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JORDÄGAREN

FÖRVALTAREN HAR ORDET

I förra Jordägaren vädjade vår ordförande till er deläga-
re att komma till stämman och välja framtid för vår ge-
mensamma resurs Orsa Besparingsskog. Gensvaret blev 
enormt och överträffade alla våra förväntningar. 

Höstens stämma blev historisk, med närmare tusen personer 
samlade på Skeer, eller representerade genom fullmakt. För-
slaget till nytt reglemente röstades igenom med överväldigande 
majoritet och ni delägare tog tydligt ställning för grunderna för 
besparingsskogar, Orsa Besparingsskog skall även fortsatt vara 
till för majoriteten delägare och för Orsa som bygd. Förslaget 
till reviderat reglemente lämnades i slutet av januari in till läns-
styrelsen, som har att bedöma laglighet och lämplighet i vårt 
förslag och därefter fastställa det reglemente som skall gälla i 
framtiden. 

Trots den turbulenta hösten löper verksamheten på som 
förväntat. Beträff ande våra ekonomiska mål överträff as dessa, 
främst för att vi lyckats hålla uppe våra timmerpriser. Det goda 
ekonomiska resultatet har uppnåtts samtidigt som vi har en do-
kumenterat hög naturvårdsambition. Ett färskt examensarbete 
ger vid handen att vi, främst som en följd av vår PEFC-certi-
fi ering, vid avverkning lämnar kvar 15-20 % av volymen. Det 
betyder träd och areal som kommer att stå kvar som avvikande 
element med förhoppningsvis betydande naturvärden i den nya 
skogen. Volymen vi årligen lämnar kvar motsvarar en omsätt-

ning på cirka 10 milj. kr, ett avsevärt ansvarstagande för att bi-
behålla och höja naturvärden i våra skogar!

Beträff ande gamla åtkomstvägar har det nu för ett betydande 
antal vägar bildats gemensamhetsanläggningar (GA). En styrelse 
med ansvar för drift och underhåll för samtliga GA-vägar är vald. 
För framtiden innebär det att man säkerställt förutsättningar för 
att vägarnas skötsel och att de betydande investeringar som både 
Besparings skogen och vägarnas ägare gjort, inte varit förgäves. 
Ett fl ertal personer har under många år jobbat med detta och 
samtliga är värda en stor eloge! Förhoppningsvis väljer fl er ägare 
av åtkomstvägar att bilda GA och ingå i den gemensamma väg-
förvaltningen.

För ett fl ertal 
äldre åtkomst

vägar har det nu bildats 
gemensamhetsanlägg
ningar.

Forts. sid. 2 

Besparingsskogen viker ut sig
Har du som delägare eller Orsabo nytta av vår 

Besparingsskog? Vilka är vi, vad gör vi? 

Vi brinner för att svara på frågorna därför flyttar vi in hela Besparingsskogen  
till Tallheds plantskola för en dag. Lördag 15 augusti, kl 10-15  

har du chans att träffa oss, se vad vi gör och ställa dina frågor. 

Fika och aktiviteter för både barn och vuxna 
VÄLKOMMEN
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Ytterligare ett angeläget projekt har slutförts, nämligen röj-
ningsprojektet. Tyvärr kan vi konstatera att röjningsarealen, 
efter att projektet avslutats, mer än halverats. Jordägarnämn-
den konstaterar att om trenden fortsätter kommer detta att få 
konsekvenser för utvecklingen av våra delägares ungskogar och 
därmed lönsamheten i skogsbruket. Därför jobbar Jordägar-
nämnden med frågan och avser komma med förslag på hur vi 
åter kan öka röjningsinsatsen.

Ett projekt som vi hoppas och tror att många av våra delägare 
på sikt skall få nytta av, är projektet där ni delägare kan anlita 
vår fältpersonal för ”råd och dåd” i skogliga spörsmål. Längre 
fram i tidningen kan du läsa mer om våra tankar. Har du en 
skoglig fråga som du behöver hjälp med så kan du passa på att 
testa våra färdigheter!

En utmaning som alla skogsägare står inför är att minimera 
körskador i skogen. Orsa Besparingsskog ingår som en av åtta 
större skogsägare i landet i ett projekt under ledning av Skog-
Forsk. Syftet är att med hjälp av laserdatats information, både 

om volym i olika delar av bestånd och terrängförhållanden, låta 
datorn planera kortaste körväg samtidigt som den beaktar bä-
righet. Vår slutavverkningsentreprenör håller för närvarande på 
och testar att avverka enligt datormodellen. Vi ser med spän-
ning fram emot resultaten.

Ovanstående är ett axplock av aktuella arbeten som pågår. 
Största delen av tiden ägnas självklart vårt vardagsarbete. Det 
sägs att ”tiden går fort då man har roligt”. Det har vi nog oftast, 
men händer det någon gång att det blir motigt, kan vi bara på-
minna oss om det engagemang ni delägare gav prov på i höstas, 
så vet vi att det vi gör är viktigt.

I sommar vill vi ge både delägare och Orsabor en chans att se 
hela bredden av vår verksamhet, därför bjuder vi in till en Be-
sparingsskogsdag på plantskolan i Tallhed. Vi hoppas på vackert 
väder och ett stort deltagande. Men innan dess hoppas jag att vi 
ses på vårstämman. Innan stämman kommer vi att rulla en film 
från den historiska höststämman 2014.
Carita Bäcklund  



Bakgrund
I 1994-års skogsvårdslag togs fastighetsägarnas röjnings-
plikt bort med påföljd, att röjningsaktiviteten i skogen 
gick ner till en katastrofalt låg nivå. I många fall var röj-
ningarna så eftersatta, att det snarare var fråga en om G1 
(yngre gallringsskog) än en R2 men stamtätheten och di-
mensionsspridningen gjorde, att en förröjning var en för-
utsättning för att kunna utföra en första gallring inom nå-
got år som går ihop sig.

Vid kontakt med virkesköparna, framkom det, att det var sällan 
eller aldrig var någon markägare, som inte ville röja, när denne 
i samband med avverkningsuppdrag också blev påmind om att 
det fanns ett röjningsbehov på fastigheten. De flesta var således 
inte medvetna om skogstillståndet på fastigheten. Andelen ut-
bor, som ägde fastigheter, var också hög.

Med anledning av denna utveckling försökte Orsa Bespa-
ringsskog under hela 1990-talet på olika sätt stimulera till ökad 
röjningsaktivitet bland de enskilda skogsägarna i Orsa. Man 
hade bland annat informationskvällar, röjningsdagar och ut-
bildning av röjningsentreprenörer. De olika aktiviteterna hade 
dock blygsam eller ringa effekt på röjningsaktiviteten.

Röjningsprojekt
Då jordägarnämndens försök att stimulera skogsägare till konti-
nuerlig röjning av sin skog inte gav åsyftat resultat, beslöt nämn-
den under 1998 att föreslå jordägarstämman att revidera de 
ÖSI-planer (Översiktlig skogsinventering), som fanns och där-
efter skapa ett röjningsprojekt, där man inventerade skogstill-
ståndet och kontaktade alla fastighetsägare med röjningsbehov 
och erbjöd dem att utföra röjningen till en betydligt reducerad 
kostnad. Man avsåg att under en tioårsperiod gå över samtliga 
skifteslag. För att projektet skulle vara hanterbart prioriterades 
ett eller två skifteslag per år. 

Målet med projektet var att från en låg nivå röjningsareal, 
skulle arealen ungskogsröjning öka till minst 600 ha/år. 

Jordägarstämman beslöt 1999-11-25 att bifalla jordägar-
nämndens förslag och anvisade medel till röjningsprojektet.

År 2000 var ett försöksår och man började med skiftes-
lagen Orsbleck och Oljonsbyn. Fältarbetet med markering 
av röjnings objekten kom dock att ta onödigt lång tid främst 
på grund av dåligt markerade eller obefintliga rågångar. Ägar-
förhållandena var även i vissa fall svåra att reda ut. 

Försöksåret utföll väl och röjningsarealen fördubblades jäm-
fört med tidigare år, varför nämnden beslöt att fullfölja projektet. 

På höststämman 2000 beslutades, att markägare i andra skiftes-
lag än de, som stod på tur i röjningsprojektet, också skulle ha 
möjlighet att få gemensamma röjningsprojekt med entrepre-
nörer godkända och administrerade av jordägarnämnden så 
kallade gemensamma röjprojekt eller utanpåliggande röj
projekt. Kravet var att minst tre delägare med tillsammans 
minst tio ha skulle ingå i projektet. År 2009 höjdes bidragsarea-
len för juridiska personer från 40 ha/år till 100 ha/år.

Under de 14 år som röjningsprojektet pågick fördelades röj-
ningsarealerna sålunda:

Enskilt röjda med röjningsbidrag 5.875 ha
Röjprojekt 4.652 ha
Utanpåliggande röjprojekt 1.046 ha
Totalt 11.573 ha

Detta ger i snitt en röjningsareal av 826 ha per projektår. Jämför 
man detta med areal som röjdes och fick röjningsbidrag från 
jord ägarnämnden mellan åren 1995 och 1999, så uppgår denna 
areal till totalt 1.463 ha. Genomsnittsarealen per år blir här 293 
ha. Ökningen per år uppgår till i genomsnitt 65 %.

Jordägarnämndens mål med röjningsprojektet, att minst 600 
ha/år skulle röjas, uppnåddes således till fullo.

Slutredovisning av jordägarnämndens röjningsprojekt 2000 – 2013
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DELÄGAREXKURSION

Lördag 13 juni har du som delägare möjlighet att 
besöka några av våra kraftverk i Hälsingland. Avresa från 

Jordägarkontoret kl. 07.30, återkomst ca kl. 18. 

Vi bjuder på bussresa samt förtäring under dagen. 
Deltagarantalet är begränsat till en busslast, 

först till kvarn gäller. 

Anmälan till Anniqa 0250-55 26 03, 
anniqa.backlund@orsaskog.se, senast fredag 5 juni.

Ekonomi
Den totala kostnaden för röjningsbidrag under 
projekttiden uppgick totalt till 20,2 Mkr. I detta 
belopp ingår bidrag för enskilt röjda skiften, röj-
ningsprojekt och utanpåliggande röjprojekt där 
det gällde speciella regler. Visst bidrag har erhål-
lits de första åren från KUA-fonden (konjunktur 
utjämningsfond som förvaltas av länsstyrelsen) 
till bland annat inventering och arbetsledning. 
Inom röjningsprojekten betalade skogsägaren 
1.000 kr/ha och resterande betalades ut som röj-
ningsbidrag. För enskilt röjningsbidrag betalade skogsägaren i 
normalfallet 1.000 kr men det maximala röjningsbidraget var 
2.500 kr/ha. År ligen togs in anbud från ett antal skogsentrepre-
nörer med god kunskap om skogsröjning.

Utvärdering
Man kan konstatera, att jordägarnämndens röjningsprojekt föll 
mycket väl ut. Röjd areal ökade i genomsnitt från 293 till 826 
ha/år, en ökning med 282 %. Målet för projektet var 600 ha/år. 
Detta måste betraktas som ett mycket bra resultat och att ett stort 
intresse funnits för projektet bland delägarna. Nu när projektet 
är avslutat röjs det dessvärre, med bidrag, åter under 300 ha/år.

Diagrammet nedan visar klart, att röjningsprojektet även sti-
mulerat markägare att röja skog, som inte ingick i projektets ak-
tuella skifteslag. Röjningsprojektet gjorde således många ägare 
medvetna om skogstillståndet på fastigheten och den i längden 
ekonomiska fördelen att se över och vårda sin skog regelbundet. 
Markägare började att själva röja eller anlita egna entreprenörer 
för arbetet. Detta får anses vara mycket positivt. 

Skogsbruksplaner
Parallellt har projektet med att ta fram nya skogsbruksplaner 
framskridit och totalt har 779 skogsbruksplaner levererats för 
en fast kostnad på 350 kr/plan och 10 kr/ha.
Jordägarnämnden

Röjningsprojektet 
har gjort många 

ägare medvetna om för delen 
att vårda sin skog regel
bundet.

ÅRETS 

Kvarn & stampdag
VID RÅBERGET 

lördagen den 22 augusti kl. 10 - 14
Välkommen
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Mål
Målet var att utreda och utbilda i 
frågor som juridik vid vägförrättning, 
båtnadsområde, andelstal, drift och 
underhåll av vägar samt styrelse-
arbete.

Målsättningen var att för majoriteten av 
befintliga åtkomstvägarna bilda gemen-
samhetsanläggningar (GA) och därefter 
sammanföra vägarna till en eller några ge-
mensamma samfällighetsföreningar med 
en utbildad styrelse. Dessa skulle sedan 
sköta drift och underhåll för samtliga 
vägar. Erfarenheten från detta arbete tas 
tillvara vid bildande av nya åtkomstvägar 
som redan från början bildar gemensam-
hetsanläggning (GA) så att de kan gå med 
i den befintliga stora samfällighetsfören-
ingen.

Historik
I slutet av 1990-talet beslöt Orsa Bespa-
ringsskog att stödja sina delägare genom 
att lämna bidrag till byggande av åt-
komstvägar i Orsa kommun. I dagsläget 
har 43 sådana åtkomstvägar som berör 
902 fastigheter byggts. Den sammanlag-
da väglängden är 8,5 mil och den totala 
investeringen är 5,9 milj. kr. Tyvärr gjor-
des ingen lantmäteriförrättning i sam-

band med byggande av vägarna, utan 
avtal upprättades med respektive mark-
ägare. I dagsläget förvaltas alltså respek-
tive väg genom delägarförvaltning. Frå-
gorna om vägunderhåll m.m. hanteras 
direkt av delägarna i respektive förening. 
Samtliga delägare måste då delta i beslu-
ten och dessutom kunna enas i samtliga 
frågor. 

Den ursprungliga avsikten var att varje 
väg skulle förvaltas av en förening, men 
idag kan vi konstatera att många inte 
kom längre än till interims styrelse. Orsa 
Besparingsskog tog emot en motion 
2009 om bekymret med att hitta män-
niskor som vill ingå i styrelser för vägför-
eningarna. Dessutom riskerar de admi-
nistrativa svårigheterna att öka, genom 
att ingångna avtal enbart är bindande för 
den som ingått avtalet. Dessutom påpe-
kar motionärerna åtkomstvägarnas bris-
tande standard, vilket gör dem känsliga 
för skador med kostsamma reparationer 
som följd. Nuvarande brister i underhåll 
leder till att vägarna snabbt försämras till 
nackdel för både skogskötsel och rekrea-
tionsutövare. Underhållsåtgärder fördy-
ras i onödan genom att samordning mel-
lan olika vägar saknas.

För att informera våra delägare har 
Orsa Besparingsskog anordnat tre semi-
narier med föredragshållare från enskilda 
vägar, lantmäteriet och skogsstyrelsen. 
För att säkra investeringen som är nerlagd 
i åtkomstvägarna och en bra framtida 
förvaltning har frågan utretts av en grupp 
markägare inom Orsa Besparingsskog. 
Dessutom har det skrivits om åtkomst-
vägar i flera nummer av Jordägaren, det 
har hållits tre stycken möten med del-
ägarna i bystugorna. Förfrågningar om 
att bilda gemensamhetsanläggning har 
skickades ut till samtliga delägare i de be-
fintliga åtkomstvägarna. På de vägar där 
svarsfrekvensen var hög och de ställde 
sig positiv till en förrättning, valdes 18 
stycken ut för att bilda gemensamhetsan-
läggningar. Den 24 februari 2015 kallade 
lantmäteriet till anläggningsförrättning, 
15 stycken vägar klubbades igenom och 
bildar idag gemensamhetsanläggningar. 
På förrättningsmötet bildades det en sam-
fällighetsförening för samtliga 15 vägar 
och styrelse valdes för föreningen med 
namnet ”Orsa åtkomstvägars samfällig-
hetsförening” och kommer drivas med 
föreningsförvaltning. Styrelsen kommer 
att få utbildning om samfällighetsfören-
ingar och vägfrågor.

Fredrik Eriksson i färd med att göra båtnadsberäkningar.

Projektet Åtkomstvägar 
”privatskogsbrukets åtkomstvägar i Orsa kommun”

Det går även 
i fortsätt

ningen att få bidrag på 
förättnings kostnaden för 
bildande av gemensam
hetsanläggning på befint
liga åtkomstvägar.
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Samfällighetsförening

Föreningsförvaltning, frågorna 
om vägunderhåll m.m. hanteras 
av en samfällighetsförening. 
Ägarna till de fastigheter som 
får andelstal i gemensam hets
anläggningen blir med lemmar 
i föreningen. Vid förenings
förvaltning kan deltagarna 
avgöra frågor genom majoritets
beslut på årsmöten eller extra 
möten. En styrelse svarar för att 
föreningens beslut verkställs. 
Samfällighets föreningen 
kommer att bildas om någon 
yrkar på det. Bildande av sådan 
förening infattar antagande av 
stadgar samt val av styrelse
ledamöter och revisorer.

Vinsten med sammanslagningen är att 
det ska bli effektivare att förvalta vägarna 
när man administrerar, planerar och be-
ställer underhåll. En större beställare av 
vägtjänster får ett bättre förhandlings-
läge, samordningsvinster och därmed 
lägre kostnader.

De går även i fortsättningen att få bi-
drag på förrättningskostnaden för bil-
dande av gemensamhetsanläggning på 
de befintliga åtkomstvägarna. Se till att 
ansökningarna kommer in under 2015 
för de befintliga åtkomstvägarna, mer in-
formation finns på hemsidan.

Framtiden
Arbetet med åtkomstvägar fortsätter nu 
genom att de ansökningar som kom-
mit in från jordägare om bidrag till åt-
komstvägar behandlas. När beslut togs 
av jordägarstämman den 24 november 
2011 om bidrag till åtkomstvägar var ett 
krav att gemensamhetsanläggningar (GA) 
skulle bildas. En arbetsplan håller på att 
tas fram tillsammans med lantmäteriet, 

detta för att största delen av arbetet skall 
kunna utföras av Orsa Besparingsskog 
på de vägar där merparten är positiva till 
rustning/brytning av väg, samt bildande 
av gemensamhetsanläggning (GA). Detta 
ska förhoppningsvis göra arbetet smidi-
gare. 

Om ni vill söka bidrag till en ny åt-
komstväg, kan ni komma in på kontoret 
eller gå in på Orsa Besparingsskogs hem-
sida http://www.orsabesparingsskog.se/
default.asp?PageID=657 

Nu kan vi även ta fram en första preli-
minär kostnad per fastighet för rustning/
brytning av väg. Vi börjar med att rita 
ett båtnadsområde (Det område som har 
nytta av vägen) för varje väg. Sedan räk-
nas andelstal fram för varje fastighet i vä-
gen, denna beräkning grundar sig på den 
väglängden fastigheten har nytta av samt 
skogsmarksareal (myr ingår ej) inom båt-
nadsområdet. 
Anna Hassis Ståbis, 
Fredrik Eriksson 

Vi har personal som dagligen arbetar med olika frågor, allt från 
markberedning och plantering till avverkning och virkesför-
säljning. Möjligheten att dra fördel av den kompetensen och 
rådgivningen är något som vi tror skulle gagna många av våra 
delägare, och bredda din nytta som delägare ytterligare. 

Som ägare kan du känna trygghet i att vår rådgivning kommer att ske 
med ditt, och din fastighets bästa för ögonen. Ni äger Orsa bespa-
ringsskog, och vi jobbar åt er. Vi vill gärna hjälpa dig som delägare, 
och vi är helt övertygade om att inom vår fältorganisation finns kom-
petens som du som delägare kan ha nytta av. Tanken är att vi ska ge 
råd i små frågor, eller åta oss hela förvaltningsuppdrag.

För att testa om konceptet är något våra delägare efterfrågar, har 
vi beslutat att pröva idén i projektform. Att vi väljer att börja i pro-
jektform beror på att vi behöver utveckla rutiner och arbetssätt, samt 
känna av intresset för den här produkten. Hitintills har vi gjort en 
pilotstudie på en lite större fastighet som har fallit väl ut.

Är du intresserad att testa om vi har något att erbjuda just dig, 
kontakta Tomas Liljeberg som är projektledare. Vi vill pröva vår idé 
både bland drivna skogsägare och ägare som känner sig rätt vilsna i 
skogsfrågor. 

Information om den nytta du har redan idag genom olika bidrag 
hittar du på vår hemsida www.orsabesparingsskog.se/Information/
Jordägarbidrag eller Tel. 0250-55 26 08 Sven-Erik Sjöberg.

Vill du höra mer om projekt delägarnytta eller anmäla ditt intresse 
kontakta Tomas Liljeberg, 0250-55 26 06, tomas.liljeberg@orsa-
skog.se

Behöver ni delägare hjälp med något på er fastighet? 

Fredrik Eriksson och Tomas Liljeberg, två representanter för den fält
organisation som gärna står till din tjänst i skogliga frågor.
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Ingemar minns

Operation Tippingvägen

Den lilla myrholmen Kaunislehto, som 
ligger efter vägen cirka 3 kilometer från 
Kvarnberg är sparad från avverkning och 
visar hur skogen såg ut på de bästa stäl-
lena när vägen byggdes.

Området har eldhärjats otaliga gånger 
fram till mitten av 1800-talet. Spår av de 

sista bränderna (brandlyror) fanns näs-
tan överallt. I denna gamla tallskog fanns 
inslag av yngre tall kommen efter sista 
branden. Den föryngringen var av klena 
stammar som växt sakta och var av olika 
åldrar uppåt cirka 50-60 år.

På 50-talet hade vi inte tillräckligt med 
frö och plantor till att klara föryngrin-
gen på alla kalmarker. Det var att tro 
på självsådd. Vid stämpling av rotpos-
ter lämnades fröträd där inte den yngre 
tallskogen godkändes. De yngre träden 
lämnades hur gles föryngringen än var. 
Det var nästan en dödssynd att stämpla 
yngre tallar.

Efter avverkningen blev det en salig 
blandning av beståndstyper. Dessutom 
förekom märgborrsangrepp i de unga 
tallarna, beroende på lumpningen av alla 
brandskador på timmer och som fi ck 
ligga kvar.

När Olle Larsson kom till Orsa Bespa-
ringsskog var vi en dag och kollade rot-
posterna som varit i Tippningsområdet. 
Han föreslog då åtgärder som han på 
skoj kallade för ”Operation Tippningvä-
gen”. Den gick ut på att rensa bort de 
glesare ungskogspartierna, och spara de 
mera välslutna som fanns i olika hugg-
ningsklasser och som fi ck fröa av sig i de 
kala områdena. Det lyckades faktiskt bra. 
Nu är det fi n ungskog i det som förut var 
glest. I en del av det lite äldre bestånden 
har det nyligen slutavverkats.

Söder om Tippningvägen från myren 
vid Ruonkala och västerut till Tallängs-
myren var ett hygge som brändes under 
fröträd 3 september 1965. Där blev det 
en fi n självsådd som är plantröjd för 
några år sedan.
Ingemar Gustavsson

Bestånd ingående i Operation Tippingvägen vid Ahvenlampi som nu avverkats och hyggesbränts. 
Ingemar Gustavsson krattar ner frö av fi nnråg som på försök såddes på en mindre del av det brända 
hygget.

Delägare i Orsa Besparingsskogs Fvof kallas härmed till 
ordinarie fiskestämma i Jordägarhuset i Orsa 
onsdag 20 maj 2015 kl. 18.00

Ärenden enligt stadgar. Förslag till ändring av stadgar avseende kallelse 
till fiskestämma. Stämmohandlingar hålls tillgängliga i Jordägarhuset två 

veckor före stämman samt på vår hemsida www.orsabesparingsskog.se
Styrelsen

Fiskestämma
onsdag 20 maj 2015  
kl. 18.00

 

 

 
 

 
 

 
 

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

Tippingvägen byggdes 1949. Nästan hela den en mil långa sträckan från Prins-
byggebron till Kvarnbergsrutans gräns var tallskog som ej rörts efter dimen-
sionsavverkningen. 
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Vildmarkstips
Inför sommarens besök i skogen vill Jordägaren för medla 
några väl valda vildmarkstips. Artikeln skriven av Mira 
Micic var ursprungligen införd i Falu Kuriren år 2002. Jord-
ägaren har fått Falu Kurirens välvilliga tillåtelse att delge 
våra läsare artikeln.

Aaron Norbäck, 6 år, från Falun har sedan i måndags med 23 
andra barn deltagit i ett sommarläger vid sjön Stång tjärn. På 
Solskolan fick de leka, bada och lära sig orientering.

Vad är orientering?
– Det är när man joggar med en kompass runt en sjö. Och så 
kan man också gå i skogen.

Aaron berättar att en kompass och en karta är ett måste om 
man ska hålla på med orientering. Han tar en liten kompass och 
guidar oss bland träden:

– Man måste titta på den vita och den röda pilen på kompas-
sen. Den vita pilen pekar mot kallt, den röda mot varmt. Nu 
pekar den vita mot sjön, det betyder att det är kallt i vattnet, 
säger Aaron seriöst och går vidare i den röda pilens riktning:

– Vi går mot det varma, men det kan ta lång tid, varnar han. 
Samtidigt som vi går mot skogen, berättar han om hur man 
hanterar de farliga djur man kan träffa på i vildmarken.

Ormar ska man inte bli ovän med, man ska helst stå helt stilla 
tills de har gett sig i väg. Samtidig bör man sparka lite försiktigt 
med benen.

Björnar är snälla, men kan vara jobbiga om man klappar dem 
för hårt. Då är det bara att attackera dem.

– Och så igelkottar! De förstår inte att människor gör sig illa 
på taggarna.

En av lärarna kommer och förklarar att han måste ta tillbaka 
kompassen från Aaron.

Hur ska vi hitta tillbaka utan kompass?
– Vi kan göra som rävungar. De följer sina spår i snön tillbaka 

till mamman. Så gjorde jag när jag var i Sälen.

Men om det är sommar?
– Då bygger man ett tält och väntar tills en gammal tjej går 

förbi. Man kan äta blommor eller ta med sig en matsäck. Sedan 
kan man försöka tala med myrorna och fråga dem om vägen 
tillbaka. Man måste kunna myrspråk och det kan man lära sig 
här på Solskolan.

Men för att höra myrorna, måste man ha hörselapparat, tror 
Aaron. Man får inte reta upp myrorna, då spottar de syra och 
bits. Med fästingarna ska man inte alls prata, de fattar ingenting

Och om man tröttnar, måste man hitta ett djur som man kan 
rida tillbaka till glasskiosken på, en björn går bra.

Har du lärt dig allt detta här på skolan?
– En del har jag kommit på själv och en del har jag lärt mig 

här på skolan.
Mira Micic

Expert. Med Aaron Norbäck, 6 år, är man trygg i skogen.

Vägmästarens hörna
Stora upprustningar 2015
Ljothedsvägen (Storstupet, Helvetesfallet), Näckådalen-Untorp och Norrbacken 
kommer att rustas under 2015.

Dikning byvägar
Vi är klara med dikning av byvägar till Slättberg (med början i Skattungbyn)  
och vi fortsätter att dika på vägarna söderut, bl.a. i Oljonsbyn.

Större beläggningsunderhåll
I Maggås, Stackmora och bitvis på Lisselhedsvägen ska vi försöka ordna större  
beläggningsunderhåll innan sommaren – om vädret tillåter.

Slåtter
Byvägarna klipps med ett slag varje år och hälften slås fullt ut. I fjol klipptes de flesta 
vägarna fullt ut. Vi fortsätter även med sikt- och höjdröjning. Hjälp till med det, så 
ni inte har buskar, träd och grenar som hänger ut i vägen.

Skogsvägarna slås vart tredje år (slås ofta mer om det växt mycket under sommaren) 
och i år slår vi öst på skogen. Tänk på era åtkomstvägar och drivningsvägar!
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Skogforsk och Orsa Besparingsskog jobbar tillsammans i 
projektet Best Way. BesT Way står för Beslutsstöd Trakt-
planering. Projektet tar fram ett hjälpmedel som kombi-
nerar laserskannad information, d.v.s. bilder av skog och 
mark, och matematik för att hitta bra vägar i skogen att 
köra ut virket på. En bra väg i det här fallet är där marken 
skadas så lite som möjlig samtidigt som virket körs ut på 
ett kostnadseffektivt sätt.

Ett viktigt område inom skogsbruket idag är att minska körska-
dor vid drivning, alltså när skogen avverkas och ska transporte-
ras ut till vägen från hygget. En fullastad skotare kan väga 30-35 
ton så ju fastare mark det finns att köra på, desto bättre. 

Lantmäteriet håller idag på att med flyg laserskanna hela Sve-
rige för att ta fram en tredimensionell bild av marken. Förutom 
bilden av markens höjder och sänkor kan också höjden på träd 
utläsas likväl som t.ex. spår av kulturlämningar. Genom denna 
tredimensionella modell av mark och skog öppnar sig många 
nya möjligheter att se saker trots att skogen står kvar. Markmo-
dellen för Orsaområdet finns redan nu tillgänglig att använda.

Genom den tredimensionella bilden av marken går det att 
beräkna hur vatten ansamlas. Detta gör det lättare att hitta en 
bra passage att köra ut virket på. Det finns även möjlighet att 
identifiera andra riskområden som till exempel där det finns 
kulturlämningar, som kan vara omöjliga att se med ögat innan 
det är för sent. 

Laserskanningen kan också användas för att beräkna volymen 
virke inom ett område. Genom att kombinera information från 
laserskanningen med en hel del matematiska beräkningar är det 
möjligt att i en karta presentera förslag på optimala körvägar på 
det blivande hygget, alltså där både skadorna på marken och 

Förslag på basvägsdragning på trakten Källan.

Inför projektet hade Skogforsk och Orsa besparing en dag i fält där vi gick 
igenom och diskuterade hur kartorna kan användas i praktisk körning. En 
fin dag i fält som synes.

BEST WAY

körsträckan för att köra ut virket minimeras. Kartan med för-
planerade vägar i skogen kan sedan användas av skotarföraren 
för att underlätta och effektivisera arbetet. 

Resultatet av beräkningen i Best Way skrivs sedan ut i en karta 
som den nedan. Skogen på bilden avverkades under mars-april 
2015, och bilden visar den BesT Way-karta som maskinförarna 
använde vid avverkningen. De gula strecken är avgränsning av 
avvkerkningstrakt och orange är förslag på de stora körstråken, 
basvägarna. De blå områdena på kartan ger en indikation om 
var det ansamlas mycket vatten och var marken därmed är be-
tydligt blötare. Det behöver däremot inte betyda att det finns 
vatten i dagen, men bärigheten kan var sänkt och överfarter kan 
behöva förstärkning.
Karin Westlund, SkogForsk



9JORDÄGARENwww.orsabesparingsskog.se

Årets rörelseresultat är 18,7 mkr (24,1) och resultat efter 
bidrag till delägare samt efter finansiella poster men före 
skatt är 8,5 mkr (12,8). Siffrorna inom parentes i denna re-
dovisning avser genomgående år 2013.

Skogen
Avverkning
Skogens virkesintäkter uppgår till 54 Mkr (64,3), vilket är hö-
gre än vi förutspådde i årets budget. Under året avverkades 133 
tm3fub. Gallringsandelen uppgår till 14 % (15). Timmeran-
delen är så hög som 64 %, vilket är fortsatt högt om än något 
lägre än föregående år (67). Med tanke på de svaga massaveds-
priserna var detta gynnsamt. Medelpriset för leveransvirke är 
412 kr per m3fub, vilket är något högre än fjolåret. Massaveds-
priserna ligger på en oförändrat låg nivå historiskt sett. Tyvärr är 
massavedspriserna i mellersta Sverige lägre än omkringliggande 
områden, dels beroende på att en del massaved kommer in från 
stormområdena, men kanske främst p.g.a. import från Norge. 
Medelpriset för timmer varierar mellan åren inte enbart bero-
ende på variation i prislistor utan även p.g.a. förskjutning mel-
lan sortiment och dimensioner. Medelstam, skotningsavstånd 
och volymtäthet är faktorer som har stor inverkan på avverk-
ningskostnaden. Medelstam i föryngringsavverkning är 0,31 
m3fub (0,29) och i gallring 0,065 (0,09). Under 2014 var med-
elskotningsavståndet ca 600 meter. Volymtätheten har minskat 
genom att vi nu avverkar relativt stor andel timmerställningar. 
Många av dessa är ganska glesa, en följd av den storm som 
drog över våra skogar 2001. Att volymen är lägre per hektar 
innebär att avverkningsarealen ökar. Timmerställningarna har 
en grov medelstam, men glesheten leder till att skotningstiden 
ökar. Skördarkostnaderna ligger i stort sett oförändrade medan 
skotarkostnaderna stigit något, främst i föryngringsavverkning. 
Totalt sett har avverkningskostnaderna inklusive omkostnader 
ökat med 4 kr per m3fub.

Skogsvård
Den totala skogsvårdskostnaden uppgår till 6,8 Mkr (8,6). Vi 
har under året markberett 757 ha (473) genom harvning, dess-
utom har vi grävsått 62 (59) ha. Hyggesbränning utfördes på 
7 ha (22). Planteringsarealen uppgår till 445 ha (616) till en 
kostnad av 2,2 Mkr (2,8). Vi har röjt 714 ha (511), kostnaden 
för röjning är 1,4 Mkr (1,2). Under sommaren gödslades 205 
ha (112). Vi har lagt om gödslingsstrategi att motsvara nyare 
forskningsrön, numera väljer vi att gödsla 50-60 åriga bestånd 
där gödslingseffekten beräknas vara störst. Under året ökade 
skogsvårdsskulden med 0,4 Mkr och uppgår därmed till 12,9 
Mkr (12,5). En skogsvårdsskuld innebär att man bokför kostna-
der för föryngring i samband med att kostnaden uppkommer, 
dvs. vid föryngringsavverkning. Den ökade arealen föryngrings-
avverkning i förhållande till föregående år förklarar således den 
ökade skogsvårdsskulden. Orsa Besparingsskog har en hög am-
bitionsnivå beträffande skogsvård. Vår målsättning är att fort-
sättningsvis ha lyckade föryngringar och välskötta ungskogar.

Plantskolan
Under året såddes 11,1 milj. plantor (11,3) in och 7,8 milj. plan-
tor (8,7) packades för fryslagring och leverans 2015. Våra kunder 

har alltmer förstått att dagens system för odling av täckrotsplan-
tor lämpar sig väl även för höstplantering. Under hösten leve-
rerades 3 milj. plantor direkt från våra friland. Även för plant-
skolan är höstleveranserna bra, eftersom packningssäsongen inte 
blir så intensiv och fryskapaciteten räcker väl för behovet.

Plantskolans intäkter uppgår till 13,3 Mkr (12,7), varav 1,8 
Mkr (2,4) utgörs av interna intäkter. Resultat efter avskrivning-
ar är 2,4 Mkr (2,7). På kostnadssidan utgör plantagekostnader-
na en betydande post 0,8 Mkr (1,0). Inköp av frö är en annan 
betydande kostnadspost som under 2014 uppgick till 0,8 mkr 
(0,9). Tyvärr är det fortsatt brist på granfrö. På grund av beskär-
ning i plantager har det under året även varit låg fröproduktion 
främst i Gnarpplantagen, som för oss är den enskilt viktigaste 
plantagen för att täcka vårt behov av tallfrö. Vi har därför varit 
tvungna att ersätta bristen genom externa köp.

Kostnaderna för eldningsolja är stora och varierar kraftigt fram-
för allt beroende på hur kall våren, men till viss del även hösten 
är. Under 2014 uppgick kostnaderna för eldningsolja till 0,6 
Mkr (0,7). Plantskolan har under flera år aktivt jobbat med att 
anpassa temperatur i växthus beroende på odlingsfas, dels för att 
få en jämn och bra plantutveckling och dels för att hålla kostna-
derna i schack. Plantproduktionen per anställd är fortsatt hög 
2,2 milj. plantor per anställd. Den investering i utrymme för att 
tina plantor i en bra miljö dvs. skugga, kom väl till pass vid vå-
rens intensiva tid för plantleverans. Inför höstens packning har 
även en del förbättringar gjorts i den del där odlingskasetterna 
tvättas. Detta kommer att underlätta arbetet och minska den 
manuella insatsen vid kommande insådder.

Fastigheter
Resultat från fastighetsförvaltning upp går till – 0,4 Mkr (- 0,5). 
Intäkterna som består av hyror och arrenden ligger stabilt på 
nivån 0,2 Mkr. I fastighetskostnaden ingår förutom kostnader 
för reparation och underhåll, främst av skogskojor, även löne-
kostnad för snickare. En del av lönekostnaden ligger på andra 
avdelningar som avropat tjänster. Under fastigheter ingår också 
kostnader för utförd kulturminnesvård.

Orsa Besparingsskogs verksamhet och resultat 2014

Orsa Besparingsskog köper skog, 
helst i anslutning till vårt 
egentliga markinnehav, 

d.v.s. i den norra kommundelen.

 
 

Kontakta Orsa Besparingsskog, 
Carita Bäcklund 0250-55 26 01  

Sven-Erik Sjöberg 0250-55 26 08

Funderar du på att 

sälja din skogsfastighet?
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För att kunna hålla låga avgifter för delägar- och ortsbojakt 
kombineras denna med betaljakt, främst på björn och skogs-
fågel. Intäkterna från jakten är 1,3 Mkr (1,2) varav betaljakten 
står för drygt hälften. Resultatet för jakt är 0,1 Mkr (0,0).

Jakt- och fiske har för sin verksamhet tillgång till stugor för 
korttidsuthyrning. Vi har gjort underhållsarbeten på stugorna 
som resulterar i ett underskott på 0,15 Mkr, kostnaden består 
till stor del av lönekostnad.

Jordägarnämnden
Bidrag till jordbruk uppgår oförändrat till 1 Mkr, bidrag till 
skogsbruk har fortsatt att minska något och uppgår till 1,6 Mkr 
(2,0). Nämndens samtliga bidrag och kostnader förutom bidrag 
till vägar uppgår till 3,7 Mkr (4,0). Tyvärr verkar röjningsakti-
viteten som befarat fortsatt att minska i och med att röjnings-
projektet avslutats, bidrag till röjning utgår med 0,5 Mkr (0,7). 
Denna utveckling är bekymmersam eftersom röjning förutom 
att dana beståndet ofta även är en förutsättning för ekonomi vid 
förstagallring. Nämnden hade under året även avsatt medel för 
Projekt vägar som syftar till att stadfästa delaktigheter i befint-
liga åtkomstvägar. Denna process framskrider om än inte riktigt 
i den takt som man hoppats på. Eftersom detta kunde konsta-
teras relativt tidigt under hösten styrdes medel i stället över till 
jordägarvägar för att pengarna ändå skulle komma delägarna 
till del.

Jordägarvägar
Orsa Besparingsskogs kostnad för drift och underhåll av jordä-
garvägar uppgår till 8,8 Mkr (8,4). Dessutom tillkommer stat-
liga och kommunalt bidrag på sammanlagt 3,1 Mkr (3.5). To-
tala kostnaden för jordägarvägarna blir således 11,9 Mkr (12,0). 

Kraft
Kraftintäkter består av intäkter från vederlagskraft samt från 
det halva vindkraftverk som köptes hösten 2012. Dessutom har 
Orsa Besparingsskog personal anställd, för att sköta de vatten-
kraftverk i dotterbolaget Streamgate North AB. Kostnaderna 
för denna personal samt övriga tjänster som utförs för dotter-
bolaget faktureras vidare, detta ger således upphov till både en 
kostnad och en intäkt och höjer därmed båda posterna. Vind-
kraften ger ett resultat på 0,3 Mkr (0,3). Vattenkraft ger genom 
vederlagskraft och sålda tjänster till dotterbolaget ett resultat på 
0,1 Mkr (0,3). Totalt ger kraften ett resultat på 0,4 mkr (0,5).

Jakt och fiske
Målsättningen med vår jakt och fiskeverksamhet är att fortsatt 
hålla låga avgifter för delägare och ortsbor, men samtidigt sä-
kerställa att delägare som inte vill utnyttja våra förmånliga jakt- 
eller fiskemöjligheter inte skall subventionera verksamheten. 
Målsättningen med jakt- och fiskeverksamheten blir därmed att 
nå ett nollresultat. Orsa Besparingsskogs fiskevårdsområdesför-
ening ansvarar för försäljning av fiskekort. Däremot äger Orsa 
Besparingsskog fiskodlingen i Noppikoski, med uppdrag att 
sälja utsättningsfisk både till våra egna vatten och till andra fis-
kevårdsområden. Vi har de senaste åren utvecklat verksamheten 
med målsättningen att kunna sälja större utsättningsfisk, något 
som efterfrågats. Tidigare har vi prövat att låta legoodla fisk i 
kassar. Senaste sommar hade vi kassodling i Tallsjön. Intäkterna 
från fiskförsäljning är 0,5 Mkr (0,4). Årets resultat för fiskod-
lingen är 0,0 Mkr (- 0,1).

Budget Utfall % av Utfall
2014 2014 budget 2013

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning 70 571 77 579 110% 85 833
Förändring av lager av 
produkter i arbete, färdiga varor - -74 -973
Övriga rörelseintäkter - 9 1 106
Summa intäkter m m 70 571 77 514 110% 85 966

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -5 350 -5 966 112% -6 479
Övriga externa kostnader -30 735 -33 573 109% -35 991
Personalkostnader -15 185 -15 162 100% -14 653
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -3 913 -4 146 106% -4 747
Summa rörelsens kostnader -55 183 -58 847 107% -61 871

Rörelseresultat 15 388 18 667 121% 24 095

Jordägarnämnden -5 724 -3 743 65% -3 965
Jordägarvägar -8 102 -8 828 109% -8 427
Summa till delägare -13 826 -12 571 91% -12 392

Resultat efter bidrag till 
delägare 1 562 6 096 390% 11 703

Resultat från finansiella 
investeringar
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 2 500 2 416 97% 1 071
Räntekostnader och liknande 
resultatposter - -29 -24
Summa resultat från 
finansiella investeringar 2 500 2 387 95% 1 047

Resultat efter finansiella 
poster 4 062 8 483 209% 12 751

Bokslut 2014

Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 8 953 8 124
Markanläggningar 482 529
Besparingsskogen, mark 69 325 68 338
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 47 270
Maskiner 2 260 3 274
Inventarier 20 326 22 562
Finansiella anläggningstillgångar 49 540 48 408
Summa anläggningstillgångar 150 933 151 505

Varulager m m 9 445 11 015
Kortfristiga fordringar 17 967 19 767
Kortfristiga placeringar 24 620 40 183
Kassa och bank 34 184 8 876
Summa omsättningstillgångar 86 216 79 841
Summa tillgångar 237 149 231 346

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital 63 613 63 613
Fritt eget kapital 134 318 127 102
Summa eget kapital 197 931 190 715

Skulder
Obeskattade reserver 14 023 13 724
Avsättningar 12 927 -
Kortfristiga skulder 12 268 14 414
Framtida skogsvårdskostnader - 12 493
Summa skulder 39 218 40 631
Summa eget kapital och skulder 237 149 231 346
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Underhållskostnader för bidragsvägar uppgår total tillt 5,8 Mkr 
(3,9). Kostnaderna för sommarunderhåll var betydligt högre än 
föregående år. Eftersom de medel som Jordägarnämnden bidrog 
med främst gick till klippning av vägar samt grusning nära en 
del byar. Beläggningsarbeten för 1,5 Mkr gjordes i Hansjö, Tall-
hed, Skattungbyn, Kallmora, Mickelvål och Kallholen. Åtgär-
derna på skogsbilvägarna återgick efter förra årets omfattande 
satsning på större underhållsåtgärder till mer ordinär omfatt-
ning, kostnaderna uppgår totalt till 5,1 Mkr (7,3). Större un-
derhållsåtgärder gjordes på ett flertal vägar, bl.a. i Hornberga, 
Untorp och Näckådalen. Vi jobbar även med att löpande föra in 
mer information om jordägarvägar på vår hemsida.

Personal
Antalet fast anställda är 26 personer samt 5 säsongsanställda för 
skogsvård. Under sommaren hade vi även ungdomar anställda, 
både på plantskolan och på skogsavdelningen. Den personal 
som sköter drift och underhåll inom dotterbolaget Streamgate 
North AB är anställda på Orsa Besparingsskog. Under året ny-
anställde skogen en person, vars främsta arbetsuppgift är detalj-
planläggning av avverkningstrakter. Vi har fortsatt låg sjukfrån-
varo, trots en relativt hög medelålder på medarbetarna. Vi gör 
omfattande satsningar på främst förebyggande friskvård. 

Skogen Budget Utfall % av Utfall
2014 2014 budget 2013

Avverkade volymer
m3fub totalt 126 000 135 072 107% 145 962
m3fub gallring 28 000 19 405 69% 22 245
m3fub slutavverkning 98 000 113 950 116% 121 239
m3fub rotpost - 1 717 2 478

GA% 22% 14% 65% 15%

Inmätta volymer
m3fub totalt 126 000 130 146 103% 153 799

Skogen Budget Utfall % av Utfall
2014 2014 budget 2013

Virkesintäkter mm 49 270 54 026 110% 63 179
Försäkringsersättning - - 1 076
Summa intäkter 49 270 54 026 110% 64 255

Avverkningskostnader -19 150 -19 912 104% -22 691
Skogsvård -6 824 -6 183 91% -8 259
Gödsling -622 -588 95% -328
Vägar -1 550 -1 038 67% -2 031
Administration mm -2 928 -2 723 93% -2 731
Summa kostnader -31 074 -30 444 98% -36 040

Resultat 18 196 23 582 130% 28 215

Plantskolan Budget Utfall % av Utfall
2014 2014 budget 2013

Externa intäkter 11 010 11 422 104% 10 300
Interna intäkter 1 650 1 838 111% 2 356
Summa intäkter 12 660 13 260 105% 12 656

Rörliga kostnader -2 735 -4 175 153% -3 712
Lagerförändring - -618 101
Fastighetskostnader -598 -427 71% -588
Personalkostnader -2 962 -2 726 92% -2 799
Övriga kostnader -1 427 -1 505 105% -1 549
Avskrivningar -1 400 -1 456 104% -1 412
Kostnader för plantskolan -9 122 -10 907 120% -9 959

Resultat 3 538 2 353 67% 2 697

Budget Utfall % av Utfall
2014 2014 budget 2013

Fastighetsintäkter 169 209 124% 192
Jakt- och fiskeintäkter 1 970 1 847 94% 1 609
Kraftintäkter 3 585 3 681 103% 3 976
Summa intäkter 5 724 5 737 100% 5 777

Kostnader för fastigheter -911 -623 68% -660
Jakt- och fiskekostnader -1 767 -1 899 107% -1 766
Kraftkostnader -3 035 -3 250 107% -3 516
Summa kostnader -5 713 -5 772 101% -5 942

Resultat 11 -35 -165

Gemensamt och lego Budget Utfall % av Utfall
2014 2014 budget 2013

Försäljn av tjänster och varor 67 212 316% 89
Legoarbeten 4 500 6 096 135% 5 659
Reavinster
Summa intäkter 4 567 6 308 138% 5 748

Personalkostnader -3 976 -4 048 102% -3 813
Gemensamma kostnader -2 498 -3 442 138% -2 929
Kostnader för legoarbeten -4 450 -6 051 136% -5 659
Summa kostnader -10 924 -13 541 124% -12 401

Resultat -6 357 -7 233 114% -6 653

Jordägarnämnden Budget Budget % av Utfall
2014 2014 budget 2013

Kostnader
Bidrag jordbruk -1 021 -1 061 104% -987
Bidrag skogsbruk -1 160 -1 120 97% -1 226
Röjning -600 -465 78% -721
Planläggning -40 -39 98% -57
Övriga bidrag -630 -447 71% -410
Kulturvård och dylikt -50 -17 34% -
Projekt vägar -1 733 -250 14% -171
Administration -290 -193 67% -207
Nämndearvoden -200 -152 76% -184
Summa kostnader -5 724 -3 744 65% -3 965

Resultat -5 724 -3 744 65% -3 965

Fastigheter

Budget Utfall % av Utfall
2014 2014 budget 2013

Intäkter 2 600 3 123 120% 3 537

Kostnader
Kostnader för bidragsvägar -3 912 -5 801 148% -3 875
Kostnader för skogsvägar -5 620 -5 083 90% -7 290
Vägbyggnationer och täktverksamhet - - -62
Administration -1 170 -1 179 101% -1 040
Ej omfördelade kostnader - 113 303
Summa kostnader -10 702 -11 950 112% -11 964

Resultat -8 102 -8 827 109% -8 427

Budget Budget % av Utfall
2014 2014 budget 2013

Intäkter 2 500 2 416 97% 1 071

Summa kostnader - -29 -24

Resultat 2 500 2 387 95% 1 047

Jordägarvägar

Finansnetto

Kapitalförvaltning
Under 2014 har kapitalplaceringarna varit mycket försiktiga. 
Aktierelaterade placeringsmöjligheter begränsas i dagsläget av 
vårt placeringsreglemente, eftersom en så stor andel av kapitalet 
ligger placerat i aktier i Grönklittsgruppen AB. Resultat från 
finansiella investeringar uppgår till 2,4 Mkr (1,1).
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Gasol
till bra priser!
På Tallheds plantskola kan 
du återfylla dina godkän-
da gasolfl askor till mycket 
förmånliga priser. 

Ordinarie vårstämma med Orsa Besparingsskog kommer att hållas i Hembygdsgården torsdagen den 28 maj 2015 
med början kl. 18.00. Följande ärenden fi nns upptagna på föredragningslistan.

Ärenden:
1. Stämmans öppnande.
2. Godkänna kallelse.
3. Val av justeringsmän.
4. Fastställa röstlängd.
5. Allmänningsstyrelsens årsredovisning för år 2014.
6. Jordägarnämndens årsredovisning för år 2014.
7. Revisorernas berättelse angående granskningen av jord-

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

ningsstyrelsens förvaltning och redovisning.
9. Fastställande av resultat och balansräkning för år 2014.
10. Allmänningsstyrelsens förslag till disposition av 2014 års 

överskott.
11. Fråga om ansvarsfrihet för jordägarnämnden.
12. Fråga om ansvarsfrihet för allmänningsstyrelsen.
13. Motion om beloppsgräns för investeringar samt teckning 

av fi rma. Ö Ljungvall.
14. Stämmans avslutande.

Till ärendena hörande handlingar fi nns tillgängliga under 17 
dagar före stämman på jordägarkontoret i Orsa. Handlingar 
fi nns även tillgängliga på vår hemsida www.orsabesparings-
skog.se

Den som vid stämman avser att företräda samägd fastig-
het skall förete fullmakt från samtliga andelsägare. Ställföre-
trädare för samägd fastighet skall förete av inskrivningsmyn-
digheten utfärdat bevis om förordnande som ställföreträdare.

Anmälan till stämman senast onsdagen den 27 maj före 
kl. 16, till Orsa Besparingsskogs kontor tel. 0250-55 26 00. 
OBS att anmälan efter denna tidpunkt inte godkänns.

Efter stämman fi nns möjlighet att ställa frågor till förvalt-
ning, allmänningsstyrelse samt jordägarnämnd. Vi informe-
rar även om dotterbolaget Streamgate Norths verksamhetsår 
2014.
Orsa den 1 april 2015. / ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Jordägarnämnden
Gå gärna in på vår hemsida 
www.orsabesparingsskog.se och in-
formation 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 mån efter 
åtgärdens utförande. 

besök vår hemsida
www.orsabesparingsskog.se


