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Besparingsskog och stundtals även älgjägare.

Gasol

till bra priser!
På Tallheds plantskola kan
du återfylla dina godkända
gasolflaskor till mycket förmånliga priser.
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Men vi ser ändå en rad områden, satsningar inför framtiden, som vi kan fokusera på. Ett sådant projekt är arbetet med
åtkomstvägar. Här har vi en arbetsgrupp
som jobbar med förutsättningarna för att
åtkomstvägarna fortsatt skall kunna skötas rationellt och även framgent vara till
nytta, både vid skogsvård och avverkning.
Både Besparingsskogen och vägarnas ägare har satsat betydande belopp i åtkomstvägarna, det är god resurshållning att säkerställa att vägarna kan bestå.
En annan stor fråga är en eventuell
omarrondering. Frågan har diskuterats
och blötts i Orsa under många år och åsikterna är delade. Under oktober hölls ett
seminarium med information om olika arronderingsformer. Det kommer fler tillfällen att informera sig i denna viktiga fråga,
ta chansen! Jag hoppas vi kan enas om att

kunskap, information och diskussion är av
godo och en bra grund att basera sina åsikter på. Att slutsatserna kommer att variera
kan vi nog också utgå från, men då är frågan förhoppningsvis väl genomlyst.
Allt fler delägare vittnar om en ökande
älgstam, vilket är glädjande! För att få bra
underlag för nästa års förslag till avskjutning är vår förhoppning att vi, tillsammans med andra stora markägare, kan genomföra en flyginventering. Förutom ett
bra underlag för jägarna är det viktigt för
alla skogsägare att älgtillgången även balanseras mot födotillgång, annars riskerar
vi betesskador.
Orsa Besparingsskog har sedan länge
haft som mål att bredda sin verksamhet
mot kraft. Ett led har varit vårt delägarskap i Dala Vind AB. På grund av brist
på nätverkskapacitet känns vindkraftverk
i nämnvärd omfattning inom vårt geografiska område rätt avlägset. Dala Vind
AB håller i dagarna på att färdigställa
vindkraftparken Högtjärnsklack i Garpenberg. Orsa Besparingsskog har blivit
erbjuden att köpa motsvarande ett halvt
vindkraftverk i den parken, till ett som
allmänningsstyrelsen uppfattar som ett
ekonomiskt förmånligt pris. Styrelsen tog
för någon vecka sedan beslut om att som
ett första steg i en kraftsatsning köpa en
andel motsvarande ett halvt vindkraftverk
i Högtjärnsklack. Driftstart planeras till
november och invigning sker i vår.
Du kan läsa mer om en del av ovanstående frågor i denna tidning. Jag hoppas
att vi även ses på höstens jordägarstämma,
där du har chans att få svar på dina frågor,
både i dessa och andra spörsmål.
Carita Bäcklund
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Om älgjakten de senaste åren på Orsa Besparingsskog
Om
älgjakten
de senaste
åren på Orsa Besparingsskog
Det sägs
att den viltart
som är lättast
att reglera genom jakt är älgen. Det

Det
sägs att
viltart
somenkelt
är lättast
må vara
santden
men
särskilt
är att reglera genom jakt är älgen. Det må vara sant men särskilt
det
ändå
inte
–
hur
kan
det
vara
så
enkelt är det ändå inte – hur kan det vara så svårt då?
svårt då?

Älgar rör sig över ganska stora områden vilket gör att de ”delas” mellan flera jaktlag, speciellt
Älgar rör sig över ganska stora områden
påtagligt
är det
i så kallade
Inom vandringsområden lämnar älgarna höjdlägena
vilket gör att
de ”delas”
mellan vandringsområden.
flera jaktvintertid
ochpåtagligt
drar sigärmot
belägna områden med gynnsammare snöförhållanden. I vårt område
lag, speciellt
det lägre
i så kallade
vandringsområden.
Inom
vandringsomär det påvisat att älgar kan vandra från nordvästra hörnet på besparingsskogen ända ner mot
råden lämnar älgarna höjdlägena vintertid
Furudal, en sträcka på 7-8 mil. Intressant i detta sammanhang är att speciellt älgkor som gör dessa
och drar sig mot lägre belägna områden
vandringar
i principsnöförhållanden.
alltid återkommer
med gynnsammare
I i början på maj till sitt hemområde igen där de, förutsatt att de
vårt område
det rovdjursangrepp,
påvisat att älgar kanföder sina kalvar.
överlevt
jaktäroch

vandra från nordvästra hörnet på besparingsskogen
ända försökt
ner motbalansera
Furudal, antalet
en
Vi
har med jakt
älgar så att de inte blir för få så att vi inte kan använda
sträcka på 7-8 mil. Intressant i detta samresursen jakt med dess värde av rekreation samt kött. Det jaktliga uttaget försöker vi även balansera
manhang är att speciellt älgkor som gör
så
attvandringar
det inte blir
för många
älgar, medEn
påföljd
skogsskadorna
ökarfördel
till en
hög nivå
dessa
i princip
alltid återkomvackeratt
älgko
som sannolikt dragit
avoacceptabelt
gällande avskjutningsstrategi.
mer i att
början
på maji till
sitt hemområde
samt
problem
trafiken
uppstår medFoto:
älgolyckor.
Lars Karlsson.
igen där de, förutsatt att de överlevt jakt
socken
samt
Besparingsskogen.
Resulta- utveckling.
som om vi Under
har kommit
en bit på väg mot
och rovdjursangrepp,
kalvar.
Jakten
har historisktföder
settsina
varit
den största
faktor
som
påverkat älgstammens
senare
tet blev i linje med vad många upplevt, att återskapa en bättre numerär på älgVi har med jakt försökt balansera anår har det tillkommit en annan faktor som har fått en nästan större betydelse i vårt område och det
vinterstammen visade sig vara runt 3 älgar stammen som i framtiden kan komma att
talet älgar så att de inte blir för få så att vi
är
dvs.
björn jakt
och med
varg.dess per 1000 ha. Utan att fördjupa oss i alltför ge utrymme för en meningsfullare jakt.
interovdjuren,
kan använda
resursen
mycket i siffror är detta en nivå som gör
värde av rekreation samt kött. Det jaktliga
Efter
år med
märkbar
nedgång
älgstammen
initierades
en flyginventering
somvisar
genomfördes
stammen knappt
tål ett jaktligt
uttag. Tabellen
att älgavskjutningen legat
uttagetnågra
försöker
vi även
balansera
så att avatt
Pedagogiskt
är
det
ganska
enkelt
att
visa
på
en
låg
nivå,
<
0,5 / 1000 ha, där i prindet
inte
blir
för
många
älgar,
med
påföljd
strax före jul 2009. Området var stort, ca 250 000 hektar – Orsa kommun norr om Oreälven, Ore
att stammen sjunker om det skjuts fler cip inga kor skjutits de tre senaste åren.
att
skogsskadorna
ökar
till
en
oacceptasocken samt Besparingsskogen. Resultatet blev i linje med vad många upplevt, vinterstammen visade
vuxna älgar än vad det finns kalvar kvar Noterbart är att under 2011 sköts det lika
belt hög nivå samt att problem i trafiken
sig
varamed
runtälgolyckor.
3 älgar per 1000 ha. Utan att
nivåsom
som
efterfördjupa
jakten. oss i alltför mycket i siffror är
stordetta
andelen
björn
vuxna älgar.
uppstår
Inventeringen
föranledde
ett åtgärdsde nya
som
görJakten
att stammen
knapptsett
tål varit
ett jaktligt
Pedagogiskt
är det ganska
enkelt attIvisa
attälgförvaltningsområdena
stammen
har historiskt
den uttag.
program
inom
området.
En
grupp
som
bildats
ligger
besparingsskogen
inom
ett
största
faktor
som
påverkat
älgstammens
sjunker om det skjuts fler vuxna älgar än vad det finns kalvar kvar efter jakten.
i folkmun blev benämnd ”Rädda älgen- 282 000 ha område som kallas Noppiutveckling. Under senare år har det tillgruppen” inom grupperingen ”Orsa-jä- koski. Enligt länsstyrelsens beräkning tas
kommit en annan
faktor somett
haråtgärdsprogram
fått en
Inventeringen
föranledde
inom området. En grupp som i folkmun blev benämnd
garna”. Vi är nu inne på tredje jakthösten det 1,89 älgar per 1000 ha och år av rovnästan större betydelse i vårt område och
”Rädda
älgen-gruppen”
grupperingen
Vi är nutjur
inne
på tredje
jakthösten
medfrämst av björn, se
med ”Orsa-jägarna”.
koförbud och återhållsam
– och
djuren,
i vårt område
det är rovdjuren,
d.v.s. björninom
och varg.
kalvavskjutning.Björnjakten
Björnjakten inom
inomområdet
om- tabell
nedan. Detta
kan jämföras med det
koförbud
och åråterhållsam
tjurnedgång
– och kalvavskjutning.
har däremot
ökats
Efter några
med märkbar
rådet
har
däremot
ökats
de
senaste
åren,
jaktliga
uttaget
vi
gör
som ligger på ca 0,5
av
älgstammen
initierades
en
flyginventede senaste åren, med syfte att dämpa trycket på älgstammen från rovdjur. I dagsläget ser det ut som
med syfte att dämpa trycket på älgstam- älgar / 1000 ha.
ring som genomfördes strax före jul 2009.
om vi har kommit en bit på väg mot att men
återskapa
en bättre numerär på älgstammen som i framtiden
från rovdjur. I dagsläget ser det ut
Området var stort, ca 250 000 hektar –
Lars Karlsson, jaktansvarig
kan
attnorr
ge utrymme
för en
meningsfullare jakt.
Orsakomma
kommun
om Oreälven,
Ore
År
2009
2010
2011
2012

Tjurar
17
16
3
37

Kor
13
2
0

Kalvar
7
0
13
0

Antal djur
37
16
18
37

Vuxna/1000
0,40
0,21
0,07
0,49

Totalt/1000
0,49
0,21
0,24
0,49

Björnar
9
10
5
4

Björn/1000
0,12
0,13
0,07
0,05

Tabellen visar att älgavskjutningen legat på en låg nivå, < 0,5 / 1000 ha, där i princip inga kor skjutits
Rovdjurspredation varg & björn
de tre senaste åren. Noterbart är att under 2011 sköts det lika
stor andel björn som vuxna älgar.
Per 1000 ha Per 1000 ha Per 1000 ha Per 1000 ha
Areal

Ensamvarg

Vargrevir

Björn

Varg & Björn

Varg Björn

Varg Björn

Totalt Totalt

alla

1000 tal Vuxna Kalv
Vuxna som
Kalv bildats
Vuxna Kalv
Vuxna
Kalv
Vuxen Vuxen Kalv
VuxenKalv
älgar
IÄFO
de nya älgförvaltningsområdena
ligger
besparingsskogen
inomKalv
ett 282
000 ha område
som
kallas Noppikoski.
Enligt
länsstyrelsens
beräkning
tas
det0,09
1,89 0älgar0,43
per1,38
1000 ha
och år av 1,89
Noppikoski
282,0
13
67
13 53
0
388
26
508
0,09 1,80
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Predationstakt: Vargrevir 125 älgar per år varav 80% kalv. I snitt tar en vuxen björn 6,8 kalvar per år

Källa: Henrik Thurfjell Länsstyrelsen Dalarna 20120313
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Ingemar minns: Älgjaktsbevakning
Älgtillgången på Besparingsskogen
var fram till mitten av 50-talet mycket
svag. Före 1945 var inte skogen indelad i jaktområden utan var och
en som hade jakträtt fick jaga älg
var han ville. Jag har hört berättas
om den tidens jakter, hur det var
en tävlan om vilka som hann först
att beslagta någon eldpallkoja i närheten av där det ansågs finnas älg.
Det gällde att vara först på plats den
morgonen jakten blev lovlig.
Först 1945 delades jakten upp i områden
som tilldelades de olika jaktlagen. En del
områden blev också fridlysta för att älgtillgången skulle öka. Bland annat var all jakt
i många år förbjuden söder om den parallell som går genom Kvarnbergsrutan och
ner till Tylda. Men det var fri avskjutning
de dagar jakten var tillåten på områdena.
Om jag minns rätt så fälldes 1945 fem
älgar på Oskar Nilssons område i Nordkapsbergen. Detta hade till följd att 1946
blev avskjutningen begränsad till högst
två älgar per område. Ändå var det en del
lag som endast lyckades fälla en älg vart
annat år.
Så länge det var fri avskjutning på marker som gränsade till Besparingsskogen,
så hade vi under jakten bevakning längs
gränserna. Det var Härjedalsrån i september och södra och östra rån i oktober. Det

var ett bra jobb för de anställda som inte
var med på älgjakten.
Ett par händelser av likartat slag, men
med olika och märklig utgång kommer
jag väl ihåg från den tiden. En av bevakningspatrullerna hittade en levande älg
med avskjutna bakben, liggande på en liten tallbacke ca. 50 meter från rågången
inne på Besparingsskogen. Den hade dagen innan blivit påskjuten med flera skott
av en passkytt som satt alldeles innanför
rågången på grannmarken. Ingen anmälan om det inträffade hade gjorts. Det visade sig vid spårningen att ett bakben blivit avskjutet vid passet. Sedan hade älgen
gått ner i en liten tjärn eller i det närmaste
ett dyhål. Där hade det andra benet som
också var träffat gått av. Älgen hade släpat sig fram genom gyttjan med hjälp av
frambenen och tagit sig upp på tallbacken
där den låg då vakterna kom.
Händelsen blev anmäld till åtal. Åklagaren vid Tingsrätten var nog ganska
okunnig i jaktfrågor. När han redogjort för
åtalet och sedan frågade han mej som var
inkallad som vittne hur jaktlaget borde ha
agerat avbröts han av domaren som menade att detta avgjorde Tingsrätten. Jaktlaget
blev frikända, men domen överklagades.
Åklagaren sade till mig att till Hovrätten skulle jaktvårdskonsulent Stig Ekblom
kallas. När hovrättsförhandlingen skulle
inledas frågade jag åklagaren om Ekblom

skulle komma. ”Nej, han har inte blivit kallad” sade han. Men jaktlaget hade
skaffat sig en försvarsadvokat. Hovrättens
dom blev frikännande. Jag hörde innan
förhandlingarna började hur åklagaren
talade med försvarsadvokaten och frågade
hur lagarna fungerade. Efter att vi lämnat rättssalen nämnde jag för advokaten
att jag tyckte det var en dålig jaktmoral i
laget. Han svarade ”Ja, min far skulle nog
inte varit god mot mej om han levt, han
var jaktvårdskonsulent”.
Vid ett annat tillfälle var det en ensam jägare som satt på ett skifte som
var knappt 50 meter brett. På ena sidan
gränsade skiftet mot Besparingsskogen,
där ett av våra lag jagade. Han sköt på en
älg som föll på Besparingsskogens mark.
Efter ett tag reste sig älgen och försvann.
Ingen anmälan om påskjutningen gjordes. Men jaktlaget hade upptäckt vad som
hänt och gjort eftersök. Man hittade inte
älgen som troligen fått en träff i mankens
taggutskott. Händelsen blev anmäld och
en åklagare som var jägare tog sig an målet. Han ringde mej och ville se platsen för
påskjutningen. Tillsammans besökte vi
skottplatsen. Mannen som skjutit på älgen blev åtalad och dömd. Med tanke på
den andra rättegången med frikännande
både i Tingsrätt och Hovrätt kunde jag
inte tro att det skulle bli annorlunda den
här gången.

Tre veteraner i älgskogen. Ingemar, älghunden Koski och en ståtlig älgtjur. Foto: Anders Frääs.
www.orsabesparingsskog.se
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Framtida förvaltning av åtkomstvägar

Ejmyrvägen Foto: Anna Hassis Ståbis.
Efter några år av utredande och diskussion går nu arbetet med den framtida
förvaltningen av åtkomstvägar in i mer av ett genomförandeskede.
Sedan drygt 10 år har Orsa Besparingsskog bidragit med 50 procent av byggkostnaden vid byggandet av åtkomstvägar. Åtkomstvägar kallas de vägar som
byggs för att minska skotningsbehov vid
avverkning och underlätta vid olika skogsvårdsåtgärder. De är också viktiga för jakt
och rekreation. Vägarna har byggts genom
frivilliga överenskommelser mellan markägarna och utan en formell lantmäteriförrättning som reglerar framtida förvaltning

och rätt till vägområde. Nuvarande upplägg, som kräver ett stort antal engagerade
och eldsjälar, anses av många som sårbart
inför framtiden. För att säkra investeringen och en bra framtida förvaltning har frågan utretts av en grupp markägare inom
Orsa Besparingsskog.
Bidragsgivningen till nybyggen av åtkomstvägar har legat nere under utredningstiden, men förra året beslöt jordägarstämman att återuppta bidraget. Nytt vill-

kor blev då att lantmäteriförrättning skall
ske och sk gemensamhetsanläggning(GA)
bildas. Redan nu har ett 17-tal vägar ansökt om vägbyggnadsbidrag enligt de nya
villkoren.
För de redan byggda åtkomstvägarna
har Orsa Besparingsskog beslutat att bidra
med minst halva kostnaden för förrättningen. Det är detta arbete som nu tagit
fart rejält. Redan har en väg enhälligt beslutat att begära lantmäteriförrättning och
häromkvällen hölls ett möte med delägarna i de 9 åtkomstvägarna inom Åberga och
Mickelvål skifteslag. Det rådde stor samstämmighet om att bildandet av GA är
det rätta för att säkra framtida förvaltning.
Redan har drygt hälften av delägarna skrivit under ansökan. Även i Hansjö och Kallmora har ett antal markägare engagerat sig
i frågan och en ansökan förbereds. Det betyder att drygt en fjärdedel av de befintliga
42 åtkomstvägarna har tagit beslut om eller
påbörjat arbetet för att bilda GA genom
en lantmäteriförrättning. För att hålla nere
kostnaden för förrättningen är målet att få
med så många vägar som möjligt, och helst
alla, vid en och samma förrättning.
Om inte din väg ännu påbörjat arbetet
är det hög tid nu! Orsa Besparingsskog har
engagerat Åke Falk att hjälpa till i processen. Du når Åke på telefon 070-6400054
eller via mail falkake@telia.com. Du kan
också läsa mer på hemsidan www.orsabesparingsskog.se, där det finns ansökningsblankett.
Mikael Thalin

Vägmästarens hörna
Vägavdelningen har under en höstdag
besökt med Älvdalens Besparingsskog för
erfarenhetsutbyte. Bland annat fick vi se
intressanta exempel på hur våra kollegor
i Älvdalen rustar och förstärker åtkomstvägar och drivningsvägar. Vi fick en del
tips och idéer som vi tog med oss hem.
Vi tittade även på täkter och diskuterade
en rad maskinfrågor och nybyggnad av
drivningsvägar. Vi uppskattar utbytet
med andra besparingsskogar och ser fram
emot ett återbesök från Älvdalen så att vi
får återgälda gästvänligheten och dela med
oss av våra tips och råd.
Lundkallgatan, dikad och förstärkt sommaren
2012. Foto: Anna Hassis Ståbis.
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Projekt Kulturstigar
historia som vi vill bevara och på något sätt sköta om. Jag har fått
nöjet att följa Ingemar Gustavsson på en vandring genom Besparingens berg och sköna dalar, över bäckar och genom snår samt
vackra våtmarker. Det är en ära att få följa Ingemar på stigen
eller det som en gång var en stig. Under våra promenader berättar Ingemar historier om människor som levde på Finnmarken
och hur de tog sig fram genom vildmarken. Han har blivit en fin
mentor i stigfinnande och skogshistoria.
År 2010 visade min förvaltare Carita Bäcklund en broschyr
från skogsstyrelsen angående ett EU stöd för upptagning av stigar. Det blev startskottet för ett EU projekt som vi påbörjade i
somras. Jag har haft ett nära sammarbete med Skogsstyrelsen i
Mora, som har varit uppe hos oss på Besparingsskogen och kikat
på de olika stigarna.
Fredrik Eriksson kontaktade Orsa Besparingsskog våren 2012
angående sommarjobb under sin utbildningstid, han studerar till
skogsmästare i Skinnskatteberg. Fredrik fick kombinera sitt jobb
med att sköta all plantinventerig samt titta på slumpvisa äldre
planteringar. Att varva plantinventering med upptagning av stigar har fungerat väldigt bra. Vi har i år hunnit med ca 1,5 mil
stigar som röjt upp och lagt upp små handstora stenar på stubbar
och på större stenar vid stigarna. Stigarna är märkta med klar röd
färg. Fredrik kommer även nästa år att jobba med samma skogsvårdssysslor i kombination med uppmärkning av stigar.

Stigarnas belägenhet är:

Fredrik Eriksson i färd med att märka upp stigen mellan Noppikoski och Kvarnberg. Foto: Anders Frääs.
Orsa besparingsskog har under år 2012 återupptagit
arbetet med att restaurera gamla stigar/leder. Stigarna
som finns på Orsa Besparingsskog har förre skogvaktaren Ingemar Gustavsson en gång i tiden spårat upp,
rensat och målat.
Tiden går fort fram även i skog och mark, vi lever i en dynamisk
tid, där skog avverkas och ny skog växer upp. Nya bilvägar växer
också fram i allt snabbare takt. Idag när man susar fram på en
väg, så tänker man inte på att förr, då gick man till fots eller
fördes fram på en häst för att komma fram. Vi ser idag att stigarna alltmer växer igen och försvinner, det är bråttom med att
kunna ta tillvara på de äldres kunskaper om stigar. De äger en

1. Noppikoski – Kvarnberg
2. Tylda – Rosentorpsrå
3. Oxpussen – Kvarnbergsrå
Orsa Besparingsskog kommer att sätta upp skyltar med karta
över stigarnas sträckning, i början och dess slut, under november
månad. Stig nr 2 och 3 är upptagna och målade till Rosentorpsrå
och Kvarnbergsrå. Vi har inte gått in på annans mark, men vi
hoppas att någon kunnig kan fortsätta fram till byarna eller att ta
kontakt med mig och Ingemar, så försöker vi fixa det.
Vill du göra en kulturgärning, samtidigt som du får motion,
frisk luft och vackra vyer, gå en tur på någon av stigarna, så hjälper du oss att hålla stigarna hävdade. Det sägs att det räcker att
fyra par fötter årligen trampar en sedan tidigare upptrampad stig
för att den skall bevaras. Behöver du kartor över våra stigar, kontakta undertecknad.
Väl mött på stigarna!
Anders Frääs
skogsvårdsansvarig

Orsa Besparingsskogs verksamhetsplan (VP) för 2013
Våren 2012 tog stämman ett beslut att under perioden 20122021 öka avverkningsnivån till i snitt 140 000 m3fub per år.
Sedan tidigare har allmänningsstyrelsen beslutat att avverkningsnivån under enskilda år kan variera utifrån gällande prisnivå.
Under år med lägre virkespriser minskas avverkningsnivån för
att höjas då priserna ökar, huvudsaken är att avverkningsnivån
genomsnittligt under kommande 10-årsperiod hamnar på den
av stämman beslutade nivån. I dagsläget råder oro och osäkerhet
på de flesta marknaderna, många bedömare tror även att det blir
www.orsabesparingsskog.se

ytterligare försämringar innan det vänder. För sågverken som för
vår ekonomi är de viktigaste köparna, förutspås ett riktigt stålbad under åtminstone 2013, eventuellt även in i 2014. Beträffande timmerpriserna framför sågverksindustrin behov av kraftiga sänkningar. Beträffande massaved är situationen åtminstone
hösten 2012 att det finns ett stort överskott av vedråvara, vilket
redan lett till både prissänkning och kvotering av inkörning. Det
är mot denna bakgrund av stor osäkerhet i vår omvärld som vi
lägger 2013 års budget.
JORDÄGAREN
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Eftersom vi befarar ytterligare prissänkningar, eventuellt på
massaved, men framför allt på timmer, så budgeterar vi för en
återhållsam avverkningsnivå. Vi planerar att avverka 100 000
m3fub som leveransvirke, dvs. avverkning utförs antingen av vår
egen gallringsgrupp eller någon av de två entreprenörsgrupper
som vi har kontrakterade. Vi förutspår dock att fler aktörer än
vi kommer att dra ner på sin verksamhet, inte minst tror vi att
privata skogsägare kommer att vara återhållsamma. Detta kan
leda till att sågverken periodvis kommer att ha virkesbrist. Vi
har rotposter förberedda som vi tror att i sådana perioder kan
säljas till gynnsamma priser. I budgeten räknar vi med att sälja
8 000 m3fub i form av rotposter. Totalt planerar vi alltså att avverka 108 000 m3fub. Därmed ökar vi avverkningsvolymen med
8 000 m3fub i jämförelse med budget innevarande år, motsvarande beräknar vi att virkesintäkterna blir ca 1 Mkr högre än
budget 2012. Vi räknar med en marginell höjning av avverkningskostnader per kubikmeter. Beträffande omkostnader planerar vi en liten höjning till 1 Mkr för drivningsvägar. Övriga
avverkningsomkostnader förväntas bli i stort sett oförändrade.
Vi kommer under 2013 att se över investeringsbehovet för vår
gallringsgrupp.
Skogsvård är som tidigare ett prioriterat område, vi budgeterar med en i stort sett oförändrad nivå i jämförelse med 2012.
Markberedningsarealen minskar något medan planteringsarealen
ökar med nästan 200 ha, dvs. till totalt nästan 700 ha. Vi planerar fortsatt att grävså våra stenigaste föryngringsarealer, planerad
areal är oförändrat 80 ha. Hyggesbränningsarealen kommer att
fördubblas till två objekt, totalt 40 ha. Däremot planerar vi att
minska röjningsarealen till 500 ha. Anledning till detta är att vi
fått angrepp av gråbarrsjuka i en del röjningsskogar, främst i västliga kärva lägen. Därför väljer vi att avvakta utvecklingen innan
de bestånden eventuellt röjs. Beträffande gödsling kommer vi att
ändra inriktning från att gödsla strax innan slutavverkning till
att gödsla 50-60-åriga bestånd, där gödslingseffekten förväntas
bli som störst. Innan vi utarbetat en översiktlig plan väljer vi att
begränsa gödslingsarealen till ca 100 ha. Totalt investerar vi 6,6
Mkr i skogsvårdsåtgärder. Eftersom skogsvårdsskulden dessutom ökar med ytterligare 0,6 Mkr blir den totala skogsvårdskostnaden 7,2 Mkr.
Skogens totala kostnader förväntas öka med 1,7 Mkr i jämförelse med föregående år, vilket innebär att trots ökade intäkter
förväntas resultatet för Skog bli 14,2 Mkr, dvs.0,7 Mkr lägre än
budget för 2012.
Tallheds plantskola har fortsatt expansionen genom ett nytt
växthus som kan nyttjas fullt ut odlingssäsongen 2013. Detta
innebär en utökad odling med 1,4 milj. plantor, samt att intäkterna väntas öka med drygt 1 Mkr. Trots den utökade volymen
förväntas kostnadsökningen för flertalet insatsvaror som t.ex.
frö, torv och emballage bli måttlig. Däremot kommer vi inte att
köpa plantor externt för vidareförmedling, därför kommer de
rörliga kostnaderna att minska totalt sett. Vi planerar att klara
den utökade odlingen med oförändrad personalstyrka. Även avskrivningarna minskar under året. Sammantaget innebär plantskolans budget en resultatökning med 1,6 Mkr och ett planerat
resultat på 4,3 Mkr före avskrivningar.
Vägavdelningen ansvarar förutom för bidragsvägar och jordägarnas skogsvägar även för utförandet av de åtgärder som skogsavdelningen avropar på besparingsskogens egna vägar. Förutom
detta har vägavdelningen åtagit sig utförandeansvar för flera
externa uppdrag. Inför budget 2013 har en del vägar överförts
från bidragsvägar till jordägarnas skogsvägar. Av denna anledning minskar bidragsvägarnas kostnader för både sommar- och
6
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vinterunderhåll, men ökar för skogsvägar. Eftersom vi under
2012 inte fått bidrag för oljegrusunderhåll har detta senarelagts
till 2013. Under året planeras dikning av minst 1 mil skogsvägar. Totalt ökar vägavdelningens budget med 1 Mkr till 10,2
Mkr. Stats- och kommunbidragen väntas öka med 300 tkr till
2,6 Mkr. Vägavdelningen har en personalstyrka på tre personer,
förutom detta har vi de senaste åren upphandlat ca. ett årsverke.
Vi kommer under 2013 att göra en översyn av personalbehovet
inom vägavdelningen och eventuellt göra en nyrekrytering.
Fastighetsintäkterna förväntas bli oförändrade under 2013,
däremot kommer kostnaderna att minska något genom att kostnader för Herrgården i Noppikoski förs över till skogsavdelningens budget. Vi kommer under året att fräscha upp skogsavdelningens kontor i Herrgården genom att förnya en del ytskikt.
Fastighetsavdelningens kostnader innefattar budgeterade kostnader för kulturminnesvård. I fastighetskostnader ingår lönekostnad för kollektivanställd personal.
Intäkter för kraft budgeteras högre än tidigare, eftersom vi
även bör få intäkter från vindkraft. Intäkterna består även av ersättning för vederlagskraft, medan kostnaderna huvudsakligen
består av konsultarvoden och avskrivningar. Totalt blir resultatet
0,5 Mkr.
Målsättningen för både jakt och fiske är fortsatt att få kostnadstäckning för de förmånliga villkor för jakt och fiske som erbjuds delägare och ortsbor. Under året planeras en satsning på legoodling av fisk i kassar för att öka värdet på den fisk som säljs till
externa fiskevårdsområden. Som underlag för beslut om framtida
älgavskjutning planeras även en förnyad flyginventering av både
besparingens och delägarnas skogsinnehav. Denna satsning som
bekostas av jatkintäkter förutsätter dock att andra stora mark
ägare deltar genom motsvarande satsning på sitt markinnehav.
Gemensamma kostnader budgeteras något lägre än för innevarande år. Främsta anledningen till detta är en planerad personalminskning genom pensionsavgång inom administration.
Eventuellt kommer viss timanställning att behövas under arbets
toppar.
Den bidragsbudget som jordägarnämnden äskat uppgår 2013
till 5,5 Mkr vilket innebär en liten ökning. Till detta kommer
kostnader för Jordägarvägar för 10,2 Mkr, dvs. under 2013
planeras satsningar för delägarna och bygden för 15,7 Mkr. Av
denna satsning finansieras 2,6 Mkr genom stats- och kommunbidrag. Eftersom rörelseresultatet för 2013 budgeteras till 11,6
Mkr. kommer underskottet på 1,1 Mkr att täckas från tidigare
års överskott. Allmänningsstyrelsen har tagit beslut som tillåter
att vi varierar avverkningsnivån med hänsyn till konjunkturläget, men att vi utjämnar resultaten över en längre period. Detta
beslut har tagits för att vi genom att öka avverkningarna i goda
konjunkturlägen över tid kan göra ett bättre resultat och ändå
klara målsättningen att ge delägarna en jämn och helst ökande
bidragsnivå.
Resultatet från finansiella investeringar skall däremot användas för investeringar som t.ex. inköp av skogsmark, vilket även
är en central målsättning enligt reglementet. Inför år 2013 budgeteras resultat från finansiella investeringar oförändrat till 2,5
Mkr, vilket i dagens finansiella läge måste anses som en hög målsättning.
För 2013 budgeteras Orsa Besparingsskogs resultat efter
finansiella poster till 1,4 Mkr
Orsa 2012-10-16
Allmänningsstyrelsen
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Maskinöverskott mm
Summa kostnader
Resultat

Resultaträkning 2011
Resultaträkning (i tkr)

Plantskolan

Budget

Budget

Utfall

2013

2012

2011

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

56 063

51 138

581

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m m

60 130

2 095
56 063

51 138

62 806

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

-5 200
-21 131
-13 814
-3 965

-3 100

-3 728

Summa rörelsens kostnader

-44 110

-40 915

-44 326

11 953

10 223

18 479

-5 524
-7 569
-13 093

-5 428
-6 845
-12 273

-5 374
-7 445
-12 819

-1 140

-2 050

5 661

Rörelseresultat
Jordägarnämnden
Jordägarvägar
Summa till delägare
Resultat efter bidrag till
delägare

-5 500
-19 226
-13 089

-7 030
-20 439
-13 130

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

Skogen
Avverkade volymer
m3fub totalt
m3fub gallring
m3fub slutavverkning
m3fub rotpost
GA%
Inmätta volymer
m3fub totalt

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

Plantskolan

2 500

1 898
-23

2 500

2 500

1 876

1 360

450

7 536

Budget

Budget

Utfall

2013

2012

2011

108 000
32 500
67 500
8 000

100 000
32 500
67 500

101 804
29 318
72 486

30%

33%

108 700
Budget
2013

100 000
Budget
2012

10 120
2 038
12 158

10 808
1 897
12 705

Rörliga kostnader
Lagerförändring
Fastighetskostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Kostnader för plantskolan

-2 675

-2 835

-670
-2 798
-1 497
-1 400
-9 040

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

-5 624
824
-808
-2 415
-1 743
-1 963
-11 729

4 282

2 683

976

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

185
1 675
1 862
3 722

185
1 498
345
2 028

253
1 575
387
2 215

-1 170
-1 634
-1 385
-4 189

-1 376
-1 578
-164
-3 118

-965
-1 561
-119
-2 645

-467

-1 090

-430

Budget
2013

Budget
2012

Utfall
2011

67
1 400

20

1 467

20

Personalkostnader
Gemensamma kostnader
Kostnader för legoarbeten
Summa kostnader

-3 970
-2 245
-1 300
-7 515

-3 957
-2 356
-6 313

-3 977
-1 875
-801
-6 653

Resultat

-6 048

-6 293

-3 571

Jordägarnämnden

Budget
2013

Budget
2012

49
1 088
1 945
3 082

Utfall
2011

104 553

Resultat

-5 524

-5 428

-5 374

Utfall
2011

Jordägarvägar

29%

-14 607
-5 902
-300
-900
-2 138
-200

-14 748
-5 972
-883
-998
-2 078

-25 775

-24 047

122
-24 557

14 186

14 923

21 504

10 120

Utfall
2011

-1 068
-1 866
-1 194
-215
-406

-14 948
-6 783
-400
-1 000
-2 299
-345

10 914

Budget
2012

-1 030
-2 030
-900
-60
-528
-50
-350
-280
-200
-5 428

46 061

Budget
2012

Försäljn av tjänster och varor
Legoarbeten
Reavinster
Summa intäkter

Budget
2013

-1 026
-1 360
-800
-53
-745
-50
-1 000
-290
-200
-5 524

38 970

Budget

21 504
Utfall
2011

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

39 960
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Externa intäkter

2 500

14 923
Budget
2012

122
-24 557

10 914
2 408
13 322

Gemensamt och lego

Resultat från finansiella
investeringar

14 186
Budget
2013

-24 047

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter

Resultat

Rörelsens kostnader

-25 775

Utfall
2011
10 808

Intäkter

Budget
2013
2 600

Kostnader
Kostnader för bidragsvägar
-3 316
Kostnader för skogsvägar
-5 603
Vägbyggnationer inkl åtkomstvägar
Administration
-1 250
Ej omfördelade kostnader
Summa kostnader
-10 169
Resultat

-7 569

Budget
2012

-153
-290
-182
-5 374

Utfall
2011

2 300

3 973

-4 488
-3 407

-9 145

-4 746
-5 496
-2
-1 118
-56
-11 418

-6 845

-7 445

-1 250
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Avsändare: Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

Kungörelse – Jordägarstämma 29 november 2012
Ordinarie höststämma med Orsa
Besparingsskog hålls på Hembygdsgården i Orsa torsdagen den 29 november 2012 kl. 18.00.

Ärenden:

1. Stämmans öppnande, fråga om stämman blivit i behörig ordning kungjord.
2. Val av justeringsmän.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Redovisning av allmänningsstyrelsens
förslag till budget för år 2013.
5. Jordägarnämndens förslag till bidrag
för år 2013.
6. Fastställande av Jordägarnämndens
förslag till bidragsbudget för år 2013.
7. Fastställande av allmänningsstyrelsens
förslag till budget för 2013
8. Valberedningens förslag till arvoden
för förtroendevalda.
9. Val av ledamöter till allmänningsstyrelsen för åren 2013-2016.
Mandattiden går ut för Per-Erik
Wiik, Hans Hanser. Mats Bysell avgår
av hälsoskäl på egen begäran
10. Val av suppleanter till allmänningsstyrelsen för åren 2013-2016.
Mandattiden går ut för Elsmari
Laggar-Bärjegård.

11. Val av ordförande i allmänningsstyrelsen för åren 2013-2016.
Mandattiden går ut för Per-Erik
Wiik.
12. Val av ledamöter i jordägarnämnden
för åren 2013-2016
Mandattiden går ut för Mikael
Thalin, Mats Karlsson och Elsmari
Laggar-Bärjegård.
13. Val av suppleanter i jordägarnämnden för åren 2013-1016.
Mandattiden går ut för Kent Daniels
och Mats Karner.
14. Val av vice ordförande i jordägarnämnden för åren 2013-2016.
Mandattiden går ut för Mikael Thalin.
15. Val av ledamöter till valberedningen
för åren 2013-2015
Mandattiden går ut för Bo Lindblad
Lisselhed, Roland Hammarbäck
Hansjö och Johan Wallberg-Swälas
Skattungbyn
16. Val av tre revisorer för år 2013, varav
minst en skall vara auktoriserad.
Mandattiden går ut för Michael Holback, Curt Wiik och Susanne Lindblad
17. Val av tre revisorssuppleanter för år
2013, varav minst en skall vara auktoriserad.

Redan dags att beställa skogsplantor!

Tallheds Plantskola erbjuder högklassiga plantor,
bra service och konkurrenskraftiga priser.
Våra STARPOT-plantor har blivit en succé.
För att säkerställa att du får plantor med rätt
härdighet bör du beställa dina plantor till vårens
planteringar redan nu.
Ring Tallheds Plantskola 0250-55 26 11 för
beställning eller för mer information.
plantskolan@orsaskog.se
www.orsabesparingsskog.se
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Mandattiden går ut för Ola Blumenberg, Johan Smids och Tore Axelsson
18. Motioner. Tre motioner inlämnade,
samtliga efter utsatt datum.
19. 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, Anniqa Bäcklund tel 0250-55 26 03, senast
onsdagen den 28 november 2012 före kl
16.00. OBS! Anmälan efter denna tidpunkt godkänns inte!
Orsa den 16 oktober 2012.
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Efter ordinarie stämma är tid avsatt för
information samt frågor till förvaltning,
allmänningsstyrelse och jordägarnämnd.

Nästa nummer
av Jordägaren
kommer i maj 2013.
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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