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Förvärv av vattenkraftverk

En viktig förutsättning för att kunna ge-
nomföra detta förvärv var att styrelsen se-
dan tidigare fattat ett strategiskt beslut att, 
som ett tredje ben vid sidan av skog och 
kapitalförvaltning, satsa på engagemang i 
kraftproduktion om och när tillfälle yppa-
des. Ett sådant tillfälle yppades alltså under 
hösten. 

Motivet för att köpa kraftverk är att 
kunna ge Orsa Besparingsskogs delägare 
en rimlig avkastning på det gemensamma 
kapitalet. 

Att det blev just 12 stycken kraftverk 
som förvärvades berodde på att Fortum 
skapat ett ”paket” med dessa 12 kraftverk 
och lagt dem i ett särskilt bolag som man 
döpt till Streamgate North. Orsa Bespa-
ringsskog förvärvade bolaget med de 12 
ingående kraftverken. Kraftverken ligger 
utspridda inom Gävleborgs län. 

Ett normalår förväntas den totala års-
produktionen vara 30 miljoner kWh. Det 
motsvarar behovet hos 1500 egna hem 
med en förbrukning på vardera 20 000 
kWh. Produktionen kan variera beroende 
på vattentillgång. Regniga somrar och snö-

rika vintrar ger en hög elproduktion.
Fortum som säljare bestämde vilka kraft-

verk som skulle ingå i ”paketet”. Det var 
således inte valbart för Orsa Besparings-
skog att lägga till eller dra ifrån några kraft-
verk. Några av de ingående kraftverken i 
”paketet” kommer vi av olika skäl att vilja 
sälja. Bland annat på grund av att de rent 
geografi skt inte ligger lämpligt till för en 
rationell drift samt att två av dem för när-
varande inte är i drift. De kraftverk som vi 
avser att sälja står för ca.7% av den totala 
produktionen.

För att kunna överta verksamheten har 
Orsa Besparingsskog och Fortum över-
enskommit om att Fortum mot ersättning 
ansvarar för verksamheten upp till 6 måna-
der. Under denna tid skall Orsa Besparings-
skog se till att själva klara drift, underhåll, 
skötsel, tillsyn, försäljning av producerad el 
samt överta viss driftspersonal.

Några av kraftverken har en potential att 
öka sin produktion men det kräver inves-
teringar. Detta och åtgärder för att komma 
i åtnjutande av elcertifi katpengar är saker 
som styrelsen noggrant kommer att analy-
sera den närmaste tiden.

Om detta är en god aff är för delägarna? 
Det ligger i sakens natur att det kan man 
inte med säkerhet veta förrän efteråt! Vi vet 
dock att redan med dagens relativt låga el-
priser ger aff ären en rimlig avkastning.

Bolaget som Orsa Besparingsskog köpte 
fi ck arbetsnamnet Streamgate North av 
Fortum. Styrelsen tycker inte att Stream-
gate North är ett särskilt välfunnet namn 
som ett dotterbolag till Orsa Besparings-
skog. Styrelsen inbjuder dig därför att in-
komma med förslag på ett nytt namn på 
vårt kraftbolag. Den som kommer med det 
vinnande namnförslaget kommer, förutom 
all ära och berömmelse, att belönas med ett 
fi nt pris. Skicka in ditt förslag till Jordägar-
kontoret senast den 15 maj 2013.
Carita Bäcklund

Orsa Besparingsskog har köpt 12 stycken mindre vattenkraftverk av Fortum. 
Köpet genomfördes under en kort period av intensiva förhandlingar i slutet 
av förra året och från och med 1 januari blev Orsa Besparingsskog ny ägare 
av kraftverken.

Forsa övre kraftstation. Foto Carita Bäcklund

Vårstämman äger rum 
tisdagen den 28/5 kl 18.00 

på Hembygdsgården
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Tankar från en delägare kring våra gemensamma vatten

Jag efterlyser att vi delägare måste engagera 
oss och eftersträva en bättre dialog med 
Fiske vårdsområdets styrelse och få dem att 
förstå vikten av dialog mellan Fiskevårds-
områdets styrelse, och de Jordägandes sty-
relser innan nya projekt påbörjas i våra vat-
tendrag så att man beaktar helheten som 
kan gynna alla parter. 

Med all respekt för att vi delägare har 
olika åsikter och prioriterar olika saker 
som viktiga för oss enskilt, så är det ändå 
viktigt att vi kan hjälpas åt i olika styrelser 
och hitta samsyn så långt som möjligt för 
att vår glesbygd skall överleva med vikande 
befolkningssiff ror m.m. Vi måste ändå 
inse att de viktigaste kuggarna i bygden 
är åretruntboende, Besparingsskogen som 
generar arbete, bidrag till jord- och skogs-
bruk, kultur och inte minst satsar miljon-
talskronor i vägnät med både sommar som 
vinterunderhåll, till fromma för alla oaktat 

vilket syfte man har för att trafi kera vägnä-
tet. Jag anser att det är viktigt med kom-
munikation innan projekt påbörjas. Som 
det är i dagsläget så blir Jordägarstyrelser 
ställda inför fullbordade faktum i våra vat-
tendrag med projekt framtagna av Fiske-
vårdsområdet, kommun och länsstyrelsen. 
Senaste utspel Kallholsforsen i Oreälven 
med redan framtagen miljökonsekvensbe-
skrivning, där Jordägarstyrelsen ifrågasatte 
och fi ck till svar att eftersom man inte sam-
tyckte skull de få redovisa sina argument i 
domstol. 

Jag anser att vi skall lägga all kraft på att 
hjälpas åt och utveckla bygden och det gör 
man defi nitivt inte i domstolar med onö-
diga kostnader och som tar all kraft från 
något konstruktivt. Jag anser frågan viktig 
ur fl era aspekter dels så är vi ägare i både 
vattenkraftverk, vindkraftverk samt vårat 
viktigaste ben skogen. Alla delar ska hjäl-

Jag tycker att vi delägare tillika fi skerättsägare skall engagera oss mera i frå-
gorna kring våra gemensamt ägda vattendrag, detta med anledning av att 
Orsa Fiskevårdsområdes styrelse aktivt driver både fi skefrågor och brukan-
det och nyttjandet av våra vattendrag tillsammans med Orsa kommun och 
länsstyrelsen, utan någon kommunikation med Jordägarstyrelser. 

pas åt att bidra med pengar och arbete i 
bygden. Jag tror också mycket kan vinnas 
genom ett bättre samarbete mellan Jordä-
garstyrelser och Fiskevårdsområdet att 
kunna hjälpas åt i olika fi nanseringsbitar 
och kunna skapa ytterligare kommersia-
lisering när det gäller fritidsaktiviteter för 
tillresta som kan skapa arbetstillfällen. Som 
det är idag så hörsammas bara turism, ack 
så viktig för vår bygd men dom viktigaste 
kuggarna är de året runt bofasta och före-
tagare som kämpar i vår bygd. Det är dom 
som skall ha en klapp på axeln och ett upp-
muntrande ord.

Beträff ande Orsa Fiskevårdsområde måste 
jag tyvärr konstatera att vi delägare och de-
fi nitivt inte jag själv förstått och tagit mitt 
ansvar som markägare över vår gemensam-
ma resurs, i form av vatten. Jag har tänkt 
att detta är något de fi skeintresserade kan 
sköta. Nu inser jag att våra vatten förutom 
för fi ske även har andra värden som jag som 
markägare måste ta ställning till. Orsa Fis-
kevårdsområdes kraftfulla agerande utöver 
fi sket i kommunen, har skapat slitningar 
och osämja i bygden. Jag kan också konsta-
tera att trots en punkt i 2010 års protokoll 
från Fiskevårdsområdets årsmöte, att man 
från Fiskevårdsområdet inte aktivt skulle 
agera i kraftverkens vara eller icke vara, så 
fi nns det handlingar i domstol som ger en 
advokatbyrå i Falun full rätt att för Fiske-
vårdsområdet föra talan mot kraftbolagen. 
Vem betalar detta? Målsättningen bör vara 
att klara både fi ske och vattenkraft, detta 
uppnås aldrig så länge Fiskevårdsområdet 
representeras enbart av fi skeintresset.

Dialog, kommunikation före och inte 
efter är det budskap jag med dessa rader 
vill framföra, hjälps vi åt och kan vara po-
sitiva till att någon lyckas har vi kommit 
långt i vår bygd, trots olika intresseområ-
den, med all respekt
Staff an Öhlin.

Seminarium

Tisdagen den 21 maj kl 18 på Hembygdsgården 
För vår dimensionering av fikat vänligen anmäl  

deltagande till Anniqa Bäcklund  
tel. 0250-55 26 03 senast fredagen den 17 maj

Välkommen!  Seminariegruppen

Information om Orsa  

Besparingsskogs förvärv  

av vind- och vattenkraft.

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

onsdag 15 maj 2013 kl. 18
Ärenden enligt stadgar. Stämmohandlingar hålls tillgängliga 

i Jordägarhuset två veckor före stämman.
Styrelsen

Fiskestämma
onsdag 15 maj 2013  
kl. 18
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Hösten 2012 hölls det första seminariet angående olika 
arronderingsformer, efter önskemål från flera delägare.

Benny Nilsson från Länsstyrelsen Dalarna informerade om det 
frivilliga projektet som nu slutförts i Älvdalen. Thomas Björk-
lund visade hur en traditionell omarrondering nu modernise-
rats till att först innefatta en kostnadsfri förstudie. Markägarna 
ville ha mer information och ett nytt seminarium snickrades ihop 
av seminarie gruppen Erik Bergkvist, Åke Falk, Tore Axelsson, 
Tommy Widlund och Per-Erik Wiik.

Den 12:e mars var det fullsatt i Hembygdsgården i Orsa. De l-
ägarna fick där information av personal från Länsstyrelsen Dalarna 
om vad en förstudie innebär. Många frågor blev obesvarade då de 
var av mer lantmäterikaraktär.

Hur går då en förstudie till?  
Inför en eventuell omarrondering finns det många frågeställningar 
och en utvecklad dialog behövs mellan markägare och övriga 
aktörer. Förstudien är den inledande mer informella fasen i en 
om arrondering. Processen skall öka kunskapen om omarronde-
ringen för alla ingående parter. Informationen skall även om-
fatta olika allmänintressen såsom natur- och kulturvärden. Läns-
styrelsen Dalarna ansvarar för förstudieprocessens genomförande. 
Skogs styrelsen, Lantmäteriet och LRF deltar i processen tillsam-
mans med berörda markägare. En viktig effekt av förstudien är 
att markägare inför sitt ställningstagande till omarronderingen 
är väl förberedda och kunniga om omarronderingens innebörd. 
I för studien identifieras naturreservat, biotopskyddsområden, 
fornlämningar och övriga kulturvärden samt beräknas behovet av 
resurser för de olika värdenas inventering och säkerställande.

Inför förrättningsprocessen inmäts alla fastighetsgränser och 
kartmaterial uppdateras och förbättras. Den exakta inmätningen 
tillsammans med andra förtydliganden av ägarförhållanden stärker 
fastighetsägarnas rättssäkerhet. Resultaten från förstudieprocessen 
dokumenteras och hålls tillgängliga för de olika aktörerna och all-
mänheten.

Efter det att förstudien är klar kommer den efterföljande 
formella förrättningsprocessen att kunna genomföras smidigare. 
Frågeställningar och oklarheter är diskuterade innan en omarron-
dering inleds och tvister, som annars resulterar i långa domstols-
processer, kan undvikas eller minska.

Rapport från seminarium

Kostnad
Förstudie – kostnadsfri.
Förstudien från västra Leksand pekar på en totalkostnad av 
2100 kr per hektar för en traditionell omarrondering. Kostnaden 
för det frivilliga projektet i Älvdalen slutade på 1900 kr per hektar.

För att jämföra de båda alternativen krävs att inför det frivilliga 
projektet ha färska skogsbruksplaner att arbeta utifrån. Ytter ligare 
en kostnad på 150-200 kr per hektar.

Även kostnaden för utstakning och uppmålning av rågångar in-
går ej i slutsumman för det frivilliga projektet. Den delen kallas 
hantlangningskostnad i en traditionell omarrondering och uppgår 
till 350 kr per hektar.

Alltså slutligen då vi enbart tagit hänsyn till ovanstående kan 
skillnaden bli enl. nedan.
Omarrondering i västra Leksand 2100 kr per hektar.
Frivilligt projekt Älvdalen ca 2400 kr per hektar.

Fortsättning
Det kommer att hållas ett sista seminarium till hösten angående 
förstudie där lantmäteriet kommer att medverka och ge besked på 
förhoppningsvis alla obesvarade frågor.
Erik Bergkvist 
Seminariegruppen  

Nytt bidrag  
till motorsågskörkort nivå AB
För att stimulera till ett säkert och aktivt skogsbruk bland 
del ägarna har jordägarnämnden infört en utbildningscheck 
på 1 500  kr, dock högst 50 % av kurs-kostnaden exkl. 
moms, till de som genomgår och klarar nivå AB i motor-
sågskörkortet.

Den 1 december 2012 trädde den nya hårdare författ-
ningen AFS 2012:1 ikraft om man som arbetsgivare ska 
utföra arbete med motorsåg på annans fastighet. Man har 
dock en övergångsperiod på sig då den nya författningen 
ska gälla från den 1 januari 2015. 
Läs gärna mer på hemsidan om bidraget.

Intresseanmälan

Förstudie och information

Hävdemätning

Ansökan

Opinion och båtnadsprövning

Tillståndsbeslut

Skogsvärdering

Skiftesplan

Utstakning

Beslut och avslut

Uppföljning

Förstudieprocess

ansvarar: länsstyrelsen

medverkar: LM, Sks, LRF

Omarronderingsförrättning

ansvarar: länsstyrelsen

medverkar: LM, Sks, LRF

}

}
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skiftet så fram till dess är det fritt fram att 
anmäla intresse.

Orsa Besparingsskog har engagerat Åke 
Falk att hjälpa till i processen. Du når Åke 
på telefon 070-640 00 54 eller via mail 
falkake@telia.com. Du kan också läsa mer 
på hemsidan www.orsabesparingsskog.se, 
där det finns ansökningsblankett.
Mikael Thalin, ordförande i 
Jordägarnämndens vägkommitté

Vägmästarens hörna

Det är vägkommitténs bedömning 
att det finns tillräckligt stöd för att 
ge lantmäteriet i uppdrag att påbör-
ja arbetet med att bilda gemensam-
hetsanläggning för åtkomstvägarna 
för att säkra framtida förvaltning.

Sedan drygt 10 år har Orsa Besparingsskog 
bidragit med 50 procent av byggkostnaden 
vid byggandet av åtkomstvägar. Alltså de 
vägar som byggs för att minska skotnings-
behov vid avverkning och underlätta vid 
olika skogsvårdsåtgärder. De är också vik-
tiga för jakt och rekreation. Vägarna har 
gjorts genom frivilliga överenskommelser 
mellan markägarna och utan en formell 
lantmäteriförrättning som reglerar fram-
tida förvaltning genom en sk gemensam-
hetsanläggning (GA) och rätt till vägom-
råde. Bidragsgivningen till nybyggen av 
åtkomstvägar har legat nere en tid, men 
jordägarstämman har beslutat att återupp-
ta bidraget med villkor att GA bildas.

För de redan byggda åtkomstvägarna har 
Orsa Besparingsskog beslutat att bidra med 
minst halva kostnaden för förrättningen 
och varje fastighet betalar högst 500 kr per 
väg.  Under det senaste halvåret har för-
frågningar gått ut till 27 av de 41 vägarna 
och andelen positiva svar är 60 % sett till 

Nu införs en ny förvaltning av åtkomstvägar
alla tillfrågade. I tabellen till höger kan du 
se hur svarsfrekvensen ser ut per skifteslag. 
Högst andel positiva finns i Mickevål, Rut-
berg och Åberga och där har också alla vä-
gar inom skifteslaget tillfrågats. Vissa för-
frågningar har nyligen skickats ut och svar 
kommer fortfarande in löpande. Skicka in 
din blankett om du inte redan gjort det! 

De största fördelarna med en gemensam-
hetsanläggning (GA) för åtkomstvägarna:
•	 Vägområdet	säkras	juridiskt	för	

framtiden.
•	 Vägen	blir	knuten	till	fastighet	istäl-

let för till enskild person.
•	 Bra	skötta	vägar	för	skogsskötsel	och	

friluftsliv med gemensam syn på 
drift och underhåll.

•	 Samordnad	förvaltning	genom	en	
samfällighetsförening.

•	 Enklare	att	bemanna	styrelse	och	att	
sköta ekonomin.

Det är en fördel om vi får med så många 
vägar som möjligt och helst alla, men det 
är upp till varje väg att besluta. Förrätt-
ningen kommer att samordnas med de vä-
gar som skall byggas nya för att hålla nere 
kostnaden. Erbjudandet om bidrag till för-
rättningskostnaden gäller fram till halvårs-

Upprustning av vägar på Orsa Besparingsskog
Återvinning med hyvel och lastmaskin sommaren 2012 Orsa Besparings skog. 

Abborrsjöknoppen före. Foto: Mats Andersson Abborrsjöknoppen efter. Foto: Mats Andersson

Beläggning 2013
Det kommer att beläggas i Skattungbyn och Holen sommaren 2013. När det är nylagt kommer 
vägen inte tåla tunga transporter, traktorer m.m. Vänligen respektera skyltar för ett bra resultat.
Vägmästaren, Orsa Besparingsskog
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Orsa Besparingsskogs verksamhet och resultat 2012

Årets rörelseresultat är 13,1 mkr (18,5) och resultat ef-
ter bidrag till delägare samt efter finansiella poster men 
före skatt är 7,5 mkr (7,5). Siffror inom parentes i denna 
redovisning avser genomgående år 2011. 

Skogen 
Skogens virkesintäkter uppgår till 49,0 mkr (46,1) och skogs-
brukets kostnader uppgår till 30,1 mkr (24,6). Till detta kom-
mer försäkringsersättningen för stormfälld skog. Ersättningen är 
inte fastställd men den är i samband med bokslutet uppskattad 
och bokförd till 1,5 mkr. Årets resultat av skogsbruk blir därmed 
20,4 mkr (21,5). 

Avverkning 
Stormen som drabbade det norra skogsinnehavet under jul dagarna 
2011 fällde 30 tm3fub. Genom att flyga kunde vi snabbt identi-
fiera de drabbade områdena. Stormen gjorde att betydligt högre 
volymer avverkades under 2012 samt att kostnaderna för avverk-
ning och plogning av vägar ökade kraftigt. Stormfällt virke medför 
också lägre virkesintäkter än om samma träd skulle ha avverkats 
normalt. Stormen har medfört att andelen slutavverkad skog har 
ökat eftersom det i första hand var hyggeskanter mot slutavverk-
ningsmogen skog som drabbades. Under året avverkades 125 
tm3fub (102). Budgeterad virkesvolym för 2012 var 100 tm3fub, 
d.v.s. vi avverkade 25 % mer än planerat. Gallrings andelen upp-
gick till 12 % (29 %) vilket avviker mot en normal gallringsnivå 
som är ca 30 %. Timmerandelen ligger på 65% (59 %), vilket 
är något högre än genomsnittet de senaste åren. Medelpriset för 
leverans virke blev 417 kr per m3fub, vilket är något lägre än före-
gående års prisnivå (441) men högre än vad som förväntades när 
budgeten fastställdes, som var 388 kr per m3fub.  

Skogsvård 
Den totala kostnaden för skogsvård uppgår till 6,6 mkr (6,9). Vi 
har under året röjt 486 ha (823) till en kostnad av 1,2 mkr (1,8). 
Under året har vi gödslat 69 ha (311), kostnaden uppgår till drygt 
0,2 mkr (0,9). Under året markberedde vi 560 ha (480) genom 
harvning. Dessutom grävsådde vi 48 ha (84). Hyggesbränning 
utfördes på 10 ha (20). Vi planterade 933 ha (508), förklaringen 
till den kraftiga ökningen av plantering är att det som planterades 
2011 till stora delar fick göras om på grund av frysskador som 
uppstått på plantskolan.  

Skogens vägar 
Skogsavdelningen ansvarar för besparingsskogens vägar, men den 
praktiska skötseln av vägarna beställs från vår vägavdelning. Vi har 
brutit 7 km nya drivningsvägar, dessutom har vi rustat ytterligare 
4 km gamla drivningsvägar. Kostnaderna för besparingsskogens 
vägar uppgår till 2,2 mkr (1,7), av detta täcks 0,7 mkr (0,7) ge-
nom bidrag.  

 
Plantskolan 
Under året såddes nästan 12 milj. plantor (11,2) in och 9,2 milj. 
plantor (9,4) packades. Plantskolans intäkter uppgår till 12,6 mkr 
(12,7) varav 2,5 mkr (1,9) utgörs av interna intäkter. På kost-
nadssidan utgör plantagekostnader en betydande post, 0,8 mkr 
(0,8). Inköp av frö är en annan stor kostnadspost som under 2012 
uppgick till 0,5 mkr (1,5 mkr). Inför 2013 ser det ut att vara en 
stor brist på granfrö i hela landet. Även under 2012 har plan-
tor köpts in för att kunna möta kundernas efterfrågan 0,7 mkr 
(1,7). Kostnaderna för eldningsolja är stora och varierar kraftigt 

beroende på hur kall framför allt våren men till en viss del även 
hösten är. Under 2012 uppgick kostnaderna för olja till 0,9 mkr 
(0,7).  Hösten 2010 blev det ovanligt kallt redan i oktober. Den 
kylan medförde att de sista plantorna som stod kvar på friland 
och ännu inte packats skadades. Plantornas rötter blev skadade 
av den kraftiga kylan, men skadorna upptäcktes inte trots extra 
kontroller förrän plantorna var planterade i skogen. I samband 
med återväxtinventeringar 2012 noterades mycket stora avgångar. 
Den sannolika orsaken till plantdöden kunde då härledas tillbaka 
till de plantor som stod på friland i samband med kölden i oktober 
2010. Större delen av de skadade plantorna planterades på Orsa 
Besparingsskogs egna marker. De kunder som drabbades av ska-
dorna ersattes med nya plantor och privatpersoner ersattes även 
för sina omplanteringskostnader. Resultat efter avskrivningar är 
0,9 mkr (1,0), budgeterat resultat för 2012 var 2,7 mkr. Anled-
ningen till budgetavvikelsen är bland annat plantskadorna från 
hösten 2010 där plantskolan fick ersätta drabbade markägare med 
nya plantor. Detta medförde att plantlagret vid utgången av 2012 
blev 0,9 mkr lägre än budgeterat.  

Fastigheter  
Resultat från fastighetsförvaltning uppgår till -0,8 mkr (-0,7). 
Intäkterna som består av hyror och arrenden följer budget väl.  
I fastighetskostnaden ingår förutom kostnader för reparation och 
underhåll, främst av skogskojor, även lönekostnad för snickare. 
Kostnaderna har blivit lägre än budgeterat bland annat till följd 
av att de personella resurserna nyttjats av andra avdelningar inom 
Besparingsskogen. Under fastigheter ingår också kostnader för 
kulturminnesvård vilket bland annat innehåller slåtter vid Finn-
berget och Abborrsjöknoppen samt innevarande år även underhåll 
av tre eldpallkojor.
 
Kraft 
Kraftintäkterna består av intäkter från vederlagskraft samt från det 
halva vindkraftverk som inköpts i slutet av året. Kraftkostnaderna 
för året består av bortskrivningen av intaget i Östanvik som tidi-
gare varit bokfört som en pågående nyanläggning. Anledningen 
till att den tagits bort från Orsa Besparingsskogs tillgångar är att 
det i nuläget inte finns några omedelbara planer på att bygga ett 
kraftverk i Östanvik. Bland kostnaderna finns också avskrivningar 
av vindkraftverket samt konsultkostnader till följd av inköpet av 
bolaget Streamgate North AB från Fortum. Streamgate North AB 
innehåller 12 vattenkraftverk belägna i Gävleborgs län. Kraftver-
ken har en produktionskapacitet på ca 30 GWh. 

 
Jakt och fiske 
Jakten har fortsatt arbetat med att få upp älgstammen så att ett 
skäligt jaktuttag kan uppnås. Detta medför kostnader men låga 
intäkter. Glädjande nog pekar inventeringsresultat på att vi under 
de tre senaste åren ökat vinterstammen från att ha varit ca 2,5 
älgar per 1000 ha till att nu vara på nivån 5 älgar per 1000 ha. 
Målsättningen är att kunna ligga på drygt 6 älgar i vinterstam och 
kunna ha ett jaktligt uttag på 1,5 älgar. Arbetet som nu återstår 
är att få ner rovdjurstrycket så att denna målsättning blir möjlig. 
De budgeterade intäkterna för delägarnas och ortsbornas årskort, 
betaljakt samt stuguthyrning var 1 027 tkr, de faktiska intäkterna 
blev 877 tkr. Denna skillnad, 150 tkr förklarar årets negativa re-
sultat - 165 tkr (17 tkr). Orsaken ligger nog mycket i att fågeltill-
gången var den sämsta på många år.  
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BU 1(4)

Budget Utfall % av Utfall
2012 2012 budget 2011

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning 51 138 64 373 126% 60 130
Förändring av lager av 
produkter i arbete, färdiga 
varor 93 581
Övriga rörelseintäkter 2 475 2 095
Summa intäkter m m 51 138 66 941 131% 62 806

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -5 500 -5 243 95% -7 030
Övriga externa kostnader -19 226 -30 024 156% -20 439
Personalkostnader -13 089 -13 333 102% -13 130
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -3 100 -5 274 170% -3 728
Summa rörelsens kostnader -40 915 -53 873 132% -44 326

Rörelseresultat 10 223 13 067 128% 18 479

Jordägarnämnden -5 428 -4 205 77% -5 374
Jordägarvägar -6 845 -5 624 82% -7 445
Summa till delägarna -12 273 -9 829 80% -12 819

Resultat efter bidrag till 
delägare -2 050 3 238 5 661

Resultat från finansiella 
investeringar
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 2 500 4 293 172% 1 898
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -38 -23
Summa resultat från 
finansiella investeringar 2 500 4 255 170% 1 876

Resultat efter finansiella 
poster 450 7 493 7 536

Resultaträkning (i tkr)Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 8 843 9 606
Markanläggningar 576 629
Besparingsskogen, mark 65 594 61 431
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar - 848
Maskiner 4 289 5 303
Inventarier 24 382 8 702
Finansiella anläggningstillgångar 48 072 13 504
Summa anläggningstillgångar 151 756 100 023

Varulager m m 13 224 11 611
Kortfristiga fordringar 56 824 19 764
Kortfristiga placeringar 24 269 76 983
Kassa och bank 6 230 3 495
Summa omsättningstillgångar 100 546 111 853
Summa tillgångar 252 302 211 877

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital 63 613 63 613
Fritt eget kapital 118 226 115 572
Summa eget kapital 181 839 179 185

Skulder
Obeskattade reserver 12 361 7 813
Kortfristiga skulder 48 227 14 664
Framtida skogsvårdskostnader 9 875 10 215
Summa skulder 70 463 32 692
Summa eget kapital och skulder 252 302 211 877

Fiskodlingen har haft fortsatt stor efterfrågan på den odlade 
rödingen. Tyvärr har odlingen dragits med problem med en del 
defekta fiskar (ca 30%), vår tro är att romkornen utsatts för surt 
vatten i ett känsligt utvecklingsskede. Detta försöker vi lösa ge-
nom att bara använda rent borrvatten under den perioden Vi fick 
även problem med de kassodlade fiskar som fick gå för länge i kas-
sarna innan leverans, de hann gå i lek och flera blev angripna av 
svampinfektion och därmed osäljbara (ca 500 kg). För dessa hade 
vi betalat tillsyn, matning och foder utan att vi fick tillbaka några 
försäljningsintäkter. Totalt sett nådde vi nästan den budgeterade 
försäljningen men kostnaderna för, och bortfallet av osäljbar fisk, 
medförde att odlingens resultat hamnade på - 133 tkr (-4 tkr). 
Totalt såldes ca 3 500 kg under året fördelat på 24 000 fiskar vilket 
är färre fiskar men större än 2011. 

Jordägarnämnden 
Bidrag till jordbruk är 1,0 mkr (1,1) och bidrag till skogsbruk, röj-
ning och planläggning är netto 2,4 mkr (3,3). Nämndens samtliga 
bidrag och kostnader uppgår till netto 4,2 mkr (5,4) att jämföra 
med budgeterat 5,4 mkr. Anledningen till att budgetens bidrag 
inte utnyttjats är att bidragsansökningarna för markberedning, 
skogsplantor och plantering blivit 0,9 mkr lägre än budgeterat. 
Av de bidrag som budgeterades för projekt vägar återstår 0,3 mkr.
 

Jordägarvägar 
Årets utfall från vägar visar att nettokostnaden för vägar uppgår 
till 5,6 mkr (7,4) att jämföra med en budgeterad nettokostnad för 
2012 uppgående till 6,8 mkr. Anledningen till budgetavvikelsen 
är att intäkterna blivit 0,9 mkr högre än budget samtidigt som 
kostnaderna blivit 0,2 mkr lägre.  Utnyttjandegraden på hyveln 
och lastbilen ligger nu på en nivå enligt vår målsättning. Allmän-
ningsstyrelsen tog därmed beslut om att det ska anställas ytterli-
gare en person och investera i en grävmaskin. Vi har även köpt 
tillbaka grustäkten i Gnitik eftersom behovet av bärighetshöjande 
grus är stort. Under vårvintern utförde vägavdelning akuta trum-
tiningar. Vi fortsätter med att byta ut gamla vägtrummor och lägga 
valvbågar där behovet finns. Under sommarhalvåret har vägslänter 
och vägdiken röjts från buskar och träd på samtliga byvägar. Mer 
än hälften av byvägarna blev slagna i bakkant p.g.a. växtligheten. 
Skogsvägarna öst på skogen har röjts, även vägar i närheten av 
vattendrag och skogsvägar med mycket trafik blev röjda för den 
rika växtligheten. Dikning har utförts på byvägar, dessutom har 
byvägar i Holen och Skattungbyn förstärkts efter att vi fått sökta 
bidrag hos trafikverket. Tidigare har vi fått godkända sökta under-
hållsbidrag till Norrbacken och mellan Bjus och Grönklittsvägen. 

Balans och resultaträkning
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BU 2(4)

Skogen Budget Utfall % av Utfall
2012 2012 budget 2011

Avverkade volymer
m3fub totalt 100 000 125 153 125% 101 804
m3fub stormfällt 29 603
m3fub gallring 32 500 15 000 46% 29 318
m3fub slutavverkning 67 500 80 550 119% 72 486

GA% 33% 12% 29%

Inmätta volymer
m3fub totalt 100 000 117 707 118% 104 553

Skogen Budget Utfall % av Utfall
2012 2012 budget 2011

Virkesintäkter 38 970 49 019 126% 46 061
Försäkringsersättning 1 500
Totala intäkter skogen 38 970 50 519 130% 46 061

Avverkningskostnader -14 607 -19 863 136% -14 748
Skogsvård -5 902 -6 336 107% -5 972
Gödsling -300 -217 72% -883
Vägar -900 -1 496 166% -998
Administration mm -2 338 -2 197 94% -1 956
Summa kostnader -24 047 -30 109 125% -24 556

Resultat 14 923 20 410 137% 21 504

Plantskolan Budget Utfall % av Utfall
2012 2012 budget 2011

Externa intäkter 10 120 10 072 100% 10 808
Interna intäkter 2 038 2 487 122% 1 897
Summa intäkter 12 158 12 559 103% 12 705

Rörliga kostnader -2 835 -3 818 135% -5 624
Lagerförändring -910 824
Fastighetskostnader -655 -706 108% -808
Personalkostnader -2 686 -2 618 97% -2 415
Övriga kostnader -1 599 -2 174 136% -1 743
Avskrivningar -1 700 -1 449 85% -1 963
Kostnader för plantskolan -9 475 -11 675 123% -11 729

Resultat 2 683 884 33% 976

BU 3(4)

Budget Utfall % av Utfall
2012 2012 budget 2011

Fastighetsintäkter 185 191 103% 253
Jakt- och fiskeintäkter 1 498 1 403 94% 1 575
Kraftintäkter 345 673 195% 387
Summa intäkter 2 028 2 267 112% 2 215

Kostnader för fastigheter -1 376 -948 69% -965
Jakt- och fiskekostnader -1 578 -1 681 107% -1 561
Kraftkostnader -164 -1 852 1129% -119
Summa kostnader -3 118 -4 481 144% -2 645

Resultat -1 090 -2 215 203% -430

Gemensamt och lego Budget Utfall % av Utfall
2012 2012 budget 2011

Försäljn av tjänster och varor 20 51 255% 49
Legoarbeten 2 903 1 088
Reavinster 974 1 945
Summa intäkter 20 3 928 3 082

Personalkostnader -3 957 -4 164 105% -3 977
Gemensamma kostnader -2 356 -2 880 122% -1 875
Kostnader för legoarbeten -2 897 -801
Summa kostnader -6 313 -9 940 157% -6 653

Resultat -6 293 -6 012 96% -3 571

Jordägarnämnden Budget Utfall % av Utfall
2012 2012 budget 2011

Bidrag jordbruk -1 030 -987 96% -1 068
Bidrag skogsbruk -2 030 -1 096 54% -1 866
Röjning -900 -1 194 133% -1 194
Planläggning -60 -61 102% -215
Övriga bidrag -528 -415 79% -406
Kulturvård och dylikt -50 0%
Projekt vägar -350 -43 12% -153
Administration -280 -225 80% -290
Nämndearvoden -200 -184 92% -182
Summa kostnader -5 428 -4 205 77% -5 374

Resultat -5 428 -4 205 -5 374

Fastigheter

BU 4(4)

Budget Utfall % av Utfall
2012 2012 budget 2011

Intäkter 2 300 3 248 141% 3 973

Kostnader
Kostnader för bidragsvägar -4 488 -4 280 95% -4 746
Kostnader för skogsvägar -3 407 -3 335 98% -5 496
Vägbyggnationer inkl åtkomstvägar -16 -2
Administration -1 250 -1 000 80% -1 118
Ej omfördelade kostnader -241 -56
Summa kostnader -9 145 -8 872 97% -11 418

Resultat -6 845 -5 624 82% -7 445

Budget Utfall % av Utfall
2012 2012 budget 2011

Intäkter 2 500 4 293 172% 1 898

Summa kostnader 0 -38 -23

Resultat 2 500 4 255 170% 1 875

Jordägarvägar

Finansnetto

Personal  
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.  Vi har fortsatt en 
mycket låg sjukfrånvaro. Vi gör omfattande satsningar på frisk-
vård genom att t.ex. tillhandahålla sjukvårdsförsäkring, årlig lä-
karundersökning, tillgång till massage samt ekonomiskt bidrag till 
träningsaktiviteter och satsning på olika gemensamma aktiviteter. 
Tillsammans med personalen har vi fortsatt formulera mål som 
skall skapa ett mätbart mervärde för våra delägare. Målen för 2012 
är enbart delvis uppfyllda.  

Kapitalförvaltning 
Under 2012 avyttrades hedgefonderna vilket bidrar till att de fi-
nansiella intäkterna uppgår till 4,3 mkr (1,9) för året. Förutom 
reavinster från försäljning av hedgefonder består intäkterna av ut-
delning och ränta. 
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Nästa nummer
av Jordägaren 
kommer i november 2013.

Har du några funderingar 
eller synpunkter 
– skicka dem under adress:
Orsa Besparingsskog
Box 55
794 21 Orsa
eller e-post: info@orsaskog.se

1. Stämmans öppnande 
2. Godkänna kallelse 
3. Val av justeringsmän 
4. Fastställa röstlängd 
5. Allmänningsstyrelsens årsredovisning för år 2012 
6.  Jordägarnämndens årsredovisning för år 2012 
7. Revisorernas berättelse angående granskningen av jord-

ägarnämndens förvaltning och redovisning 
8. Revisorernas berättelse angående granskningen av allmännings-

styrelsens förvaltning och redovisning 
9.  Fastställande av resultat och balansräkning för år 2012 
10. Allmänningsstyrelsens förslag till disposition av 2012 års överskott 
11. Fråga om ansvarsfrihet för jordägarnämnden 
12. Fråga om ansvarsfrihet för allmänningsstyrelsen 
13. Motion avseende skogsplaner på data för delägare. 

Tommy Widlund 
14. Motion avseende försöksyta med kalhyggesfri skog. 

Tommy Widlund 
15. Motion avseende mandatperiod för förtroendevalda. 

Tommy Widlund 
16. Motion avseende översyn av policyn vid markaff ärer.

Tommy Widlund 
17. Motion avseende kontroll av nyplanteringsobjekt. 

Bertil Persson 
18. Stämmans avslutande 
 

Till ärendena hörande handlingar fi nns tillgängliga under 
17 dagar före stämman på jordägarkontoret i Orsa. Hand-
lingar fi nns även tillgängliga på vår hemsida www.orsa-
besparingsskog.se 

Den som vid stämman avser att företräda samägd fastig-
het skall förete fullmakt från samtliga andelsägare. Ställ-
företrädare för samägd fastighet skall förete av inskriv-
ningsmyndigheten utfärdat bevis om förordnande som 
ställföreträdare. 

För att underlätta upprättande av röstlängd skall del-
ägare som avser att rösta på stämman, anmäla detta till 
Besparings skogens kontor senast måndagen den 27 maj 
före kl. 16.00, tel. 0250-552603.  

OBS att anmälan efter denna tidpunkt inte godkänns. 
Vi upprättar röstlängd vid insläpp, alla som anmält sig 

till stämman enligt villkoren ovan erhåller ett röstkort vid 
insläppet. Man kan delta i vårstämman utan föranmälan, 
dock har man ingen rösträtt om man inte anmält sig senast 
måndagen den 27 maj.  

Även om du avstår möjligheten att rösta hjälper du oss 
att dimensionera fi kat om du ringer och meddelar att du 
ämnar delta utan att rösta. 
 
Orsa den 9 april 2013 
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Efter ordinarie stämma är tid avsatt för frågor till förvalt-
ning, allmänningsstyrelse och jordägarnämnd.

Kungörelse av Jordägarstämma tisdagen den 28 maj 2013

Form & Tryck: Centrumtryck Mora AB. 2012.

Avsändare: Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

B

Gasol
till bra priser!
På Tallheds plantskola kan 
du återfylla dina godkända 
gasolfl askor till mycket för-
månliga priser. 

Jordägarnämnden
Gå gärna in på vår hemsida 
www.orsabesparingsskog.se och jord-
ägarnämnden med fl iken bidrag för att se 
aktuella bidrag.

Sök förhandsbesked om bidrag för 
utbildningscheck till motorsågskörkort, 
åtkomstvägar, dikning och röjning före 
åtgärden påbörjas och skogsvårds- och 
lantmäteribidrag senast 6 månader efter 
åtgärdens utförande. 

Ordinarie vårstämma med Orsa Besparingsskog kommer att hållas i Hembygdsgården tisdagen den 28 maj 2013 
med början kl. 18.00. Följande ärenden fi nns upptagna på föredragningslistan. 


