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FÖRVALTAREN HAR ORDET

Nu tar vi nya tag!
Året vi lämnat bakom oss var ett mycket bra år för Orsa Besparingsskog.
Detta har alla inblandade, inte minst personalen all heder av. Ett dagligt gnetande, med fokus både på stora frågor och små detaljer ger resultat! Då
man gjort ett bra jobb är det viktigt att unna sig själv en berömmande klapp
på axeln och att vila en stund i det berömmet. Med fördel kan man även
komma ihåg att berömma sina arbetskamrater, styrelse- eller nämndkollegor, även om vi nog lite ”till mans och kvinns” tyvärr ofta är speciellt dåliga
på just den delen.
Men vilar vi för länge finns en risk att vilan
övergår i dvala. Exemplen är många på företag som känt sig nöjda och därför blivit
omsprungna och halkat efter. Arbetslivet
– och livet – är som att befinna sig i en
nedåtgående rulltrappa, står man stilla så
hamnar man ner i källaren!
Därför känns det skönt att konstatera
att vi redan är på väg in i en utmanande
framtid. Inom skogen händer spännande
saker där Orsa Besparingsskog ligger långt
fram i utvecklingen. Den skanning vi
gjorde för något år sedan ger oss ett mycket bra planeringsunderlag. Men utvecklingen står inte stilla, just nu jobbar forskningen med att förfina underlagen med
både terräng- och vattenkartor. Orsa Be-

sparingsskog är med i ett utvärderingsprojekt, som främst skall ge oss möjlighet att
hantera, eller närmare bestämt undvika,
ett av våra fokusområden, nämligen körskador. I juni planerar vi en skogsdag för
er delägare där vi kommer att visa detta,
men även annat som vi gör i – och tänker
om – era skogar. Vi hoppas att många vill
vara med och ta del av vad vi gör i de skogar vi har förmånen att få förvalta.
Orsa Besparingsskog satsar sedan länge
mycket, både arbete och ekonomiska resurser på vägar, både på skogen, på våra
delägares skogsvägar och i byarna. Vi har
förstått att detta är en prioriterad fråga för
våra delägare. Satsningen är också väl i
samklang med besparingsskogarnas upp-

www.orsabesparingsskog.se

Vårstämman äger rum
tisdagen den 27/5 kl 18.00
på Hembygdsgården
Foto Lars Lidholm
www.orsabesparingsskog.se
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drag enligt gällande lagstiftning, att det
ekonomiska resultat som skapas genom
vårt skogsbruk, skall komma våra delägare
och bygden tillgodo. Men ibland i våra
dystrare stunder önskar vi ändå, att den
del av bygden som inte tillhör delägarskaran, kunde förstå vilket privilegium det
är att bo i en bygd där det finns en besparingsskog. Det normala i övriga delar
av landet är att kommuninnevånarna tar
dessa kostnader, antingen på sin skattsedel
eller genom utdebitering via vägsamfälligheter. I Orsa bidrar besparingsskogen

med många miljoner varje år. Här kan vi
alla hjälpas åt att berätta om nyttan med
en besparingsskog. På så sätt ökar vi kunskapen och minskar risken att någon av
okunskap, eller ren klåfingrighet, ändrar
på besparingsskogarnas förutsättningar.
Det här numret av Jordägaren fokuserar
på plantor, föryngring och skötsel av ungskog, dvs. avgörande faktorer för morgondagens skog. Samhällsdebatten idag handlar mycket om de avtryck vi gör i miljön
och vilka åtgärder både samhälle och individer kan välja för att minska belastning-

en. Som skogsbrukare har vi alla en unik
möjlighet att göra skillnad. En växande
skog binder koldioxid, ju mer det växer,
desto mer koldioxid binds. En växande
skog är också bra för ägarens plånbok.
Ju mer det växer desto bättre, i synnerhet om volym kombineras med kvalitet.
Aktivt skogsbruk är en bra kombination
av klimatnytta och ekonomisk nytta, men
perfekt blir det först då vi lägger till åtgärder som gör naturvårdsnytta!
Carita Bäcklund

Ingemar minns:
Diktare i Finnmarken – Birger Mickelsson
Härom dagen kom Ingemar förbi
med ett urval dikter från Finnmarken som han grävt fram ur sina till
synes outsinliga samlingar. Texten
nedan är saxad från hans urklippssamling.

Diktare i Finnmarken
”Han var en skogens man, född i djupet av Finnmarken på västra Råberget,
år 1900. Fadern var den beryktade TjölJohan. Sina sista levnadsår bodde Birger
Mickelsson i Sandsjö skola, men skogen
var hans egentliga hem.
Birger levde inte i naturen, han levde
med naturen. Skogen, myrarna och sjöarna var hans bakgård och friheten hans
livskamrat. Birger var aldrig rädd för att
säga vad han tyckte och tänkte, kanske var
det just det som gjorde att han aldrig ingick i den stora massan, utan levde sitt liv
som en mycket stark personlighet.
Jakten var något av det mest naturliga i
hans liv. Utan jakt, ingen mat. Men jak-

ten innebar också en oerhörd respekt för
natur och djur. Om man skjuter för att
sälja, är man drabbad av ’Jaktlustens förbannelse’ ansåg Birger och det var just på
ett älgpass han skrev nedanstående dikt.”

Vad vinden viskar

Jag står på en post en oktoberdag
och ser mot blånande bergen
Din sol strör livets ljus över barr och blad
ger liv och värme åt färgen
Skapelsens krona, nej ej jag,
som djävul finns ej min like
men han med kronan som svajar tungt,
är kung i vildmarkens rike
En mörkgrå skugga som glider
rakt mot mitt pass,
jag ler fast nu hjärtat svider.
Han stannar på 20 steg,
ty vinden vände tillbaka.
Då hörs ett skott från ett annat pass,
där stupade nu hans maka.

Tallheds Plantskola

är ett lokalt alternativ för dig som vill ha förstklassiga
plantor och bra service till konkurrenskraftiga priser.
Våra STARPOT-plantor odlas i öppna
odlingssystem. Vinterlagrade plantor är testade
och kvalitetssäkrade av SkogForsk.
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
plantskolan@orsaskog.se
www.orsabesparingsskog.se
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Två händer knäpps, min vän förlåt
härefter för jag din talan.
Mitt ord ska ljuda i tusen år
kring sjöar, berg och dalar.
Ur mörka ögat en sorgsen blick
han vände sakta tillbaka.
Mot öde vidder han styr sin färd,
mot evighet och sin maka.
Förbannelsen må nu vila tungt
kring öde gungflyn och moar.
Besparingsskogen och folk så dumt,
som blott som dårar sig roar.
Ty om du tror på uppståndelsen,
så är det här du skall uppstå.
För att slå vakt omkring alla dem
som led och dog för din gudstro.
Ingegerd Nyström i Hamra har låtit oss
ta del av Birgers dikt. Trots sitt sorgliga
budskap, eller kanske just därför, kan den
stämma till eftertanke inför jakten i höst.

Fiskestämma
torsdag 22 maj 2014
kl. 18.00
Delägare i Orsa Besparingsskogs Fvof kallas härmed till
ordinarie fiskestämma i Jordägarhuset i Orsa

torsdag 22 maj 2014 kl. 18.00
Ärenden enligt stadgar. Stämmohandlingar hålls tillgängliga
i Jordägarhuset två veckor före stämman samt på vår hemsida
www.orsabesparingsskog.se
Styrelsen
www.orsabesparingsskog.se

Tallheds Skogsplantskola – där allt börjar
Skogen alltså. Ja, så kanske kommande generationers delägare i
Orsa Besparingsskog väljer att introducera sina barn och barnbarn i sin
skogs historia.
Plantskolan anlades av Orsa Besparingsskog 1958 och på den tiden skedde all
odling på friland. I dag finns här 13 friland på 2,4 ha men även fem stora varmväxthus med en total yta på 6 400 m2 samt
två säsongsväxthus, en sådhall/packhall,
en långnattsanläggning och en frys med
plats att lagra 12 miljoner plantor. Under
åren har det tagits en del avgörande steg i
utvecklingen för att komma dit Plantskolan är i dag. 1972 togs första steget mot
framtiden, vilket skedde med en övergång
till att odla täckrotsplantor som odlades i
tolv ouppvärmda växthus. 1986 togs nästa steg och flexipotplantor som odlades i
uppvärmda växthus gjorde entré.
Den ständiga strävan att förbättra plantmaterialet ledde 2003 till valet av Starpot
som odlingssystem. Starpot som hade
väckt stor internationell uppmärksamhet
och som är ett av det ledande odlingssystemen i Sverige. Det är ett så kallat öppet
odlingssystem där plantorna odlas i stjärnformade krukor med vertikala luftspalter.
Krukorna är koniska och sitter isär så att
luften kan cirkulera runt dem. Idén med
konstruktionen av odlingsbehållaren är att
då en rotspets träffar luft slutar den växa
och bildar en tillväxtpunkt. Nästa rotspets
börjar växa och så småningom får man en
torvklump genomvävd av rottrådar med
aktiva spetsar och utan rotdeformationer.
Starpot ger en snabb tillväxtstart och stabila plantor som i framtiden bättre klarar
snö och vind. Genom att odlingssystemet
är relativt glest får man även robusta skott,
friska barr och allmänt vitala plantor.
Första steget är sådden som vi börjar med
i mitten på mars och sker i tre omgångar
före midsommar.
– Torven vi odlar i tar vi från Finland,
och den är specialkomponerad efter vårt
behov. Eftersom det är ett öppet odlingssystem får torven inte vara för finkornig,
då ramlar den ur odlingskassetterna. Torvhanteringen vi har är den modernaste som
finns för närvarande. Torven matas in via
en storbalsrivare och transporteras vidare
på band fram till torvfyllaren där torven
vibreras ner och fyller kassetterna. Efter
torvfyllning går kassetterna vidare till
såddmaskinen som sår ett och ett frö, därefter strös ett lager av små vita frigolitkuwww.orsabesparingsskog.se

Nysådda plantor i växthuset. Foto Bror Nilsson.
lor över fröet som har visat sig vara otroligt viktiga, de skyddar fröet och grodden
och ger ett jämt groningsresultat.
Odlingen sker i 5 uppvärmda växthus
som rymmer cirka 850 000 plantor/växthus och två säsongsväxthus som rymmer
425 000 plantor/hus. I säsongsväxthusen
odlar vi en omgång med start i början på
maj. Plantorna odlas i växthusen cirka 4-6
veckor beroende på vilken såddomgång
det gäller.
Förstasådden av tall stoppas i tillväxt
i maj genom att man gör en lång natt.
Detta görs i mörkeranläggningen, som
faktiskt är världens näst största mörkeranläggning för plantor. Man lurar helt
enkelt plantan att det är höst. Det går till
så att man mörklägger från em. och fram
till morgonen därpå. Det tar sedan tre
veckor för dem att invintra och det kan
göras med de sorter som har sydligare proveniens.
– Vi sätter igång dem igen på friland
efter tre veckor. Dessa plantor utvecklar
då dubbla barr, som en tvåårig planta.
Granen bromsar man i tillväxt juli-augusti då man långnattar den i tre veckor.
Granen invintrar och sätter knopp för
nästa tillväxtperiod.
Plantorna växer på friland hela sommaren och hösten. Plantorna kräver tillsyn
hela växtperioden av personalen. Vi tillför vatten och gödning vid behov genom

ramper som går över odlingen. Under
sommaren och hösten behandlar vi även
plantorna med kemikalier som förhindrar
gråmögel, tallskytte och andra oönskade
angrepp.
Tallheds Plantskola är idag en av landets
tekniskt mest utvecklade. Här finns även
så vitt vi vet, den enda maskinen i världen
som kan köra både sådd och packning i en
och samma linje. När plantorna har vuxit
klart på frilanden och invintrat så börjar
vi packa in dem i kartong och det sker
under tiden oktober-december. Plantorna
körs då från friland in i växthusen igen
och hålls upptinade för att sedan lyftas in
i packmaskinen, som är en mycket teknisk
anläggning och är väl värd ett studiebesök.
Odlingsramarna med plantkassetterna transporteras med traktor till pack
maskinen där de sedan automatiskt töms
på plantor. Plantorna lyfts upp ur kassetten och skjuts in i plantkartongen. Här
behövs det 3-4 person som kontrollerar
packlinjen och att det blir rätt mängd
plantor i kartongen innan den försluts.
Sedan klistras en lapp på kartongen med
uppgifter på vad den innehåller m.m.
Kartongerna lyfts sedan med en robot på
lastpallar, plastas och körs till frysen. Alla
plantor vi odlar fryser vi in under vintern
och lagras i en temperatur på -4 grader.
Från och med våren 2014 kommer alla
JORDÄGAREN
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Fakta
Produktion ca. 11 milj. plantor
5 årsanställda

Trädslagsfördelning:
75 % tall
20 % gran
4 % contorta
1 % övriga trädslag (sibirisk lärk)
Anläggning:
5 varmväxthus
2 säsongsväxthus
13 friland
1 långnatt
Såddhall/packhall
Frys med kapacitet att lagra
12 milj. plantor
Fryslagret fyllt med plator som vinterlagras för vårleverans. Foto Bror Nilsson.
plantor som fryslagrats att vara testade
och kvalitetssäkrade av SkogForsk.
Fryslagrade plantor levereras från april
till slutet på juni då även den mest hektiska tiden inträffar på plantskolan.
Plantor levereras även på hösten för
plantering och då från vecka 32 och fram
till mitten av oktober.

Varför höstplantera?

• Höstplantering är ett bra alternativ i
områden med försommartorka.
• Tidig höstplantering från mitten av
augusti medför en bra start för plan-

torna eftersom luftfuktigheten och
marktemperaturen är hög.
• Höstplantering ger bra förutsättningar
för god rottillväxt och snabb etablering.
• Höstplantering förlänger planteringssäsongen och kapar säsongstoppar.
• Plantorna står beredda att börja växa
direkt den kommande våren.

Lämpliga marker är:

Friska marker, ej uppfrysningsmark eller
låglänta marker för att undvika frostskador.

Lämplig tid för höstplantering
Augusti
Mycket bra

September Oktober
Bra
Bra

Plantering i augusti samt första hälften av
september ger en god rotetablering redan
på hösten och innebär bra tillväxt kommande säsong.
Plantering i oktober fungerar som en
långvarig jordslagning. Plantan startar
tidigt på våren.
Bror Nilsson, Plantskolechef

Funderar du på att

sälja din
skogsfastighet?

Lediga kojor för uthyrning
Orsa Besparingsskog har tre Hedlundskojor för uthyrning, på årsbasis
med 6 000 kr i årshyra, i första hand till delägare.
Ahvenlampi, se bilden, på 60 m2 efter Tippingvägen, samt mindre kojor
vid Hötjärn, sydost om Sandsjö och Norderäng, norr om Österåberget.
Intresseanmälan till kontoret i Orsa, tfn. 0250-55 26 08.

Foto Sven-Erik Sjöberg
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Orsa Besparingsskog köper skog, helst
i anslutning till vårt egentliga markinnehav, d.v.s. i den norra kommundelen.
Vår systerorganisation Orsa Sockensamfällighetsförening köper, säljer
eller byter mark, helst i kommunens
centrala eller södra delar.
Kontakta Orsa Besparingsskog,
Carita Bäcklund 0250-55 26 01
eller Sockensamfälligheten,
Åke Falk 070-640 00 54 om du vill
diskutera markaffärer.
www.orsabesparingsskog.se

Föryngring
– den viktigaste skogliga åtgärden
Noggrann planering och bra frö- eller plantmaterial är A och O när man
anlägger ny skog. Växtplatsens förutsättningar bestämmer val av metod och
trädslag. Väl genomfört återväxtarbete ger hög överlevnad, växtliga ung
skogar med hög skogsproduktion och i förlängningen låga kostnader och
sammantaget ett högt rotnetto.
Orsa Besparingsskogs huvudsakliga återväxtmetod är plantering. Sådd används på
våra stenigaste marker där vi genom ordinär markberedning inte kan åstadkomma
ett tillräckligt antal goda planteringspunkter. Vår ambition är att åstadkomma täta
och jämna ungskogar, en förutsättning för
ett högproducerande skogsbruk. För detta
krävs noggrann planering för att anpassa
metod och trädslagsval till de naturgivna
förutsättningarna i olika delar av föryngringstrakten. Tall är i våra trakter det vanligast förekommande trädslaget och fungerar väl på torra och friska marker från
svaga till medelgoda boniteter. Nya forskning indikerar att i nordliga inlandsskogar
är tallen överlägsen granen som är beroende av uthålligt god tillgång på näring och
vatten. På bördig mark är granen alltjämt
överlägsen tallen. I områden med stor risk
för älgbetesskador kan contorta väljas som
alternativ till tall. Produktionsmässigt är
contortan överlägsen tall framför allt på
goda tallmarker av blåbärstyp. Användning av contorta eller andra främmande
trädslag är reglerad i skogsvårdslagen och
måste i förväg anmälas till skogsstyrelsen
om arealen överstiger 0,5 ha. Ett alternativ till gran på goda marker är sibirisk
lärk som avseende produktion överträffar
granen och dessutom är mindre frostkänslig. Sibirisk lärk räknas som ett inhemskt
trädslag och kräver därför ingen anmälan.

En väl utförd markberedning är avgörande för en framgångsrik återväxt. Markberedning innebär fördelar som minskad
vegetationskonkurrens, högre marktemperatur, jämnare fuktighet, bättre näringstillgång samt minskad risk för snytbaggeangrepp. Överlevnaden ökar liksom den
tidiga tillväxten om markberedningsresultatet är bra. Orsa Besparingsskog kräver
i sina markberedningsavtal minst 2 300
bra planteringspunkter för att markberedningen skall vara godkänd. För godkänd
markberedning krävs dessutom att hänsyn
tagits både till de naturvårdselement som
lämnats vid avverkning och de kulturvärden och fornminnen som kan finnas inom
föryngringsytan. För att säkerställa detta
skall entreprenören lämna in en checklista efter utförd markberedning. Förutom antal planteringspunkter är kvaliteten
viktig. För att förhindra snytbaggegnag
skall plantan sitta i mineraljord och minst
10 cm från humuskant. På omvänd torva
skall mineraljorden tydligt täcka den
underliggande humusen. Vår vanligaste
markberedningsmetod är harvning. Harvning kan antingen vara kontinuerlig som
ger ett sammanhängande spår, eller intermittent som ger fläckar. En annan intermittent metod är högläggning.
Bra planteringspunkter är mineraljord
på omvänd torva, eller på våra vanligt förekommande torra eller friska marker, blek-

Fin planta. Foto Anders Frääs.
jord där plantan kan sättas minst 10 cm
från humuskant. Plantering med förädlade plantor är en robust metod som passar i alla klimatlägen. Plantering bör ske så
snart som möjligt efter markberedning för
att minimera kalmarkstiden. Vanligt är att
plantering sker under vår och försommar,
men i våra klimatlägen fungerar höstplantering lika väl, förutsatt att man undviker
uppfrysningsjordar. Innan plantering är
det viktigt att plantorna vårdas väl så att
sundhet och näringsstatus bevaras. Följ
instruktionen på plantkartongerna för att
säkerställa god plantvård.
Vid plantering är det en fördel om
höga punkter kan väljas. Det är även bra
att välja sydsidan av stenar eller stubbar.
Plantan skall sättas djupt, i inget fall får
torvklumpen sticka upp, då är risken för
uttorkning stor. Sker plantering i omvänd
torva måste man vara observant på att torvan har kontakt med underliggande mark,
annars är risken stor att plantan torkar
och dör. Detta är särskilt viktigt vid plantering direkt efter markberedning utan
mellanliggande vinter. Man bör undvika
att plantera under längre torrperioder eller
på högsommaren då grundvattennivån är
som lägst. Plantera inte uttorkade plantor,
det skall gå att krama vatten ur torvklumpen. Tryck till jorden runt plantan vid
plantering i humus eller blekjordsfläck. På
finjordsrik mark där plantan riskerar uppfrysning bör rostjord och blekjord undvikas, plantera i ”gångjärnet” mot humus.
Eftersträva ett avstånd på cirka 2 meter
mellan plantor eller knappt 2 500 plantor
per ha.
Föryngringen bör följas upp regelbundet, om man planterat på våren bör en
kontroll göras efter första sommaren och
senast 1-2 år efter plantering. Om man har
för få huvudplantor eller mycket luckor i
föryngringen kan hjälpplantering behövas.
Ju tidigare hjälpplanteringen sätts in desto
större chans har den att lyckas. En tidig
kontroll kan också ge vägledning varför
plantor dött. En väl genomförd föryngring
är en bra grund för en tät jämn ungskog
och ett högproducerande bestånd.
Carita Bäcklund

Plantering av gräsbevuxet hygge i Sandsjö 2013. Foto Anders Frääs.
www.orsabesparingsskog.se
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Röjning behövs
Röjning handlar om ekonomi, röjda
bestånd ger ett högre netto vid gallring och slutavverkning än för bestånd där röjningen eftersatts. Röjning främjar skogens kvalitet och
ger de kvarlämnade träden bättre
möjlighet att utvecklas genom bättre
tillgång till ljus, vatten och näringsämnen, man kan säga att man flyttar
tillväxten till ett färre antal träd, som
vart och ett blir grövre. Målet med
röjning är att skapa virkesrika, vitala
och stabila skogar.
Vi låter inte bli att röja i trädgårdslandet,
morötter och rödbetor måste glesas ut för
att de skall utvecklas och ge skörd. Det
samma gäller i våra skogsplanteringar,
så gott som alla ungskogar behöver röjas när huvudstammarna nått 2-3 meters
höjd. Återväxten är då etablerad och en
mängd självföryngrade träd, ofta framför
allt björk har tillkommit genom insådd
från omgivande skog. Röjningen bör avvägas så att man får god ekonomi i framtida gallring, röjningen ger lägre framtida
gallringskostnader och produktionen av
gagnvirke ökar efter röjning. Även bestånd som kan kännas glesa kan i vissa
tätare, gruppställde partier behöva röjas.
Det är viktigt att röja i tid, om röjningen
görs för sent går skogsproduktion förlorad
och röjningen blir dyrare, dessutom ökar
risken för snöbrott och stormskador.
Syftet med röjning är att efter ståndortens förutsättningar skapa vitala och
virkesrika skogar med god kvalitet. Genom att stamantal, trädslagsblandning
och höjdspridning regleras och träd med
goda egenskaper lämnas kvar ges de kvarlämnade träden mer utrymme och bättre
tillgång till ljus, vatten och näring. Det är
också viktigt att tänka på att vid röjning
skapas förutsättningar för framtida naturvård och återskapande av naturvärden.

Våra röjare Daniel Cedenman, Roland Jonsson och Patrik Wasser lyssnar intensivt under
röjningsutbildning 2010. Foto Anders Frääs.
Röjning ökar variationen av växter i fältskiktet, vilket sannolikt gynnar växt- och
fågelliv. Naturhänsyn i röjning är i huvudsak att undanta områden från röjning.
Andelen lövträd kan regleras och skiktade
lövrika miljöer längs vattendrag kan skapas. I vissa partier i anslutning till vatten
bör man helt avstå från att röja. Likaså
lämnas gärna kantzoner och skyddszoner
mot hänsynskrävande biotoper orörda. På
motsvarande sätt kan kulturmiljövärden
beaktas eller förstärkas. Gynna särskilt
sälg och rönn som är värdefulla trädslag
för många växt och djurarter.
Att röja ungskog är kanske den svåraste åtgärden i skogsskötsel. Hur man
röjer beror på målsättningen. Vill man
nå hög skogsproduktion bör man röja
tidigt och till täta ungskogar, är målsättningen god virkeskvalitet bör man röja
sent men lämna ungskogen tät. Om målet
är grov medelstam röjs ungskogen tidigt
till en gles ungskog, eftersträvas låga röjningskostnader bör man röja tidigt och
bara en gång. Vill man undvika stubbskottskonkurrens väljer man att röja sent.
Många hävdar även att en sen röjning
är att föredra vid risk för älgskador. Hur
man än väljer att prioritera är det vikti-

Skogsdag för delägare
Lördagen den 28 juni

inbjuds våra delägare till en skogsdag
med tema skogsproduktion, planering
och naturhänsyn. Vi gör en rundtur
med buss på Orsa Besparingsskogs
marker, förtäring ingår.
Anmälan senast onsdag 18 juni till
Jordägarkontoret, tel. 0250-55 26 00
eller mail anniqa.backlund@orsaskog.se
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ga att man röjer. För att undvika luckor
lämnas oberoende av trädslag de plantor
som inte hindrar huvudstammarna kvar.
Hellre ett ”dåligt” träd än en lucka! Orsa
Besparingsskog väljer normalt att röja då
beståndet är 2-3 meter, då hinner bestånd
av löv inte växa upp och vi behöver normalt bara röja en gång. Genom denna
metod skapar vi även förutsättningar för
beståndet att bättre stå emot storm- och
vindskador och kortar dessutom omloppstiden. På torr och frisk mark gynnar
vi tall och björk och på fuktig mark gran
och björk. Vi gynnar löv där det naturligt
kan förekomma och eftersträvar en lövandel på 5-10 % på torra och friska marker
och 20 % på fuktiga marker. De gånger vi
missat och beståndet blivit eftersatt väljer
vi ändå alltid att röja och beståndet behandlas på samma sätt som yngre, men
arbetet blir mer tidsödande och kostsamt,
dessutom förloras skogsproduktion. Röjning är oftast ändå en motiverad åtgärd
för att sänka kostnaden vid den framtida
gallringen. Naturligt föryngrad och sådd
tallskog måste ofta röjas två gånger, den
första, plantskogsröjningen, görs vid 0,51 m höjd då i första hand ruggar glesas ut
så att huvudplantorna friställs och kan utvecklas och slippa skador.
Röjning påverkar både skogens framtida utseende och dess värdeutveckling,
eftersom väl röjda skogar ger värdefulla
gallringsbestånd och senare i omloppstiden även hög andel timmer. Därför är
det viktigt att följa upp röjningen, vare
sig man utför den själv eller låter en entreprenör utföra arbetet. Vi har checklista
för röjning som du som delägare gärna får
ta del av. Denna kan vara till hjälp för att
planera arbetet, ställa krav på entreprenör
inför kontraktsskrivning eller vid uppföljning under och efter utförd röjning.
Carita Bäcklund
www.orsabesparingsskog.se

ENKÄT

Delägare i Orsa Besparingsskog
Vid höststämman 2013 fanns en motion till stämman om tillsättande av tjänst i
förvaltningen för att hjälpa delägarna med frivilliga markbyten.
Motionen återremmiterades till allmänningsstyrelsen med uppdrag att bereda ärendet genom
att brett bland delägarna sondera intresset för omstrukturering av delägarnas marker samt
vilken typ av förrättningsform ni delägare i så fall föredrar.
Med anledning av ovanstående skickar vi härmed denna enkät. Enkäten kommer att användas som stöd för stämman att fatta beslut om motionen. Underskrift av dig som fastighets
ägare krävs ej.
För att underlaget till stämman skall bli så bra som möjligt behövs en hög svarsfrekvens. Vår
önskan är att så många som möjligt inkommer med svar.
Vi ber dig som delägare att sätta ett x för det alternativ som bäst överensstämmer med dina
önskemål samt komplettera handlingen med skifteslag och totalt ägd areal inklusive din del
av samägd areal.
Mitt önskemål är att länsstyrelsen tar fram en kostnadsfri förstudie som underlag
för mitt beslutsfattande om hur en eventuell framtida omstrukturering av mina
marker skall ske.
För mer information hänvisas till:
www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-Fastigheter/omarrondering/Genomforandet/
Mitt önskemål är att en eventuell framtida omstrukturering av mina marker
skall ske genom traditionell omarronderingsförrättning.
Mitt önskemål är att eventuell omstruktuering av mina marker skall ske
genom frivilliga markbyten.
Jag ser inget behov av någon typ av förändring och kan ej
tänka mig att deltaga i någon typ av förrättning.
Jag har ingen uppfattning i frågan.

Var god vänd

www.orsabesparingsskog.se
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Ange nedan i vilket/vilka skifteslag du äger fastighet/fastigheter:

Areal i ha

…………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………

………

Vid areal ovan skall du ange din totala fastighetsareal i respektive skifteslag
inklusive din andel av samägda fastigheters areal.
Enkäten återsänds till:
Orsa Besparingsskog
Box 55
794 21 Orsa
Svara gärna före 2014-05-31 så vi hinner sammanställa materialet innan höststämman.
Resultatet av enkäten kommer att redovisas i Jordägaren inför höststämman 2014.
Tack för Din medverkan !
Med vänlig hälsning
Allmänningsstyrelsen

…………………………………..
Per-Erik Wiik, ordförande
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…………………………………..
Erik Bergkvist, vice ordförande

www.orsabesparingsskog.se

Orsa Besparingsskogs verksamhet och resultat 2013
Årets rörelseresultat är 24,1 mkr (13,1) och resultat efter bidrag till delägare samt efter finansiella poster men
före skatt är 12,8 mkr (7,5). Siffror inom parentes i denna
redovisning avser genomgående för 2012.

Skogen

Under året avverkades 144 tm3fub (125). Budgeterad virkesvolym för 2013 var 108 tm3fub. Dessutom minskades väglagret något så att vi totalt under året sålde 154 tm3fub. Gallringsandelen
uppgick till 15 % vilket är en ökning i jämförelse med föregående
år (12). Timmerandelen ligger på 67 %, vilket är betydligt högre
än genomsnittet de senaste åren. Med tanke på låga massavedspriser under året var detta gynnsamt. Medelpriset för leveransvirke
är 406 kr per m3fub, vilket med beaktande av den ökade gallringsandelen är i stort sett i nivå med föregående år (417) och trots den
kraftiga sänkningen av massavedspriser betydligt högre än det vi
förväntade oss då årets budget fastställdes, dvs. 363 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 klenare slutavverkningar
och som har ungefär halva sin årsvolym kontrakterad hos oss.
Medelstam samt skotningsavstånd är faktorer som har stor inverkan på avverkningskostnad. I föryngringsavverkning har kostnaden ökat marginellt för både skördare och skotare. I gallring har
skördarkostnaden sänkts avsevärt medan skotarkostnaden ökat
något. Totalt har avverkningskostnaderna i normal avverkning
ökat med 4 kr per m3fub. Både vår egen gallringsgrupp och entreprenörerna kör mot besparingsskogarnas bortsättningsnorm.
Vi har fortsatt fokus på maskinutnyttjande och avverkningskostnader. Genom utbildning 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 förbättringar.
Den totala kostnaden för skogsvård uppgår till 8,6 mkr (6,6).
Vi har under året markberett 473 ha (585) genom harvning,
dessutom har vi grävsått 59 ha (48). Hyggesbränning utfördes på
22 ha (10). Orsa Besparingsskog är sannolikt en av de markägare
i landet som har bäst kontinuitet på hyggesbränning, 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. Planteringsarealen uppgår till 616 ha
(933). Vi har röjt 511 ha (486) och gödslat 112 ha (69). Gödsling är en kostnadseffektiv 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, vi har dock lagt om gödslingsstrategi och gödslar
numera i enlighet med nya forskningsrön 50-60-åriga bestånd.
Under året ökade skogsvårdsskulden med 2,6 mkr och uppgår
totalt till 12,5 mkr. En skogsvårdsskuld innebär att man bokför
kostnader för skogsföryngring i samband med att kostnaden uppkommer, dvs. vid slutavverkning. Normalt förflyter 2 år mellan
slutavverkning och föryngring. Orsa Besparingsskog har en hög
ambitionsnivå beträffande skogsvård. Vår målsättning är att även
fortsättningsvis ha lyckade föryngringar och välskötta ungskogar.
Inom besparingens egna marker har vi brutit 5 km nya drivwww.orsabesparingsskog.se

ningsvägar, dessutom har vi rustat 10 km gamla drivningsvägar.
Kostnaderna för besparingsskogens vägar uppgår till 2,7 mkr, av
detta täcks 0,7 mkr genom bidrag.
Skogens virkesintäkter uppgår till 63,2 mkr (49,0) och skogsbrukets kostnader uppgår till 36,0 mkr (30,1). Årets resultat av
skogsbruk blir därmed 28,2 mkr (18,9).

Plantskolan

I Tallheds plantskola såddes det under året in 11,3 milj. plantor
(12,0). Allt fler skogsägare har lärt sig att den nya typen av täckrotsplantor kan planteras även på hösten, resultatet blir förutom
på extrema uppfrysningsjordar lika gott som vid vårplantering.
För markägare innebär detta en större möjlighet att få plantor
under önskat år. Höstplanteringarna var i år rätt omfattande så
en hel del av plantorna är redan levererade, men 8,7 milj. plantor
packades och frystes in för leverans nästa vår. Vår egen förbrukning av plantor har återgått till en normal nivå efter fjolårets stora
omplanteringar, medan delägarnas förbrukning har ökat något.
Vid odling jobbar vi aktivt med att anpassa temperaturen i växthusen beroende på odlingsfas, dels för att få en jämn och bra
plantutveckling och dels för att hålla uppvärmningskostnaderna i
schack. Under året har plantskolan med lyckat resultat även fokuserat på att sänka sin elförbrukning. Plantproduktion per anställd
är fortsatt hög, 2,2 milj. plantor per anställd. Resultat efter avskrivningar är 2,7 mkr (0,9). Under senhösten påbörjades en utbyggnad av tak på plantfrysen. Investeringen görs för att vi skall
få bättre förutsättningar att tina plantor väl skyddade i skugga
och på så sätt ytterligare stärka plantkvaliteten inför leverans.

Fastigheter

Under året köptes 152 ha skog för 3,7 mkr, köpesumman inkluderar även handpenning för ytterligare en fastighet. Resultat från
fastighetsförvaltning uppgår till - 0,5 mkr (- 0,8). I fastighetskostnader ingår förutom kostnader för reparation och underhåll
av främst skogskojor även lönekostnader för snickare. Kostnader
för utförd kulturminnesvård ingår också.

Kraft

Kraftintäkter består av intäkter från vederlagskraft samt från ett
halvt vindkraftverk som köptes hösten 2012. Dessutom har Orsa
Besparingsskog anställd personal för att sköta de vattenkraftverk
som ligger i dotterbolaget Streamgate North AB. Kostnader för
personal och tjänster som utförs för dotterbolaget vidarefaktureras dotterbolaget och ger därmed upphov till både en kostnad och
en intäkt. Vindkraften ger ett resultat på 0,3 mkr. Vederlagskraft
och sålda tjänster till dotterbolaget ger ett resultat på 0,3 mkr.

Jakt och fiske

Målsättningen med vår jakt och fiskeverksamhet är att fortsatt hålla låga avgifter för delägare och ortsbor, men samtidigt
säkerställa att delägare som inte är jägare eller fiskare behöver
subventionera verksamheten. Beträffande jakt kombineras därför delägar- och ortsbojakt med betaljakt, främst på skogsfågel
och björn. Intäkterna för jakt är 1,2 mkr (1,1), varav betaljakten står för hälften. Den flyginventering som gjorts för att följa
älgstammens utveckling, både på Orsa Besparingsskog och våra
delägares marker belastar resultatet med 50 tkr. Resultatet för jakt
är -30 tkr.
Orsa Besparingsskog driver fiskodlingen i Noppikoski, medan
försäljning av fiskekort sköts av fiskevårdsområdesföreningen.
JORDÄGAREN
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Fiskodlingen säljer fisk dels till vårt eget fiskevårdsområde, dels
externt, vår Paljakkaröding är lämplig för många fiskevårdsområden. Vi har under de senaste åren utvecklat verksamheten med
målsättning att kunna sälja större utsättningsfisk, vilket efterfrågas. Senaste sommaren prövade vi i liten skala kassodling i Tallsjön, ett försök som föll väl ut. De fasta kostnaderna vid liten
skala på odling blir höga, men efter den lyckade försöksverksamheten kommer vi 2014 att utöka kassodlingen för att få upp
lönsamheten. Årets resultat för fiskodlingen är - 51 tkr.

Jordägarnämnd

För jordägarnämnden är det svårt att förutse hur aktiva delägarna
kommer att vara, dvs. vilken omfattning bidragsansökningarna
kommer att få. Bidrag till jordbruk är oförändrat drygt 1 mkr
och bidrag till skogsbruk är 1,7 mkr. Inför året förändrades bidragen så att planteringsbidraget försvann, istället omfördelades hela
föryngringsbidraget till ett plantbidrag. Tyvärr verkar röjningsaktiviteten som befarat minska i och med att röjningsprojektet avslutats och bidragsansökningarna fortsätter att minska och ligger
nu på 0,7 mkr (1,2). Nämndens samtliga bidrag och kostnader
uppgår till 4 mkr (4,2). I budgeten låg även bidrag till Projekt
åtkomstvägar på 1 mkr, eftersom det projektet inte kommit igång
som planerat styrde nämnden över de pengarna till jordägarvägar.

Jordägarvägar

Den totala kostnaden för jordägarvägar uppgår till 11,4 mkr
(8,2), av detta utgörs 3 mkr (2,6) av statliga och kommunala
bidrag, resten 8,4 mkr bekostas av Orsa Besparingsskog. Höjda
Balansräkning

2013-12-31 2012-12-31

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

Summa tillgångar

Skulder
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Framtida skogsvårdskostnader
Summa skulder

Summa eget kapital och skulder
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Personal och delägare

Antalet fast anställda är 25 personer, till detta tillkommer 1 timanställd för städning samt 5 säsongsanställda för skogsvård.
Under sommaren har vi även ungdomar anställda, både på plantskolan och på skogsavdelningen. Den personal som sköter drift
och underhåll inom dotterbolaget Streamgate North AB har
under året anställts på Orsa Besparingsskog. Gallringsgruppen
har under året minskats med en person. Vi gör omfattande satsningar på friskvård och har fortsatt låg sjukfrånvaro.
Under året genomfördes seminarier om arronderingsfrågor för
delägarna.
Budget 2013-01-01

Resultaträkning (i tkr)

2013

% av 2012-01-01

2013-12-31 budget 2012-12-31

Rörelsens intäkter m m

8 124
529
68 338

8 843
576
65 594

270
3 274
22 562
48 408
151 505

4 289
24 382
48 072
151 756

11 015
19 767
40 183
8 876
79 841

13 224
56 824
24 269
6 230
100 546

231 346

252 302

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

bidrag har vi fått för broarbeten i Holen samt beläggningsarbeten i Skattungbyn. Beläggningsarbeten har förutom i Skattungbyn även utförts i Holen och Tallhed. På bidragsvägar minskade
underhållet tack vare den gynnsamma sommaren och bidrog till
lägre underhållskostnader på totalt 3,6 mkr (3,9). Vi kunde även
genomföra en rejäl satsning på underhåll av skogsbilvägar för 3,3
mkr (1,6). Utöver detta gjordes större underhållsåtgärder som
grusning för ökad bärighet samt grusåtervinning på vägnätet norr
om Ämån för 2,9 mkr (0,8). Det extra bidraget som omfördelades från jordägarnämnden användes främst för att öka bärigheten
samt för att skapa vändmöjligheter på en del vägar där sådana
saknades. Vi började även ett jobb att på vår hemsida löpande
informera om jordägarvägar, detta jobb fortsätter under 2014.
Det totala bidraget till delägare, dvs. bidrag från jordägarnämnden samt till jordägarvägar är 15,3 mkr (12,5), varav 3 mkr
består av externa vägbidrag.

63 613
127 102
190 715

13 724
14 414
12 493
40 631

231 346

63 613
118 226
181 839

12 361
48 227
9 875
70 463

252 302

Nettoomsättning
Förändring av lager av
produkter i arbete, färdiga
varor

56 063

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m m

85 833

153%

64 373

-973

93

1 106

2 475

56 063

85 966

153%

66 941

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

-5 200
-21 131
-13 814

-6 479
-35 991
-14 653

125%
170%
106%

-5 243
-30 024
-13 333

-3 965

-4 747

120%

-5 274

Summa rörelsens kostnader

-44 110

-61 871

140%

-53 874

11 953

24 095

202%

13 067

-5 524
-7 569
-13 093

-3 965
-8 427
-12 392

72%
111%
95%

-4 205
-5 624
-9 829

-1 140

11 703

2 500

1 071

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat
Jordägarnämnden
Jordägarvägar
Summa till delägare
Resultat efter bidrag till
delägare

3 238

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

43%

-24
2 500

1 047

1 360

12 751

4 293
-38

42%

4 255
7 493

www.orsabesparingsskog.se

Kapitalförvaltning

Under 2013 har kapitalplaceringarna varit mycket försiktiga,
vi har haft fokus på att bygga likviditet utan att ta risker eller
långsiktigt binda pengar. Aktierelaterade placeringar begränsas
i dagsläget av vårt placeringsreglemente, eftersom en stor del av
kapitalet ligger placerat i aktier i Grönklittsgruppen AB. I samband med årsskiftet fanns inget behov av nedskrivningar av befintliga placeringar.

Dotterbolag

Sista december 2012 köpte Orsa Besparingsskog Streamgate
North AB från Fortum. Bolaget innehöll 12 vattenkraftverk med
beräknad årlig kraftproduktion på 30 GWh. Under hösten såldes 4 vattenkraftverk med en årlig produktion på cirka 2 GWh.
Verk till försäljning bestämdes utifrån produktionskapacitet,
investeringsbehov samt geografisk belägenhet, två av verken var
inte i drift. Under sommaren registrerades samtliga kvarvarande
verk för försäljning av ursprungsgarantier i Storbritannien, vilket beräknas ge en årlig intäktsökning på 200-300 tkr. per år.
Inget av verken har under året elcertifikat, men tre av verken
har fått positivt förhandsbesked avseende certifikatsrenovering.
Under senhösten påbörjades åtgärder i Vifors, vårt näst största
verk. Elpriser har under året varit det lägsta på sju år, medelpriset
Skogen

Budget 2013-01-01 % av
2013

Avverkade volymer
m3fub totalt
m3fub stormfällt
m3fub gallring
m3fub slutavverkning
m3fub rotpost

Inmätta volymer
m3fub totalt

Skogen

145 962

135%

32 500
67 500
8 000

22 245
121 239
2 478

68%
180%

30%

15%

108 000

153 799

39 960

Avverkningskostnader
Skogsvård
Gödsling
Vägar
Administration mm
Summa kostnader

Plantskolan

125 153
29 603
15 000
80 550
12%

142%

117 707

Budget 2013-01-01 % av 2012-01-01
2013 2013-12-31 budget 2012-12-31

Virkesintäkter mm
Försäkringsersättning
Summa intäkter

Resultat

2013-12-31 budget 2012-12-31

108 000

GA%

2012-01-01

158%

39 960

63 179
1 076
64 255

49 019
1 500
50 519

-14 948
-6 783
-400
-1 000
-2 644
-25 775

-22 691
-8 259
-328
-2 031
-2 731
-36 040

152%
122%
82%
203%
103%
140%

-19 863
-6 336
-217
-1 496
-2 197
-30 109

14 186

28 215

199%

18 910

Budget 2013-01-01 % av 2012-01-01
2013 2013-12-31 budget 2012-12-31

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter

10 914
2 408
13 322

10 300
2 356
12 656

94%
98%
95%

10 072
2 487
12 559

Rörliga kostnader
Lagerförändring
Fastighetskostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Kostnader för plantskolan

-2 675

139%

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

-3 712
101
-588
-2 799
-1 549
-1 412
-9 959

88%
100%
103%
101%
110%

-3 818
-910
-706
-2 618
-2 174
-1 449
-11 675

4 282

2 697

63%

884

Resultat

www.orsabesparingsskog.se

på spotmarknaden var 34 öre per KWh. Dotterbolagets första år
har förutom låga elpriser präglats av extraordinära kostnader för
övergångsavtal med Fortum. Vi har även konsultkostnader både
inför försäljning och utredningar inför ansökningar för certifikatsrenovering. Årets resultat är 15 tkr.
Fastigheter
Fastighetsintäkter
Jakt- och fiskeintäkter
Kraftintäkter
Summa intäkter
Kostnader för fastigheter
Jakt- och fiskekostnader
Kraftkostnader
Summa kostnader
Resultat

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

Budget 2013-01-01 % av 2012-01-01
2013 2013-12-31 budget 2012-12-31
185
1 675
1 862
3 722

192
1 609
3 976
5 777

104%
96%
214%
155%

191
1 403
673
2 267

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

-660
-1 766
-3 516
-5 942

56%
108%
254%
142%

-948
-1 681
-1 852
-4 482

-467

-165

35%

-2 215

Budget 2013-01-01 % av 2012-01-01
2013 2013-12-31 budget 2012-12-31
67
1 400

89
5 659

1 467

5 748

Personalkostnader
Gemensamma kostnader
Kostnader för legoarbeten
Summa kostnader

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

-3 813
-2 929
-5 659
-12 401

Resultat

-6 048

-6 653

Jordägarnämnden

-1 026
-1 360
-800
-53
-625
-50
-1 120
-290
-200
-5 524

-987
-1 226
-721
-57
-410

Resultat

-5 524

Intäkter

51
2 903
974
3 928

96%
130%
165%

-4 164
-2 880
-2 897
-9 941

110%

-6 013

Budget 2013-01-01 % av 2012-01-01
2013 2013-12-31 budget 2012-12-31

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

Jordägarvägar

133%

-987
-1 096
-1 194
-61
-415

-171
-207
-184
-3 965

96%
90%
90%
108%
66%
0%
15%
71%
92%
72%

-3 965

72%

-4 205

-43
-225
-184
-4 205

Budget 2013-01-01 % av 2012-01-01
2013 2013-12-31 budget 2012-12-31
2 600

3 537

136%

3 248

Kostnader
Kostnader för bidragsvägar
-3 316
Kostnader för skogsvägar
-5 603
Vägbyggnationer och täktverksamhet
Administration
-1 250
Ej omfördelade kostnader
Summa kostnader
-10 169

-3 875
-7 290
-62
-1 040
303
-11 964

117%
130%

118%

-4 280
-3 335
-16
-1 000
-241
-8 872

-8 427

111%

-5 624

Resultat

Finansnetto
Intäkter
Summa kostnader
Resultat

-7 569

83%

Budget 2013-01-01 % av 2012-01-01
2013 2013-12-31 budget 2012-12-31
2 500

1 071

0

-24

2 500

1 047

43%

4 293
-38

42%

JORDÄGAREN

4 255
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Avsändare: Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

Kungörelse av Jordägarstämma tisdagen den 27 maj 2014
Ordinarie vårstämma med Orsa Besparingsskog kommer att hållas i Hembygdsgården tisdagen den 27 maj 2014
med början kl. 18.00. Följande ärenden finns upptagna på föredragningslistan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Stämmans öppnande
Godkänna kallelse
Val av justeringsmän
Fastställa röstlängd
Allmänningsstyrelsens årsredovisning för år 2013
Jordägarnämndens årsredovisning för år 2013
Revisorernas berättelse angående granskningen av jordägarnämndens förvaltning och redovisning
Revisorernas berättelse angående granskningen av allmänningsstyrelsens förvaltning och redovisning
Fastställande av resultat och balansräkning för år 2013
Allmänningsstyrelsens förslag till disposition av 2013 års överskott
Fråga om ansvarsfrihet för jordägarnämnden
Fråga om ansvarsfrihet för allmänningsstyrelsen
Val av tre ledamöter till valberedningen för perioden 2014-2016
I tur att avgå är Anders Nyberg ,Viborg, Ingemar Pettersson,
Åberga samt Lars-Olof Uleander, Stackmora
Motion om anläggningsregister. Widlund
Motion om firmateckning. Widlund, Axelsson, Smids
Motion om försäljning av fast egendom. Widlund, Axelsson,
Smids

17. Motion om investeringar. Widlund, Axelsson,
Smids
18. Motion om upptagning av rågångar. Svennar
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 företräda samägd
fastighet skall förete fullmakt från samtliga andelsägare.
Ställföreträdare för samägd fastighet skall förete av inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis om förordnande
som ställföreträdare.
Anmälan till stämman senast måndagen den 26 maj
före kl. 16.00, till Orsa Besparingsskogs kontor tel.
0250-55 26 00. OBS att anmälan efter denna tidpunkt
inte godkänns.
Efter stämman finns möjlighet att ställa frågor till förvaltning, allmänningsstyrelse samt jordägarnämnd. Vi informerar även om dotterbolaget Streamgate Norths första
verksamhetsår.
Orsa den 11 april 2014
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Nästa nummer

Jordägarnämnden
Gå gärna in på vår hemsida
www.orsabesparingsskog.se och information med fliken 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 mån efter
åtgärdens utförande.
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av Jordägaren
kommer i oktober 2014.

Gasol

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

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 AB. 2014.

www.orsabesparingsskog.se

