selsättningen jakt.
Vi är införstådda med att många av
våra delägare värdesätter den subventione
rade jaktmöjligheten på Besparingsskogen
och vi i styrelsen vill gärna att den subven
tionerade delägarjakten skall finnas kvar.
För att mildra effekten av arealbe
gränsningen och störa jakten så lite som
möjligt men ändå komma åt det redovi

sade problemet, har styrelsen uppdragit åt
jaktkommittén att utforma ett förslag till
förtydligande om tillämpning av arealbe
gränsningsregelen.
Målet är att regeltillämpningen skall
bli sådan att alla befintliga ägare, oavsett
areal skall ha kvar sin rätt att köpa del
ägarkort och att denna rätt följer med vid
överlåtelse inom familjen som till exempel
vid arv eller bodelning. Vid försäljning av
fastighet under 10 ha medföljer däremot
ej jaktmöjlighet på Besparingsskogen.
I skrivande stund pågår rättsprocesser i
ärendet hos Länsstyrelsen och Förvalt
ningsrätten. Vi kommer sannolikt att på
höststämman kunna redovisa deras syn på
de frågor som överklagats.
För mig som ordförande är det viktigt
att underlätta för er delägare att göra egna
frivilliga förbättingar av era ägolotter.
Arealbegränsningen är ett nödvändigt
beslut för delägarna som vill ägna sig åt
skogsbruk.
Jag kommer att fortsätta att driva den
na fråga så att resultatet blir så bra som
möjligt för delägarkollektivet.
På höststämman är det val av ordfö
rande. Då kan stämman utöva beslutan
derätt i en fråga som den odiskutabelt är
behörig för.
Jag har nu redogjort för vad jag står
för och varför. Vill delägarkollektivet ha
en annan ordning när det gäller jakten så
finns möjligheten till förändring redan i
höst.
Vi syns på vårstämman!
Med vänlig hälsning / Per-Erik

OBS
samtliga
jaktledare
Samtliga jaktledare ska
anmäla antal deltagare
i årets högviltsjakt senast
den 30/6 2012.
Nya jägare anmäler
intresse till Lars Karlsson
helst per e-mail:
lars.karlsson@orsaskog.se
alt. 0250-55 26 09
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Foto: Arthur Persson. 1946.

Ingemar minns: Långsjövägen

Det sista manuella vägbygget på besparingsskogen var
sträckan från Långsjödammen och ca 200 m förbi en
liten tjärn nedströms dammen. Vi var fyra pojkar i 20års åldern som med spadar, spett och dynamit, samt en
skottkärra med järnhjul och en så kallad svinrygg till
stubbrytare bröt den vägstumpen hösten 1946. Ibland
var även arrendatorn på Tjäderåsen där med häst och
kärra för att köra grus.
I den gamla eldpallkojan vid Långsjödammen bodde en kolveds
huggare vid namn Karl Jakobsson, mer känd under namnet Bis
ter. Han hade varit rallare vid byggandet av Inlandsbanan. Tro
ligen hade han vid något tillfälle blivit ”ommöblerad” i ansiktet,
ty näsan var lite felparkerad. Men det verkade vara en snäll och
hjälpsam man. En dag kom han till oss på vägbygget och visade
hur vi skulle spränga bort stenar och stubbar. Marken var väldigt
hålig så det var svårt att täta runt laddningarna. Bister apterade
dynamit med tändhattar och stubin, sedan vände han järnspettet

Skogvårdaren Erik Dahl
står på den nybrutna Långsjövägen, som här är bruten
för hand. Året är 1946.
upp och ner och klämde fast laddningen med spettet. Tack och
lov gick det bra, men vi vågade aldrig göra på samma vis.
Då någon av oss åkte ner till Orsa brukade han be oss köpa
en flaska eter på apoteket. Då vi återvände med denna brukade
han ta sig en liten klunk eter och sen lägga sig på britsen för att
vila. Bister tyckte om hundar och min stövare blev kompis med
honom, men om det luktade eter om Bister ville hunden inte
vara nära honom.
Ganska många år senare råkade jag få se en notis i Nya Werm
lands Tidning om Karl Georg ”Bister” Jakobsson. Han hade gått
vilse i skogen i närheten av Charlottenberg. Efter att ha varit
försvunnen i fjorton dagar hittades han i skogen av polisen. Han
hade lagt sig att vila vid ett träd och enligt läkaren frusit ihjäl.
Det var november och tio grader kallt ute.

Öppet hus
Tallheds plantskola
inbjuder till öppet hus
lördagen den 16 juni kl 10-13.
Under de senaste åren har vi investerat i nya växthus,
Sveriges längsta långnattsanläggning, nya friland
m.m. Vi är stolta över vår moderna och effektiva
plantskola och vi hälsar våra delägare välkomna att
bekanta sig med plantskolan och vår duktiga perso
nal. Vi bjuder på guidad rundvandring och fika!

Välkomna!
www.orsabesparingsskog.se
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Vägmästarens hörna
Större vägunderhåll 2011

Valvbågar

Buskröjning och klippning

Under sommarhalvåret har vägslänter och vägdiken röjts från
buskar och gräs på samtliga byvägar. Hälften av byvägarna har
slagits i bakslänt.
På skogsbilvägarna har området öster om 45:an, Prästskogs
vägen, Gangsbergsvägen, Mässigberget, Bössfallsvägen, vägarna
till Grönklitt och några stickvägar från Ämmeråsvägen röjts.

Dikning

Byvägar: Knutarängsvägen är färdigställd, dikning i Skattung
byn har påbörjats. Vissa skogsbilvägar öst på skogen har hyvel
dikats.

3 st. valvbågar har lagts ner för att underlätta fiskens vandring i
Flaxbäcken, Enån och Ivarsån.

Större
underhållsarbeten 2012
Dikesrensningen kommer att fortsätta i Skattungbyn. Tänk på
att underlätta för grävmaskinen och flytta undan staket, träd,
buskar m.m. som står i dikena. Vi kommer även försöka hinna
dikesrensa Lundkallgata. Vill ni ha dikesmassor hör gärna av er.
När ni anlägger eller breddar er infart till en fastighet, hör av
er till vägmästaren.
/Vägmästare: Anna Hassis Ståbis

Grusning

Huvudvägarna öst på skogen har grusats och färdigställts. Orm
tjärnsvägen, Draggenvägen och Prästskogsvägen har grusats.
Enåvägen är dikad och grusad.

Valvbåge
Byte till valvbåge för
vägen och miljön i bäcken.
2010 la vi 8 st. valvbågar.
2011 la vi 3 st. valvbågar.

Före

Efter

Från Jordägarnämndens horisont
Åtkomstvägar
Efter några års utredande och diskussion
om framtidens driftsform för vägar i all
mänhet och åtkomstvägar i synnerhet har
Jordägarstämman hösten 2011, på Jordä
garnämndens förslag, återinfört att bidrag
till byggandet av åtkomstvägar.
En viktig nyhet i villkoren för bidrag
är att vägen ska ingå i en Gemensamhets
anläggning (GA) via en lantmäteriförrätt
ning som bland annat reglerar ansvaret för
framtida förvaltning, drift och underhåll.
Detta ansvar följer då med fastigheten om
den överlåts. En ansökan skall göras i sam
band med att vägprojektet startas. Kost
naderna för förrättningen ingår i bidrags
underlaget.
Även befintliga drivningsvägar kan an
söka om bidrag för åtkomstvägar enligt
4
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samma regler. Det är ca 125 drivnings
vägar på 19 mil som byggts under 1970
– 1980 talet utan några skriftliga överenskommelser överhuvudtaget och många är
idag i dåligt skick. De byggdes oftast av
skogsbolagen mot att de fick avverka sko
gen efter vägsträckningen.
För befintliga åtkomstvägar har All
männingsstyrelsens erbjudande om att
lämna bidrag, så att varje fastighet högst
betalar 500 kr per väg, vid bildande av
Gemensamhetsanläggning (GA), förlängts
året ut.
Kom snarast in med Er ansökan eller
för en diskussion. Det finns även möj
ligheter för utbildningar av vägstyrelser.
Man har även möjligheter att inom områ
den samförvalta vägar med större möjlig

heter att få effektiv förvaltning.
Har ni idag svårigheter med förvalt
ningen så behövs en förändring! Det blir
inte lättare med tiden!

Röjningsprojektet

Under 2012 kommer röjningsprojektet
att slutföras på återstående beställda area
ler.
Gå gärna in på vår hemsida www.orsa
besparingsskog.se och jordägarnämnden
med fliken bidrag för att se aktuella bidrag
och bidragsregler.
Sök diknings- och röjningsbidrag före
åtgärden påbörjas och skogsvårds- och
lantmäteribidrag senast 6 mån efter åt
gärdens utförande.

www.orsabesparingsskog.se

Besparingsskogens verksamhet och resultat 2011
Årets rörelseresultat är 18,4 mkr (17,5) och resultat efter
bidrag till delägare samt efter finansiella poster men
före skatt är 7,5 mkr (10,6). Siffror inom parentes i denna
redovisning avser genomgående resultat för 2010.

Skogen

Under året avverkades 102 tm3fub (114). Budgeterad virkes
volym för 2011 var 115 tm3fub, dvs. vi avverkade 88 % av den
planerade volymen. Dessutom minskades väglagret något så att
vi totalt under året sålde 105 tm3fub. Gallringsandelen uppgick
till 29 % vilket är en klar ökning i jämförelse med föregående år
(19 %) och innebär en återgång till normal gallringsnivå. Tim
merandelen ligger på 59 %, vilket är något lägre än genomsnittet
de senaste åren. Medelpriset för leveransvirke blev 441 kr per
m3fub, vilket är något över både föregående års prisnivå (421)
och det vi förväntade oss då årets budget fastställdes, dvs. 410
kr per m3fub. Medelpris varierar mellan år, förutom beroende
på förändringar i virkespris, även p.g.a. förskjutningar mellan
olika sortiment och dimensioner, där klenare volymer generellt
ger lägre pris.
Orsa Besparingsskog har en egen gallringsgrupp, dessutom
har vi en entreprenörsgrupp för slutavverkning och ytterligare
en entreprenörsgrupp som går i gallring och klena slutavverk
ningar och som har ungefär halva sin årsvolym kontrakterad hos
oss. Medelstam samt skotningsavstånd är faktorer som har stor
inverkan på avverkningskostnad. I slutavverkning har kostnaden
sänkts något både för skördare och skotare. I gallring däremot
har vi en kostnadsökning framför allt på vår egen skördare. Ökad
gallringskostnad kombinerad med ökad gallringsandel har lett
till att avverkningskostnaden totalt ökat med 10 % i jämförelse
med föregående år. Både vår egen gallringsgrupp och entrepre
nörerna kör mot vår bortsättningsnorm. Vi har fortsatt fokus
på maskinutnyttjande och avverkningskostnader. Genom ut
bildning och vår månadsvisa uppföljning med gallringsgruppen
jobbar vi kontinuerligt med dessa frågor och har en bra dialog i
gruppen som under året lett till ett flertal förändringar och för
bättringar.
Den totala kostnaden för skogsvård uppgår till 6,9 mkr (6,4).
Vi har under året röjt 823 ha (660) vilket är drygt en årsyta.
Vi har även gödslat 311 ha (285). Gödsling är en kostnadsef
fektiv metod för att åstadkomma mer volym, dessutom kan vi
tillgodogöra oss den ökade volymen i en relativt nära framtid.
Orsa Besparingsskog har lång och god erfarenhet av gödsling.
Under året markbereddes 480 ha (465) genom harvning, dess
utom grävsådde vi 84 ha (71). Till skillnad från föregående år
hyggesbrände vi även 20 ha. Orsa Besparingsskog är sannolikt
en av de markägare i landet som har bäst kontinuitet på hyg
gesbränning, därför känner vi ett ansvar att fortsätta, även om
hyggesbränning är arbetsintensivt samt innebär en viss risk för
skogsbrand. Det finns ett flertal arter som är beroende av brand,
rimligen bör dessa finnas representerade på våra marker tack vare
att hyggesbränningen aldrig upphört hos oss. Vi planterade 508
ha (539), dessutom hjälpplanterade vi ett mindre område på 11
ha. Tack vare bra plantmaterial och noggrann plantering har vi
ett mycket begränsat behov av hjälpplantering. Under året öka
de skogsvårdsskulden med 0,4 mkr och uppgår totalt till 10,2
mkr. En skogsvårdsskuld innebär att man bokför kostnader för
skogsföryngring i samband med att kostnaden uppkommer, dvs.
www.orsabesparingsskog.se

vid slutavverkning. Normalt förflyter 2 år mellan slutavverkning
och föryngring. Orsa Besparingsskog har en hög ambitionsnivå
beträffande skogsvård. Vår målsättning är att fortsättningsvis ha
lyckade föryngringar och välskötta ungskogar.
Inom besparingens egna marker har vi brutit 5 km nya driv
ningsvägar, dessutom har vi rustat 7 km gamla drivningsvägar.
Under året rustades både Tackåsvägen och Hermansborgsvägen,
dvs. de vägar där en betydande del av våra virkestransporter sker.
Kostnaderna för besparingsskogens vägar uppgår även i år till 1.7
mkr, av detta täcks 0,7 mkr genom bidrag.
Skogens virkesintäkter uppgår till 46,1 mkr (48,6) och skogs
brukets kostnader uppgår till 24,6 mkr (24,6). Årets resultat av
skogsbruk blir därmed 21,5 mkr (24).

Plantskolan

I Tallheds plantskola såddes det under året in 11,2 milj. plantor.
Höstplanteringarna var i år rätt omfattande så en hel del av plan
torna är redan sålda under hösten, men 9,4 milj. plantor packa
des och frystes in för leverans nästa vår. Vår egen förbrukning
av plantor är i stort sett oförändrad i jämförelse med föregående
år, medan delägarnas förbrukning minskat något. Plantskolan
jobbar aktivt och framgångsrikt med att bredda sin kundkrets.
Under sommaren investerades 2,9 mkr ett femte växthus. Vi
hann så in en plantomgång i det nya växthuset, men fullt ut
nyttjande av denna kapacitetsökning får vi först under odlings
säsongen 2012. Allt fler skogsägare har lärt sig att den nya ty
pen av täckrotsplantor kan planteras även på hösten, resultatet
blir förutom på extrema uppfrysningsjordar lika gott som vid
vårplantering. För markägare innebär detta en möjlighet att få
plantor under önskat år, men eventuellt måste man vara öppen
för att byta till höstplantering. Vid odling jobbar vi aktivt med
att anpassa temperatur i växthusen beroende på odlingsfas, dels
för att få en jämn och bra plantutveckling och dels för att hålla
uppvärmningskostnaderna i schack. Temperaturmässigt hade vi
ett ”normalår”, detta har bidragit till att även kostnaden för
energi återgått till en normal nivå. Personalkostnaderna ligger på
stabil nivå, trots att vi under året anställt ytterligare en person.
I jämförelse med andra plantskolor är plantproduktionen per an
ställd hög, vi framställer 2,2 milj. plantor per anställd. Resultat
efter avskrivningar är 1 mkr (1,5). Avskrivningskostnaderna har
minskat för plantskolan beroende på att en del inventarier skri
vits av. Däremot ökar övriga kostnader beroende på att den äldre
utrustningen kräver mer reparation och underhåll.

Fastigheter

Under året köptes fastigheter för 1,4 mkr och en fastighet i Sör
boda, Furudal såldes för 1,5 mkr. Resultat från fastighetsför
valtning, förutom jakt och fiske medför en kostnad på 0,4 mkr
(0,5). Innevarande år finns inga extraordinära poster i motsats
till föregående år då vi dels hade en intäkt i form av reglering för
tidigare kostnader för vindkraft och dels kostnad för skanning.
I fastighetskostnaden ingår förutom kostnad för reparation och
underhåll, främst av skogskojor, även lönekostnad för snickare.
Beträffande historiska objekt gjordes i anslutning till Råbergs
kvarn och vadmalsstampen en ny 14 m lång bro över Sandsjöån
och fångdammen i ån förstärktes. Dessutom har sedvanlig slåtter
vid Finnberget och Abborrsjöknoppen genomförts. Kraftintäk
terna består huvudsakligen av intäkter från vederlagskraft.
JORDÄGAREN
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Jakt och fiske

Beträffande älgjakt hade man även i år hade man kommit över
ens om en låg avskjutning, både på vår egen och delägarnas mar
ker. Inom besparingsskogens marker var älgavskjutningen 18
djur (16), dvs. en avskjutning på 0,24 (0,21) älgar per 1 000
ha. Intäkterna både för älg- och småviltsjakt har ökat något från
föregående år 124 tkr (98). Även intäkterna för betaljakt har ökat
och uppgår nu till 707 tkr (621). Målsättningen med jakt är att
den skall betala sina egna kostnader samtidigt som vi eftersträvar
att delägare och ortsbor fortsatt kan ha en billig jakt. Resultatet
från årets jakt är i enlighet med denna målsättning, dvs. ett litet
överskott på 18 tkr.
Orsa Besparingsskog driver fiskodlingen i Noppikoski, med
an försäljning av fiskekort sköts av fiskevårdsområdesföreningen.
Fiskodlingen säljer fisk dels till vårt eget fiskevårdsområde, dels
externt. Vår Paljakkaröding är lämplig för många fiskevårdsom
råden och rekommenderas av länsstyrelsernas fiskevårdsansva
riga. Även fiskodlingen har som målsättning ett 0-resultat vilket
man i stort sett klarar.

haft en pensionsavgång inom fisket som ersatts genom en halv
tidsanställning. Vi har fortsatt en mycket låg sjukfrånvaro. Vi gör
omfattande satsningar på friskvård genom att t.ex. tillhandahålla
sjukvårdsförsäkring, årlig läkarundersökning, tillgång till mas
sage samt ekonomiskt bidrag till träningsaktiviteter och satsning
på olika gemensamma aktiviteter. Ett annat prioriterat område
är utbildning. Vi har under året för en del av personalen fortsatt
programmet med ledarskap och individuell utveckling. All per
sonal har under året deltagit i kompetensutveckling, antingen i
form av utbildning eller erfarenhetsutbyte anpassat för den egna
enheten eller det egna arbetet. Tillsammans med personalen har
vi fortsatt formulerat mål som skall skapa ett mätbart mervärde
för våra delägare. Vi har uppnått samtliga våra gemensamma mål
och merparten av våra enhetsvisa mål för 2011.
Under året genomfördes seminarier för delägarna som hand
lade om åtkomstvägar. Dessutom genomfördes en exkursion för
delägarna i samband med invigningen av Värmderåsens natur
område. Invigningen förrättades av landshövdingen som även
accepterade utnämningen som skyddshövding för området.

Jordägarnämnd

Kapitalförvaltning

För jordägarnämnden är det svårt att förutse hur aktiva delägarna
kommer att vara, dvs. vilken omfattning bidragsansökningarna
kommer att få. Jordägarnämnden har under året fortsatt med
röjningsprojektet och slutfört planläggningsprojektet. Bidrag till
jordbruk är oförändrat drygt 1 mkr och bidrag till skogsbruk är
4,6 mkr. Nämndens samtliga bidrag och kostnader uppgår till 6
mkr (7,1). Eftersom nämnden även ökat sina intäkter är det sam
manlagda resultatet 5,4 mkr dvs. trots svårigheten att förutspå
ansökt bidragsnivå i god samklang med budget.

Under 2011 hade vi knappt hälften av det fria kapitalet i hedge
fonder och resterande del huvudsakligen räntebärande. Hedge
fonderna har gett en god utdelning i förhållande till sin risk. De
finansiella intäkterna består av utdelning och ränta. Intäkterna re
duceras av en mindre nedskrivning av värdet i svenska aktiefonder.
Resultatet från finansiella investeringar uppgår till 1,9 mkr (4,0).

Jordägarvägar

Tillgångar

Den nyordning som infördes 2009 beträffande organisation av
vägar där vår vägavdelning har ansvar för jordägarvägarna, men
även utför de åtgärder på besparingsskogens egna vägar som
skogsavdelningen avropar, har nu satt sig och fungerar väl. Den
na organisationsförändring innebär att den del av bidragsbudge
ten som berör vägar förvaltas av vår vägavdelning. Förändringen
skapade även förutsättningar för ett bättre utnyttjande av våra
egna resurser i form av väghyvel, lastbil och lastmaskin statione
rade i väggaraget på Heden. Utnyttjandegraden för både hyvel
och lastbil har ökat och ligger i paritet med vår målsättning.
Under vårvintern utförde vägavdelningen en hel del akuta
trumtiningar vilket bidrog till att kostnaderna under första halv
året drog iväg. Vi har fortsatt stort behov att byta gamla väg
trummor för att minska detta problem inför framtiden. Under
sommarhalvåret har vägslänter och vägdiken röjts från buskar
och träd på samtliga byvägar. År 2009 påbörjades större under
håll av ett flertal vägar ”öst på skogen”, grusning av dessa vägar
slutfördes och vägarna färdigställdes under 2011. Kostnaderna
för bidragsvägar uppgår till 4,7 mkr (3,6) medan kostnaderna
för skogsvägar uppgår till 5,5 mkr (2,6). Totalt är kostnaderna
för jordägarvägar 11,4 mkr (7,7). Under året har vi erhållit 2,6
mkr i bidrag till vägar.
Det totala bidraget till delägarna dvs. kostnader genom jord
ägarnämnd samt till jordägarvägar är 17,4 mkr (14,8), varav 4,6
mkr består av externa intäkter, främst vägbidrag.

Personal och delägare

Antalet fast anställda är 23 personer, till detta tillkommer 1 tim
anställd för städning samt 5 säsongsanställda för skogsvård samt
ytterligare en del säsongsanställda ungdomar. Under året har vi
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Balansräkning 2011
Balansräkning

2011-12-31 2010-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Besparingsskogen, mark
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Maskiner
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

9 606
629
61 431

7 300
686
60 387

848
5 303
8 702
13 504
100 023

848
6 317
7 547
13 579
96 664

Varulager m m
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

11 611
19 764
76 983
3 495
111 853

13 673
17 701
75 128
2 141
108 643

Summa tillgångar

211 877

205 307

63 613
115 572
179 185

63 613
110 245
173 858

7 813
14 664
10 215
32 692

8 007
13 586
9 856
31 449

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

211 877

205 307

www.orsabesparingsskog.se

Resultaträkning 2011
Budget 2011-01-01

Resultaträkning (i tkr)

2011

% av 2010-01-01

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

58 414

Summa intäkter m m

60 130

103%

581

Övriga rörelseintäkter

60 462
245
2 301

2 095
58 414

62 806 108%

63 008

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

-5 000
-21 261
-12 300

Summa rörelsens kostnader

-42 811
15 603

18 479 118%

17 516

Rörelseresultat
Jordägarnämnden
Jordägarvägar
Summa till delägarna
Resultat efter bidrag till
delägare

-4 250

-7 030
-20 439
-13 130

141%
96%
107%

-3 728

88%

-5 117

-44 326 104%

-45 492

-5 703
-7 514
-13 217

-5 374
-7 445
-12 819

2 387

5 661

94%
99%
97%

-4 372
-23 281
-12 722

-6 222
-4 664
-10 886

6 630

Resultat efter finansiella
poster

Skogen

GA%
Inmätta volymer
m3fub totalt

Skogen
Virkesintäkter
Avverkningskostnader
Skogsvård
Gödsling
Vägar
Administration
Maskinöverskott mm
Summa kostnader
Resultat

Plantskolan

1 898

76%

-23

4 015
-2

2 500

1 876

75%

4 013

4 887

7 536 154%

10 643

Budget 2011-01-01 % av

2010-01-01

2011-12-31 budget 2010-12-31

115 500
35 000
80 500

101 804
29 318
72 486

30%

29%

115 500

104 553

88%
84%
90%

114 125
21 125
93 000
19%

91%

115 696

Budget 2011-01-01 % av 2010-01-01
2011 2011-12-31 budget 2010-12-31
47 281

46 061

97%

48 656

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

-14 748
-5 972
-883
-998
-2 078
122
-24 557

93%
99%
110%
133%
88%
95%

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

21 504 100%

24 076

-25 798
21 483

Resultat

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

Budget 2011-01-01 % av 2010-01-01
2011 2011-12-31 budget 2010-12-31
185
1 483
345
2 013

253 137%
1 575 106%
387 112%
2 215 110%

-1 276
-1 458
-500
-3 234

-965
-1 561
-119
-2 645

76%
107%
24%
82%

-2 868
-1 293
-390
-4 551

-1 221

-430

35%

-630

Budget 2011-01-01 % av 2010-01-01
2011 2011-12-31 budget 2010-12-31
20
20

49
1 088
1 945
3 082

244%

73
664
188
925
-3 959
-3 737
-689
-8 385

55%

-7 460

Personalkostnader
Gemensamma kostnader
Kostnader för legoarbeten
Summa kostnader

-3 740
-2 794
-6 534

-3 977 106%
67%
-1 875
-801
-6 653 102%

Resultat

-6 514

-3 571

Finansnetto

Resultat

Jordägarnämnden
Intäkter

Budget 2011-01-01 % av 2010-01-01
2011 2011-12-31 budget 2010-12-31
2 500

1 898

0

-23

2 500

1 875

570

4 015
-2

75%

4 013

671 118%

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

-1 068
-1 866
-1 640
-440
-406

Resultat

-5 703

Intäkter

76%

Budget 2011-01-01 % av 2010-01-01
2011 2011-12-31 budget 2010-12-31

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

Jordägarvägar

265
1 176
2 480
3 921

883

-153
-290
-182
-6 044

104%
99%
106%
71%
89%
0%
67%
104%
91%
96%

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

-5 373

94%

-6 222

-282
-172
-7 105

Budget 2011-01-01 % av 2010-01-01
2011 2011-12-31 budget 2010-12-31
2 300

3 973 173%

3 017

Kostnader
Kostnader för bidragsvägar
-4 971
Kostnader för skogsvägar
-3 622
Vägbyggnationer inkl åtkomstvägar
Administration
-1 220
Ej omfördelade kostnader
Summa kostnader
-9 813

-4 746
95%
-5 496 152%
-2
-1 118
92%
-56
-11 418 116%

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

Resultat

-7 513

-7 445

99%

-4 664

Budget 2011-01-01 % av 2010-01-01
2011 2011-12-31 budget 2010-12-31

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter

9 100
2 100
11 200

10 808 119%
1 897
90%
12 705 113%

8 760
2 078
10 838

Rörliga kostnader
Lagerförändring
Fastighetskostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Kostnader för plantskolan

-2 920

-5 624 193%
824
-808 115%
-2 415
97%
-1 743 149%
-1 963
95%
-11 729 126%

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

Resultat

Kostnader för fastigheter
Jakt- och fiskekostnader
Kraftkostnader
Summa kostnader

Summa kostnader
2 500

2011
Avverkade volymer
m3fub totalt
m3fub gallring
m3fub slutavverkning

Fastighetsintäkter
Jakt- och fiskeintäkter
Kraftintäkter
Summa intäkter

Intäkter

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

Fastigheter

2011-12-31 budget 2010-12-31

-700
-2 485
-1 170
-2 070
-9 345
1 855

www.orsabesparingsskog.se

976

53%

1 530
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Avsändare: Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

Kungörelse – Jordägarstämma 22 maj 2012
Ordinarie vårstämma med Orsa
Besparingsskog kommer att hållas i Hembygdsgården tisdagen den
22 maj 2012 med början kl. 18.00.
Följande ärenden finns upptagna på
föredragningslistan.
1.
2.
3.
4.
5.

Stämmans öppnande
Godkänna kallelse
Val av justeringsmän
Fastställa röstlängd
Allmänningsstyrelsens årsredovisning
för år 2011
6. Jordägarnämndens årsredovisning för
år 2011
7. Revisorernas berättelse angående
granskningen av jordägarnämndens
förvaltning och redovisning
8. Revisorernas berättelse angående
granskningen av allmänningsstyrel
sens förvaltning och redovisning
9. Fastställande av resultat och balans
räkning för år 2011
10. Allmänningsstyrelsens förslag till dis
position av 2011 års överskott
11. Fråga om ansvarsfrihet för jordägar
nämnden

12. Fråga om ansvarsfrihet för allmän
ningsstyrelsen
13. Hushållningsplan för perioden 2011
2020
14. Motion avseende slopande av are
albegränsning för lantmäteribidrag.
Widlund
15. Motion avseende att begränsa bidrag
till enbart innefatta fastigheter med
jordtal. Widlund
16. Motion avseende att allmännings
styrelsens beslut från 20110613 att
fastigheter under 10 ha ej har jakt
rätt undanröjs. Hanser, Hanser &
Arvidsson
17. Motion avseende förslag till regle
mentsändring avseende upplåtelse av
jakt. Munter, Munter & Sundqvist
18. Motion avseende förslag till regle
mentsändring avseende upplåtelse av
jakt. Pettersson & Pettersson.
19. Stämmans avslutande
Till ärendena hörande handlingar finns
tillgängliga under 17 dagar före stämman
på jordägarkontoret i Orsa. Handlingar
finns även tillgängliga på vår hemsida
www.orsabesparingsskog.se

Den som vid stämman avser att före
träda samägd fastighet skall förete full
makt från samtliga andelsägare. Ställföre
trädare för samägd fastighet skall förete av
inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis
om förordnande som ställföreträdare.
För att underlätta upprättande av röst
längd skall delägare som avser att rösta på
stämman, anmäla detta till Besparings
skogens kontor senast måndagen den 21
maj före kl. 16.00, tel. 0250552600.
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 måndagen
den 21 maj.
Även om du avstår möjligheten att
rösta hjälper du oss att dimensionera fikat
om du ringer och meddelar att du ämnar
delta utan att rösta.
Orsa den 17 april 2012
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Dags att beställa skogsplantor!
Tallheds Plantskola

är ett lokalt alternativ för dig som vill ha högklassiga
plantor och bra service till konkurrenskraftiga priser.
Våra STARPOT-plantor,
som odlas i den nya generationens öppna
odlingssystem, har blivit succé.
Kontakta oss och boka plantor till årets 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 november 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. 2012.
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