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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
För ett år sedan genomförde vi den historiska höst-
stämman på folkparken Skeer. På stämman röstade 
delägarna med förkrossande majoritet, fram ett nytt 
reglemente för vår besparingsskog. Det nya reglemen-
tet är nu godkänt av länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens beslut har överklagats till förvaltningsdomstolen 
av fyra delägare i Besparingsskogen. En av de som överklagade 
länsstyrelsens beslut om att godkänna det av stämman beslutade 
reglementet, har hos förvaltningsdomstolen begärt inhibition. 
Ett domstolsbeslut om inhibition innebär att det gamla regle
mentet gäller tills domstolen meddelar dom i ärendet. Förvalt
ningsrätten avslog den sökandes yrkande om inhibition.

Det var 41 år sedan vi gick till stämma på ett nytt reglemente 
och den 26 november 2015 är det dags igen. Vi går alltså mot 
ännu en historisk stämma fast naturligtvis inte av samma digni
tet som förra året. Tillämpningen av det nya reglementet gör att 
de många privata delägarnas vilja får stor betydelse i val och frå
gor som går till omröstning på stämman. Övergångsbestämmel
serna i det nya regle mentet medför nya val av förtorendevalda 
i allmännings styrelsen, jordägarnämnden och valberedningen.

Min uppmaning till er alla är att komma till stämman och rösta 
så att ni får den förvaltning av Besparingsskogen som ni önskar.

Den 26 oktober 2015 anställde allmänningsstyrelsen en ny 

förvaltare som efterträdare till vår avgående förvaltare Carita 
Bäcklund. Efter en lång tid med Carita som förvaltare och med 
hennes posi tiva ledaregenskaper som jämförelse så hade allmän
ningsstyrelsen en gedigen kravspecifi kation på egenskaper hos 
den nya förvaltaren. Bland 15 kvalifi cerade sökande till tjänsten 
var Joakim Myhr man den som bäst svarade upp mot våra för
väntningar. Joakim kommer att tillträda sin tjänst senast den 1 
februari 2016. Vi kommer alla att få tillfälle att hälsa honom 
välkommen till Besparingsskogen på stämman.
Väl mött på höststämman !  
Per-Erik

Vi går 
mot ännu 

en historisk jord-
ägarstämma.

www.orsabesparingsskog.se

Gasol
till bra priser!
På Tallheds plantskola 
kan du återfylla dina 
godkända gasolfl askor till 
mycket förmånliga priser. 
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Början, med en beställning på en rätt ge
nomgripande omorganisation, var i och 
för sig en jobbig tid för alla inblandade, för 
styrelse, för arbetskamrater, för mig, men 
självklart mest för de arbetskamrater som 
blev tvungna att avsluta sin anställning 
hos Orsa Besparingsskog. Dock var jag då 
och är fortfarande, helt övertygad om att 
det var en nödvändig grund för att skapa 
den lyckosamma och effektiva organisation 
som Orsa Besparingsskog i mitt tycke idag 
är. En lärdom från den tiden är betydelsen 
av att hela tiden jobba med små föränd
ringar, på det sättet kan man undvika de 
stora och smärtsamma ingreppen.

Idag är samtlig personal involverad i 
utvecklingen av den egna verksamheten. 
Jag dristar mig att tro att det ansvar, men 
också den möjlighet att påverka som detta 
innebär har välkomnats och uppskattats av 
personalen. Att känna att den egna kun
skapen och yrkeserfarenheten tas tillvara, 
påverkar och spelar roll värdesätter nog 
de flesta. Orsa Besparingsskog må vara en 
liten organisation, men i många avseenden 
ligger vi i framkant. Då tänker jag till exem
pel på vårt sätt att använda den skannade 
informationen om våra skogar, vårt arbete 
för att undvika körskador, våra högklas

FD förvaltaren har ordet

siga plantor, utvecklingen av utrustning 
och metoder på vägsidan, användningen av 
viltresursen och fiskodlingen, våra initiativ 
till samordning med andra besparings
skogar, certifikatsrenovering av kraftverk, 
listan kan göras lång. Ensam åstadkommer 
man inte så mycket av detta, men jag tror 
och hoppas att vi tillsammans förflyttat oss 
en bra bit under de här åren och att vi idag 
är en Orsa Besparingsskog där vi trivs till
sammans och som vi känner stolthet över. 

Besparingsskogar är en mycket speciell 
företeelse med sitt uppdrag att verka dels 
för delägarnas bästa, men lika viktigt är 
uppdraget att verka för bygdens väl. Kol
lektivets väl före individens, det är upp
draget för både allmänningsstyrelse, jord
ägarnämnd och personalen. För egen del 
har ansvaret mot delägarna alltid känts 
givet och självklart. Däremot ska villigt 
erkännas att jag i början kände viss för
våning över att delägarna satsade så stor del 
av budgeten på nyttor som kom även icke
delägare till del, till exempel på vägar nere 
i Orsa. Men ni delägare var tydliga, så ville 
ni ha det, så fick det bli. Det är först de 
senaste årens omfattande arbete med nytt 
reglemente som till fullo fått mig att förstå 
hela innebörden i uppdraget, innefattande 

även ansvar i bygden och hur rätt ni delä
gare hela tiden haft!

Nu har vi det nya reglementet på plats, 
om än i skrivande stund överklagat till för
valtningsrätten. En viktig del i att vi kom
mit så långt med ett nytt reglemente är det 
tydliga ställningstagande som gjordes av en 
överväldigande del av våra delägare. Om 
jag får hoppas något för framtiden så är 
det att ni fullföljer det engagemanget ge
nom att i första hand delta i stämmor och 
välja de förtroendevalda ni anser mest läm
pade att arbeta för delägarkollektivets och 
bygdens bästa. En framtida viktig uppgift 
är även att ena delägarna, så att alla, stora 
som små, känner glädjen i och nyttan av 
sitt delägarskap.

Orsa Besparingsskog har nästan 150 år 
på nacken. Jag önskar er lycka till och stor 
nytta av början av nästa 150årsperiod. 
Förutsättningarna för detta är goda! 
Carita Bäcklund

Som nybliven ”friherrinna” sitter jag i skrivande stund i ett gnistrande vackert 
höstlandskap på en liten ö i Vasa skärgård, en omgivning som jag skattar högt. 
Platsen är som skapad för reflektion och tankarna går även till Orsa Bespa-
ringsskog, min arbetsplats under tio år, varav merparten som skogsförvaltare. 
År som varit de absolut roligaste i mitt yrkesliv!

Nu är mina skogsmästarstudier sedan länge 
avslutade och jag har i snart tio år varit 
verksam på olika befattningar inom Stora 
Enso Skog. Vid en tillbakablick kan jag 
konstatera att jag haft förmånen att få arbe
ta med en rad utmanande, utvecklande och 
inspirerande arbetsuppgifter och inte minst 
människor. Mestadels har mitt arbete rört 
sig inom ramen för produktion, utveck
ling och ledarskap, ämnen som ligger mig 

Nye förvaltaren har ordet

varmt om hjärtat. Den mest utmanande 
och lärorika arbetssituationen från min 
tid inom Stora Enso Skog var då jag som 
nytillträdd distriktschef vid Svegs distrikt 
hade i uppdrag hantera 400 000 m3fub 
stormskadad skog efter stormen Dagmar.

Den 1:a februari 2016 återvänder jag 
återigen till besparingskontoret i Orsa, 
denna gång med ett helt annat uppdrag. 
Nu är min uppgift att på bästa sätt förvalta 

Besparingsskogens tillgångar och att leda 
det operativa arbetet. Det är utan tvekan 
ett ärofyllt uppdrag som jag med tillförsikt 
ser fram mot!
Joakim Myhrman

Första gången jag besökte besparingskontoret i Orsa var under min utbildning 
till Skogsmästare vid SLU i Skinnskatteberg. Det var höst 2005 och besöket 
handlade då om att med hjälp av digital information skapa en datamodell 
för bonitering. Jag vill minnas att arbetet föll väl ut och att det var tre unga 
och stolta studenter som presenterade resultatet för Skogsförvaltare Rune 
Dehlén. 

Carita Bäcklund, tidigare förvaltare 
för Orsa Besparingsskog.

Joakim Myhrman, ny förvaltare för 
Orsa Besparingsskog.
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En liten inblick i åtgärder utförda 2015

Återvinning med grävmaskin på Ljothedsvägen för att kunna dika vid behov.
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Justering av återvunnet material
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Beläggningsupprustningar 2015
Förstärkningar, justering, maskinell spricklagning och 
ytning har genoförts under sommaren trots vädret.

Grusvägsupprustning 2015 
Återvinning/dikning med hyvel och grävmaskin på Ljothedsvägen (vägen till Storstupet & Helvetesfallet).

/ Vägmästaren
Orsa Besparingsskog

Nya valvbågar 2015 
Vi lägger några valvbågar per år där det finns vandringshinder för 
fisk eller bottendjur. Den är utformad så att landlevande djur som 
är beroende av vattendraget inbjuds att passera under vägövergång
en, utan risk för överkörning på vägbanan. I år har vi lagt valvbågar 
över Blåvasseln, Ivarsbäcken och Knölbäcken.

Vägmästarens hörna

Ytning för att förlänga livslängden på gamla beläggningar.
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Det fanns även en skördarsimulator från 
Naturbruksgymnasiet i Älvdalen på plats, 
där fanns möjlighet att köra en skördare 
nästan som på riktigt. Även en helikopter 
var på plats där Tom Nilsson visade och be
rättade vad skogsbruket kan dra för nytta 
av den tjänsten.

En scenvagn var uppställd på området 
där de olika avdelningarna berättade om sin 
verksamhet. LRFordförande och del ägaren 
Martin Moraeus berättade om vad en bon
de har för nytta av Besparingsskogen.

Under dagen bjöds alla besökare på kaf
fe, korv och läsk. Barnen fick även ett go
disregn från scenvagnen och det var dagens 
enda ”regnmoln” skapat av förvaltaren 
Carita Bäcklund.

Besparingsskogsdagen 15 augusti 2015
Den 15 augusti 2015 inträffade något 
historiskt på Besparingsskogen. Vi 
samlade alla Besparingsskogens en-
heter på Plantskolan för en skogsdag 
där vi visade maskiner och perso-
nal för allmänheten. Dagen bjöd på 
strålande solsken och svag vind. Det 
var helt enkelt en ”kanondag” som 
många besökare uttryckte det.

Det blev en riktigt lyckad dag. Jag själv 
blev mycket glad av att se cirka 350400 
besökare under dagen. Tanken med skogs
dagen var att visa vilka resurser vi har och 
vad Besparingsskogen betyder för delägar
na och bygden vi lever och verkar i. Enligt 
all positiv feedback som kom under dagen 
känns det verkligen som vi nådde ut med 
vårt budskap.

Besökarna fick möjlighet att gå en tips
promenad vilket många gjorde. Frågorna 
var formulerade så att man fick fundera 
lite över vad Besparingsskogen utför nu 
men även vad som gjorts historiskt. Barnen 
hade egna frågor under promenaden som 
berörde deras värld, (svaren på tipsprome
naden hittar ni på hemsidan www.orsabe
sparingsskog.se).

När man gick tipspromenaden så besök
te man alla enheter där man fick mycket 
ingående information om de olika verk
samheter Besparingsskogen utför. Möjlig
het fanns att titta på och sitta i alla maski
ner vilket var ett mycket uppskattat inslag! 

Sammanfattningsvis var det ett lyckat 
drag att samla alla enheter på ett och 
samma ställe vilket gav mersmak att åter
komma med samma koncept i framtiden.
Bror Nilsson, Plantskolechef

Vinnare i tipspromenaden 15/8 2015

Vuxna: 
1:a Lennart Bärjegård 
2:a Johan Olofsson 
3:a Mats Karner 
Barn:
1:a Leon Bergman
2:a Linus Bergman
3:a Edwin Pettersson

Orsa Besparingsskogs väghyvel som körs av Mats Andersson.
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Det berättas att på 1930-talet hade några jägare sett ett 
älgspår på Orsas utmarker. Hela dagen spårade de, utan 
att få någon kontakt med älgen. På kvällen kom de trötta 
och blöta till en koja där de skulle övernatta. De hade då-
ligt med mat, endast en påse torra ärter. Dessa blötlades 
och kokades. Men detta var ju ingen mat åt hungriga älg-
jägare så de fick lägga sig hungriga. Dagen därpå fortsatte 
spårningen, men utan resultat, på eftermiddagen gav de 
upp. Utsvultna och trötta fick de åka hem utan älg, trots 
de stora ansträngningar de gjort.

Sådana var villkoren för 1920talets jägare. De kämpade, gav aldrig 
upp, de hade mycket lägre krav, än vad dagens jägare har. Tiderna 
har förändras markant.

Den organiserade älgjakten är ett relativt ungt begrepp. Runt 
1920talet bildades många jaktvårdsföreningarna, en samordnig av 
jakten emellan grannbyarna blev nu möjlig. Jägarna fick större jakt
marker och tillgång till jaktkojor långt ut på utskogen.

1938 sköts en 22taggare på Lekattmyren, nära Gangsberg. Det
ta var nog den största älg som skjutits på den tiden. KajsHans tog 
åt sig äran som skytt, men farsan berättade, att när han sköt teck
nade älgen ”skott” så vem som var skytten är oklart. Älgskalle blev 
uppstoppad och fick pryda KajsHans farstukvist med sin mäktig
het. Farsan lyfte alltid upp mig för att jag skulle få klappa det gigan
tiska älghuvudet med de stora hornen. Hur kunde denna enorma 
älg befinna sig på KajsHans farstukvist, och att det gick att klappa 
den? Detta satte griller i min arma pojkskalle. Men det väckte ett 
enormt intresse för älgjakten och skogens mystik.

På 1950talet, kom övningsskjutningen i ropet. På de tidiga 
söndagsmornar i dimmiga september var jag den förste på älgskyt
tebanan för att hjälpa gubbarna med markeringen på papp älgen. 
Där trivdes jag. Jag fick se och kanske ibland hålla de fantastiska 
bössorna Remingtongaren, Mauser 96 och Huskvarna repeterstud
saren, alla dessa bössor som var jägarnas stolthet, och de vårdades 
som skötebarn. 

 I älgjaktstider satt jag som pojke och väntade på att alla jägare 
skulle samlas hemma hos oss, de kom redan på söndags eftermid
dagen, då skulle de resoneras om jakten. De rökte cigarett och pra
tade oavbrutet, hela köket var blått av tobaksrök. Stämningen var 
på topp, någon hade kanske en flaska med sig, aldrig har så stora 
älgar skjutits, som nu när jägarna var i sitt livs bästa form och be
rättarglädje. Där satt jag i mitt lilla hörn, och lyssnade på allt som 
kom ifrån deras tobaksdoftande munnarna, där röken sögs in och 
blåstes ut, som på de stora ångloken på Furudals banan när de pas
serade våra jaktmarker ned i Pesa. 

In på 1920talet började älgjägarna samordna jakten. Moderna 
gevär ersatte de gamla flintlåsbössorna, alla Remingtongarna och 
de gamla soldatbössorna som fanns hemma i husen. Med Mauser 
96:a, och den moderna repeterstudsaren, kunde nu jägaren skjuta 
fem skott plus ett i loppet utan att ladda om. Dessa nya bössor var 
underverk och förbättrade skyttet betydligt. 

Jaktmarker slogs samman. Stackmora och Orsbleck kunde nu 
jaga på större sammanhängande marker. De flyttade ut till utsko
garna, där skogsarbetarkojorna fanns. Dessa kojor blev älg jägarnas 
mecka. En högborg för entusiasterna, BackHjalmar, ViborgsAn
ders, FriskEmil KajsHans och Josef, alla legendariska älgjägare. 
Inte att förglömma ChristiansKalle, denne ”eremit”, som alltid 
hade bössan i hand. Han levande ett enkel liv i utkanten av byn 

i sin lilla koja. Han var alltid nöjd med tillvaron, fiskade, jagade, 
kanske någon kolvedhuggning för kontanternas skull. Även för ho
nom var älgjakten årets höjdpunkt. Det berättas att när jaktlaget 
skjutit en älg frågade han tyst och försynt ”om det var någon som 
misstyckte om han skar en bit av lungan för att koka sig lite mat”. 
Detta är ett levnadsbevis på de enkla förhållanden som många jä
gare levde i på den tiden.

I jaktkojorna var mathållningen mycket enkel men fruarna hade 
sett till att det fanns mat i ryggsäckarna. Det saltade fläsket, tunn
brödet och, kanske någon burk hemkonserverat älgkött från fjol
året. Det drickbara inte att förglömma, det hade gubbarna själva 
lagt i. Nu var de fria, deras enda semester. Nu fick de utlopp för 
sina fantasier och nu var det älgjakt.

Tjuvjakten har alltid förekommit, främst i Finnmarken och ute 
på utskogen i utkanterna av byarna, där ingen risk för upptäckt 
fanns, och där de kunde gömma sig för länsman. 

Med skogens sus och glimten i sina ögon har mången tjuvjägare 
berättat om sina bedrifter och hur länsman var dem i häl arna. Hur 
de med list och knep förvillade bort den märkesbeprydde stads
tjänstemannen. Sanningshalten i dessa historier var väl si så där. 
Men tjuvjägarna var goda berättare som kunde trollbinda åhöraren 
med sina fantastiska ”sanna” historier.

Det berättas om en tjuvjägare uppe i Finnmarken som skjutit 
en älg. Allt var frid och fröjd när han hängde in köttet i härbret. 
Men han hade hört ett envist rykte att länsman skulle komma. Han 
kunde inte ha köttet hängandes där i härbret, nu när länsman skulle 
komma. Gubben funderade mycket på hur han skulle klara sig ur 
knipan, nu när den märkesförsedda stadstjänstemannen kunde 
dyka upp när som helst. Gubben var smart. Tog köttet från härbret 
och lade det i kökssoffan och själv lade han sig därpå. När den uni
formsklädde stadstjänstemannen kom in i stugan ojade gubben sig 
väldigt över sitt långa sängliggande, hostade och snörvlade, gjorde 
allt för att övertyga stadstjänstemannen om sin allvarliga sjukdom. 
Han var så väldigt sjuk att han omöjligen kunde resa sig upp ur 
sängen. Länsman framförde sina misstankar om tjuvjakten, tit
tade medlidande på den sjuke gubben, tänkte att det var ju alldeles 
omöjligt att denna sjuke gubbe kunde vara tjuvjägaren. Länsman 
satt konfunderad vid köksbordet rev sitt kala huvud, konstaterade 
än en gång fått känna det försmädliga nederlaget hetta i sitt ansikte. 
Han tackade för sig, tog sin märkesförsedda mössa som han så ömt 
hållit i handen, satt den på sin kala huvud och önskade gubben ett 
gott tillfrisknande och gick. 

 När lugnet återkom, kvicknade gubben till, drog på sig byx
orna pigg som någon, återförde köttet till härbret, där det tidigare 
hade hängt. Vinterns matbehov var nu räddat, de kunde nu leva ett 
drägligt liv även i den djupa skogen i Finnmarken.

När det fattiga skogsfolket tog sig en älg ibland, sågs det oftast 
igenom fingrarna av gemene man. Ja, utom skogvaktaren och läns
man förståss. 

Med det moderna skogsbrukets intåg, fick löv och sly växa fritt, 
till ett enormt skafferi för älgen. Älgstammen fick en starkt upp
gång till 1980talet. Efter en osedvanligt stor avskjutning runt 1985 
sjönk åter älgstammen. Men efter detta har ännu en återhämtning 
skett på grund av reglerad och återhållsam jakt. Nu är den åter i 
normal nivå, till alla jägares stora lycka och glädje. Tjuvjakt och 
fattiga förhållanden var nog en bidragande orsak till nedgången i 
älgstammen. 
Kjell Hansson-Talu Stackmora. 

Älgjakten förr och nu
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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

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?

De sista dagarna i september åkte 
personal och ett antal förtroende-
valda på en tvådagars resa. 

Första morgonen styrde vi kosan mot 
Västmanland. Karl Hedin vår kunnige 
och välvillige värd tog emot oss i Snytsbo, 
företagets ladugård som omvandlats till 
samlingslokal. Efter en snabbfi ka inledde 
Karl vårt program genom att kunnigt och 
intresseväckande redovisa sina synpunkter i 
vargfrågan, ett högintressant och brännan
de aktuellt ämne för fl ertalet av åhörarna. 
Karl är ju heller inte direkt känd för att 
sticka under stol med sina åsikter!

Efter varg byttes fokus till brand, den 

egentliga anledningen till att vi valt att till
bringa första dagen i Västmanland. Innan 
besöket på plats i brandområdet fi ck vi en 
introduktion till det idag unika området. 
Branden, den största i modern tid, är idag 
Sveriges största hygge.

Några fakta: Brandarealen är nästan 
14 000 ha, med en omkrets av ca 65 km. 
Inom ett område på nästan 150 km2 eva
kuerades ca 1 000 personer, 1 200 nötkrea
tur och 500 får och lamm. Flygplanen var 
uppe 1 533 gånger och dumpade 10 000 m3 
vatten, helikoptrarna var uppe 320 timmar 
och bombade med 9 000 m3 vatten och 72 
mil brandslang drogs ut. 5 500 ha av brand
området ägs av Karl Hedin AB, volym

mässigt 725 000 av totalt 1 400 000 m3 eller 
8 årsavverkningar till ett värde av 400 mil
joner försvann inom loppet av fem dagar 
för AB Karl Hedin. Förutom Karl Hedin 
är Bergvik Skog AB, Sveaskog och Västerås 
stift stora skogsägare som drabbades, dess
utom 107 enskilda skogsägare. 

Hur kunde då branden få ett sånt förlopp? 
Branden uppkom som följd av markbered
ning. Vid tillfället var det extremt torrt i 
markerna med en dygnstemperatur över 
30 grader. Inga naturliga begränsnings
linjer fanns och området var svårtillgäng
ligt. Stilla stående rök omöjliggjorde tidvis 
luftbekämpning. Branden berörde fl era 
kommuner vilket ledde till samordnings
problem. Kort sagt många samverkande 
faktorer som fi ck förödande konsekvenser. 
Ändå framskred branden under de för
sta dagarna relativt långsamt, men under 
den femte dagen, den ”svarta måndagen”, 
rådde kraftig vind och branden satte fart 
och spred sig med 3050 meter per minut. 
Norbergs samhälle var akut hotat. Sedan 
vände vinden och det mojnade!

 Med denna information ringande i 
öronen åkte vi på eftermiddagen ut på en 
två timmars rundtur i det avspärrade om
rådet. Vi trodde vi var förberedda, men 
det var svårt att värja sig mot förödelsen. 
Kilometer efter kilometer med svartbränd 
stenöken. Den kraftiga branden hade 
bränt bort humuslagret och blottlagt ett 

Katastrof och kultur på personalresa

Robert Pettersson, skogvaktare på Karl Hedin AB berättar om det påbörjade föryngringsarbetet på 
”Sverigens största hygge”.

Branden, den största 
i modern tid, är idag 

Sveriges största hygge.
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Vi är glada att presentera en ny med-
arbetare inom administrationen. 

Från den 1 november finns Anna Fransson 
som ekonomiassistent på Orsa Besparings
skog. Anna har förutom poäng i bland 
annat företagsekonomi även gedigen 
erfaren het av löpande bokföring, kund 
och leverantörs reskontrahantering, bok
slut och årsredovisning samt diverse syss
lor som förekommer på ett kontor. Kort 
sagt, Anna passade väl in i den profil vi 
gjort för tjänsten. 

Anna är en glad, positiv, noggrann och 
hjälpsam tjej/dam som vi är säkra passar väl 

Välkommen Anna!

stenlandskap som sänkt boniteten med 
åtskilliga enheter. Ungefär halva arealen 
är idag avverkad, virket tillvarataget och 
återbeskogningen påbörjad. På resterande 
del står den brända döda skogen kvar, den 
delen planeras bli naturreservat till from
ma för forskning samt allehanda kryp och 
brandgynnade arter. Det är omöjligt att 
före ställa sig det inferno det måste ha varit, 
men det vi såg påverkade oss alla. Det var 
en berörd och nedstämd skara som tackade 
våra värdar för en dag som gjort djupt in
tryck. Tystlåtna äntrade vi bussen för resan 
upp mot Upplandskusten.

Besöksmål den andra dagen var Hargs 
bruk, det enda äldre järnbruk i regionen 
som fortfarande är i privat ägo. Nyligen 
pensionerade f.d. förvaltaren Ulf Dietrich
son mötte oss på trappan till Bruksgården. 
Ulf inledde med en kort historik över 
egendomen som har anor från tidigt 1600
tal. 1668 fick Harg privilegier att anlägga 
järnbruk. Vallonsmedjorna är fortfarande 
exteriört välbevarade, men stångjärnstill
verkningen upphörde tidigt 1920tal.

Tidigare användes skogen främst till kol 
för järnframställning. Fortsatt är skogen 
ryggraden i verksamheten. Hargs Bruk AB 
förvaltar 20 000 ha produktiv skogsmark 
med en årlig tillväxt på drygt 100 000 m3sk 
och en årlig avverkning på ca 85 000 m3sk. 
Jämförelsevis förvaltar Orsa Besparings
skog 65 000 ha produktiv skogsmark, till
växten är drygt 200 000 m3sk och årlig av
verkning ca 150 000 m3sk.

Inom egendomen förvaltas jakt och be
drivs viltvård på 5 000 ha med målsättning 
att viltanpassa områden så att de kan bära 
stora viltstammar utan skador på skog och 

åker. Exempel på åtgärder är omfattande 
återskapande av våtmarker, anläggning av 
viltåkrar, plantering av remisser i odlings
landskapet samt stödutfodring, åtgärder 
som skapat goda förutsättningar för en 
omfattande kommersiell jakt. 

Brukets jordbruksmark på 1 500 ha är 
utarrenderat till tre gårdar. På egendomen 
finns totalt ca. 700 hus att förvalta. Målsätt
ningen på den välskötta egendomen är att 
vårda kulturarvet och skapa attraktiva bo
endemiljöer. Eftersom Hargs bruk är i pri
vat ägo bedrivs ingen turistisk verksamhet.

Allt detta och mycket därtill berättade 
Ulf medan vi i buss guidades runt ett soligt 
och vackert höstlandskap. Efter en mycket 

välsmakande lunch tackade vi Ulf för en 
intressant förmiddag som gett oss en bra 
bild verksamheten på Hargs bruk och de 
12 anställdas vardag.

Efter en kort avstickare till Vifors kraft
verk där vår driftansvariga JanOlov Sjö
lander uppdaterade oss om certifikats
renoveringen styrdes kosan mot Orsa. På 
minuten utsatt tid anlände vi till Jord
ägarhuset. Efter att ha tackat varandra för 
trevligt sällskap och två händelserika och 
intressanta dagar skildes vi, uppiggade av 
våra upplevelser och återgick var och en till 
vår egen vardag.
Carita Bäcklund

Ulf Dietrichson berättar om vallonsmedjorna innan vi går in i smedjan Övre Hammaren där både 
härdar och blåsbälg fortfarande finns kvar.

in både bland sina nya arbetskamrater och 
våra delägare.

Privat är 40åriga Anna bosatt i Stack
mora, gift och mamma till Nora 6 år. Även 
privat verkar hon vara förtjust i siffror, för
utom umgänge med familj och vänner, ver
kar soduku och sifferkorsord förgylla tiden.

För att komma in i jobbet kommer Anna 
under några månader att parallellköra med 
Anniqa, som bestämt sig för att nyttja möj
ligheten till tidig pension. Anniqa slutar 
den sista december.

Som sagt, Anna är hjärtligt välkommen i 
besparingsgänget!

Anna Fransson, ny medarbetare som 
ekonomiassisten på Orsa Besparings-
skog.
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Orsa Besparingsskog inbjöd i mitten 
av juni sina delägare att besöka några 
av kraftverken som ingår i dotter-
bolaget Streamgate North AB. 

Vi får ibland frågor om bolaget och dess 
kraftverk. Därför ville vi ge delägarna en 
möjlighet att besöka ett urval av kraft verken 
och få gott om utrymme att ställa frågor 
och bilda sig en egen uppfattning. Värd för 
dagen var vår duktiga driftchef JanOlov 
Sjölander, som kan svara på de mest varie
rande frågor som berör kraftverken.

Ett 30tal delägare hade hörsammat vår 
inbjudan och en vacker junimorgon styrde 
vi kosan mot kusten. I dagsprogrammet 
inrymdes besök på tre olika utrustade sta
tioner. 

Första anhalt var Vifors kraftstation som 
ligger i Hamrångeån och alldeles intill 
E 4:an några mil norr om Gävle. Vifors är 
vår näst största station med en årsproduk
tion på 56 GWh. Vifors som togs i bruk 
i början av 1920talet är utrustad med två 
Francisturbiner från tiden. Vid vårt besök 
gick stationen på en turbin, den andra var 
nedmonterad och fraktad till Tjeckien för 
renovering som en första etapp för att få 
elcertifikat för produktionen. JanOlov be
rättade att den turbinen kommer att åter
installeras i Vifors i november, då turbin 
nummer två skickas ner för renovering. 
Certifikatsrenoveringen innefattar även 
omlindning av generatorer samt byte av 
styr och reglersystem. Efter renoveringen 

kommer Vifors att kunna fjärrstyras, vilket 
besparar JanOlov och hans kollega många 
mil på E4:an. Parallellt med åtgärderna i 
stationsbyggnaden sker även byte och au
tomatisering av dammluckor i intagsdam
men.

Från Vifors styrde vi kosan norrut. Efter 
stopp för välbehövlig lunch fortsatte färden 
mot Lundströmmens kraftverk i Rolfstaån. 
Lundströmmen är ett betydligt nyare kraft
verk som togs i drift 1995. Lundströmmen 
är utrustad med två Flygt semikaplanturbi
ner. Årsproduktionen är knappt 3 GWh. 
Vid Lundströmmen fick vi även se exem
pel på fiskvandringsvägar, dels en mindre 

lyckad fisktrappa, men även ett omlöp som 
verkade vinna de fiskeintresserade deltagar
nas godkännande.

Sista anhalten var Alsjö kraftverk i De
långersån. Ossbergerturbinen i Alsjö togs 
i drift 1998. Den 1 100 meter långa til
loppstuben i glasfiber kom på plats 2011. 
JanOlov berättade att Alsö kraftverk 
krävde relativt små insatser för att erhålla 
nya elcertifikat och är den första station i 
Streamgates innehav som fått förnyade el
certifikat. Förutom omlindning av genera
tor och allmän upputsning av turbin gjor
des även vissa insatser på luckorna vid in
tagsdammen. JanOlov berättade vidare att 
förutom Alsjö så har vi elcertifikat även för 
Forsa nedre. Förutom pågående renovering 
av Vifors finns även beslut om certifikats
renovering av Forsså. Turbinerna i Forsa 
nedre och Forsså som är av samma typ som 
vi såg i Lundströmmen, d.v.s. Flygtmaski
ner, är relativt enkla att renovera till certifi
katsstandard. Efter att Energimyndigheten 
godkänt renoveringen kan vi under en 15 
års period sälja certifierad el. Intäkten för 
den certifierade delen är i dagsläget 1520 
öre. Om man betänker att det vanliga el
priset verkar hamna på drygt 20 öre un
der de närmaste åren så är intäktsökningen 
genom certifikat rätt betydande avslutade 
JanOlov.

Innan vi styrde kosan mot Orsa intogs en 
fika på Avholmsberget utanför Friggesund. 
Utsikten över Dellensjöarna var magnifik 
och höll oss trollbundna under den paus vår 
busschaufför var tvungen att få, innan han 
kunde ta sig an den sista etappen mot Orsa.
Carita Bäcklund

Delägarresa – besök på några kraftstationer

Omlöpet vid Lundströmmens kraftstation synas av intresserade delägare.

Jan-Olov Sjölander berättar om pågående certifikatsrenovering av Vifors kraftstation.
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Under några dagar i sommarvärmen har de ensamkom-
mande flyktingbarnen i Orsa fått möjlighet att prova på ett 
av våra största fritidsintressen: fiske.

Initierat av Orsa Besparingsskogs Jan Eriksson inleddes ett samar
bete mellan Besparingsskogen, Integrationen i Orsa och Kenneth 
Lilja på Lilja Deep Forest Events. 

Det hela startade med en välbesökt informationskväll där 
Kenneth pratade om hur man går till väga för att fiska på våra 
fiskevårdsområden gällande fiskekort och regelverk. Olika sorters 
fiskeutrustning visades och intresset var stort. Många frågor ställdes 
och besvarades.

Redan dagen efter var det dags för att prova på fiske och platsen 
för det var Lillån i Orsa. Vanligt flötmete stod på programmet och 

Flyktingbarnen fick prova på fiske

efter en kort introduktion startade fisket. Fisken var ordentligt på 
hugget och glädjen var stor när fisk efter fisk hamnade i keepnätet 
(fångstsump som ligger i vatten).

Efter en vilodag var det sedan dags att åka upp till Orsa Bespa
ringsskogs stugor uppe vid Tallsjön där Janne tog emot och inkvar
terade dem för en övernattning. Vi den natursköna fiskecampen 
vid Tallsjön riggades metspön av Kenneth och hans medhjälpare 
och ännu mer fiske stod på programmet. Abborrar och en del öring 
nappade bra. En del av fisken grillades direkt över brasan och åts 
med god aptit. Kvällen avslutades med kluriga lekar, bad och en 
utlottning av fiskespön skänkta av Besparingen och Lilja DFE. De 
som inte vann på lottdragningen gick inte lottlösa då även de fick 
meteutrustning som Janne Eriksson skänkte till var och en.
Janne Eriksson och Kenneth Lilja

Orsa Besparingsskogs verksamhetsplan (VP) för 2016
Sågverken i vårt område, som för vår ekonomi är de vikti-
gaste köparna, rapporterar relativt stabil efterfrågan, men 
en mycket osäker prisbild för sina färdigvaror. Beträffande 
massaved är situationen att det p.g.a. minskad efterfrågan 
på framför allt massa för tryckpapper skett en betydande 
kapacitetsnedläggning, men även omdisponering av till-
verkning mot förpackningsmaterial. 

Skog. För närvarande pågår inom industrin ett intensivt utveck
lingsarbete för att ta fram nya produkter, men det kommer att 
dröja innan effekten av detta arbete får genomslag i efterfrågan på 
vedråvara. I det korta perspektivet riskerar prispressen på massaved 
att kvarstå, trots att producenternas råvarulager sannolikt sjunkit. 
Bedömningar av omvärldsfaktorer är behäftade med betydande 
osäkerhetsfaktorer, men den övervägande delen av omvärldsanaly
ser andas osäkerhet, trots att vedråvaran allmänt ses som en viktig 
faktor i omställningen mot en grön ekonomi. Ett flertal omvärlds
faktorer pekar på en positiv utveckling, samtidigt finns betydande 
ekonomier som bromsat in. I Europa som på så kort sikt som ett 
år normalt brukar vara tämligen förutsägbart, råder stor osäker
het, främst mot bakgrund av de omfattande flyktingströmmar som 
berör hela regionen. 

Orsa Besparingsskog bedömer att vår nuvarande prisnivå på tim
mer är tillfredsställande och vi sluter i höst kontrakt med i stort 
sett oförändrad prisnivå. Mot bakgrund av den osäkerhet som rå
der både beträffande riktning och omfattning av eventuella för
ändringar, väljer vi att lägga 2016 års budget i nivå med bedömt 
utfall innevarande år. Vi planerar att avverka 126 500 m3fub som 
leveransvirke, dvs. avverkning utförs antingen av vår egen gallrings
grupp eller någon av de två entreprenörsgrupper vi har kontrakte
rade. Drygt 20 % av volymen planeras tas ut i gallring, huvudsak
ligen i förstagallring. Intäkterna för leveransvirke 2016 budgeteras 
till 51,8 Mkr. Vi räknar med oförändrade avverkningskostnader 
per kubikmeter i slutavverkning, men något lägre skördarkostna
der i gallring som effekt av skördarbyte i vår egen gallringsgrupp. 
Beträffande omkostnader planerar vi en något sänkt kostnadsnivå 
för drivningsvägar, främst beroende på att sommarunderhållet pla
neras återgå till normal nivå. Totala kostnaden för våra egna vägar 
planeras med hänsyn tagen till erhållna bidrag bli 1,2 Mkr. Övriga 
avverkningsomkostnader förväntas bli jämförbara med innevaran
de år. Budget för avverkningskostnader totalt, inklusive omkostna
der sänks något till knappt 19 Mkr. 

Skogsvård är som alltid ett prioriterat område, vi budgete
rar med en ökad nivå i jämförelse med 2015. Totalt budgeteras 
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nader hänförliga till vattenkraft faktureras därför vidare till bolaget 
och återfinns på motsvarande sätt som för andra legoarbeten både 
som intäkter och motsvarande kostnader. Totalt ger kraften ett re
sultat på 0,4 Mkr.

Gemensamma kostnader budgeteras i stort sett oförändrade. 
Beträffande legoarbeten har kostnaderna under de senaste åren 
ökat genom att vi numer, för att få bättre kontroll över våra virkes
flöden, ombesörjer virkesfrakter till mottagande industri. Eftersom 
alla transportkostnader vidarefaktureras till mottagaren sker en 
motsvarande intäktsökning.

Vägavdelningen ansvarar förutom för bidragsvägar och jordä
garnas skogsvägar även för utförandet av de åtgärder som skogsav
delningen avropar på besparingsskogens egna vägar. Förutom detta 
har vägavdelningen åtagit sig utförandeansvar för några externa 
uppdrag. Vägavdelningen har gjort upp en långsiktig plan med 
indelning i vägklasser för att möjliggöra en planlagd och rationell 
skötsel. Vi fortsätter åtgärder på huvudvägar, dvs. klass 1 och 2 vä
gar. Dikning av byvägar fortsätter liksom klippning och grusning 
av skogsbilvägar enligt plan. Under 2016 görs en rejäl satsning om 
1,4 Mkr på ytning av belagda vägar. Ytning är en bra metod att 
konservera och förlänga livslängden på befintlig beläggning. Även 
sommarunderhåll av bidragsvägar ökar och föreslås ligga på 2,1 
Mkr. Satsningen på skogsvägar är i stort sett oförändrad från 2015. 
Även budget för större underhållsåtgärder ökas något. Totalt ham
nar vägavdelningens budget på 8, 8 Mkr. Stats och kommunbidra
gen väntas öka till 3,2 Mkr, vilket innebär att den totala satsningen 
på jordägarvägar under 2016 planeras bli 12 Mkr. 

Den bidragsbudget som jordägarnämnden äskat uppgår 2016 
till 5,8 Mkr. Huvuddelen av nämndens budget föreslås oförändrad, 
förutom till jordägarvägar gå främst till bidrag för jord och skogs
bruk. Nämnden föreslår en höjning av bidrag till mjölkkor, en 
höjning som föreslås bli gällande de närmaste fem åren. Den are
albegränsning som juridiska personer tidigare åtagit sig avskaffas, 
i stället föreslås samma arealbegränsning gälla för alla. Nämnden 
föreslår även ett dubbelt markberedningsbidrag för högläggning på 
blöta marker där alternativen är mindre säkra. Nämnden föreslår 
oförändrat bidrag till röjning trots att röjningsprojektet avslutats. 
Förhoppningen är att delägarna skall fortsätta att röja sina skogar, 
eftersom röjning är en viktig insats för att öka avkastningen från 
framtida avverkningar. Satsningen på åtkomstvägar fortsätter, an
slaget för nya åtkomstvägar föreslås fortfarande till 0,8 Mkr, även 
insatsen på projekt befintliga åtkomstvägar föreslås oförändrad. Till 
jordägarnämndens budget för bidrag under 2016 på totalt 5,8 Mkr 
kommer kostnader för Jordägarvägar för 12 Mkr inklusive externa 
bidrag. Under 2016 planeras således satsningar för delägarna och 
bygden för 17,8 Mkr. Av denna satsning förväntas 3,2 Mkr finan
sieras genom stats och kommunbidrag. 

Eftersom rörelseresultatet för 2016 budgeteras till 14,4 Mkr. 
innebär budget för 2016 ett underskott efter bidrag på 0,1 Mkr. 
Detta innebär att bidrag som enligt budget utgår till delägare och 
bygd läggs 100 tkr högre än budgeterat överskott från vårt skogs
bruk, som enligt lag och reglemente skall finansiera bidragen. Un
derskottet täcks av tidigare upparbetat överskott.

Resultatet från finansiella investeringar skall användas för inves
teringar som t.ex. inköp av skogsmark, vilket även är en central 
målsättning enligt reglementet. Under 2015 har allmänningssty
relsen antagit en ny kapitalplaceringspolicy som definierar tillåtna 
risknivåer i vår kapitalförvaltning. Målet om minst 5 % avkastning 
på kapitalet ligger fortsatt fast.

För 2016 budgeteras Orsa Besparingsskogs resultat efter finan
siella poster till 0,3 Mkr.
Orsa 2015-10-06
Allmänningsstyrelsen

skogsvård, inklusive gödsling till 9,4 Mkr. Planteringsarealen ökar 
marginellt, främst beroende på att avverkningarna de senaste åren 
koncentrerats till tidigare sönderblåsta timmerställningar, vilket le
der till större återbeskogningsareal vid oförändrad volym. Årsytan 
kommer de närmaste åren sannolikt att ligga på nivån drygt 800 
ha. Även i år planerar vi grävsådd på våra stenigaste föryngringsa
realer, planerad areal är 70 ha. Hyggesbränning är fortsatt priorite
rad, huvudsakligen för den stora naturvårdsnytta åtgärden ha. Vi 
planerar bränna 40 ha. Röjningsarealen minskar till 700 ha, vilket 
innebär att kommande år uppgår röjningen till knappt en årsyta. 
Röjningskostnaden budgeteras till 1,5 Mkr, en minskning med 0,3 
Mkr. Vi fortsätter att inrikta gödslingsinsatsen mot 5060åriga 
bestånd, där gödslingseffekten enligt nyare forskning förväntas bli 
störst. Vi planerar för kommande år att ytterligare öka gödslingsa
realen något till 500 ha. Gödslingskostnaden förväntas öka med 
0,3 Mkr, delvis p.g.a. planerade nya skatter och uppgår totalt till 
1,6 Mkr. Vi förutspår ingen ändring av skogsvårdsskulden eftersom 
vi redan under innevarande år avverkar stormpåverkade objekt och 
alltså redan har upparbetat den planerade föryngringsarealen. 

Skogens totala kostnader förväntas minska med 0,3 Mkr i jäm
förelse med föregående års budget, huvudsakligen tack vare sänkta 
avverkningskostnader. Intäkterna däremot ökar med 2,2 Mkr, hu
vudsakligen för att vi räknar med att kunna hålla den prisnivå vi 
uppnått under innevarande år och som ligger över budgeterad nivå 
innevarande år. 

Tallheds plantskola planerar så in knappt 12 milj. plantor. Ty
värr råder nationellt fortsatt stor brist på granfrö från plantager, men 
vi har tillfälligt hittat en lösning som täcker vårt behov för 2016. 
Kostnaderna för insatsvaror som frö, torv och emballage förväntas 
hamna på samma nivå som föregående år. Vi får fortsatt bristfäl
liga underlag för förväntad kostnad för skötsel av fröplantagerna, 
varför förväntad kostnad för frö, vilket utgör en betydande del av 
plantskolans kostnad, är svår att förutse. Avskrivningarna minskar 
fortsatt. Däremot budgeterar vi för ytterligare ökade kostnader för 
reparation och underhåll. Resultatet för år 2016 förväntas bli 3,2 
Mkr dvs. en mycket måttlig minskning i förhållande till budget för 
innevarande år. Tallheds plantskola planerar för begränsade inves
teringar, främst plastbyte på växthusgavlar samt kompressorbyte.

Beträffande fastigheter förväntas kostnaderna öka marginellt 
under 2016. Fastighetsavdelningens kostnader innefattar även 
budgeterade kostnader för kulturminnesvård. I fastighetskostnader 
ingår även en del lönekostnad för kollektivanställd personal. Totalt 
budgeteras våra fastighetskostnader till 0,8 Mkr.

Målsättningen för både jakt och fiske är fortsatt att få kost
nadstäckning för de förmånliga villkor som erbjuds delägare och 
ortsbor. Den försöksodling av fisk i kassar för att öka värdet på 
fisk som säljs till externa fiskevårdsområden har fallit väl ut och 
kommer att utökas.  Jakten belastas av kostnad för en flyginvente
ring av älg som planeras 2016 och som omfattar Orsa Besparings
skogs innehav. Den totala kostnaden för inventeringen fördelas på 
3 år. Intäkter för betaljakt kommer främst från extern björn och 
fågeljakt, men i en viss utsträckning även från älgjakt. Årets bud
get innefattar även intäkter och kostnader för korttidsuthyrning av 
stugor eftersom dessa i praktiken är kopplade till upplåtelser av jakt 
och fiske. De senaste årens rustning av stugor har inneburit högre 
kostnader än intäkter för korttidsuthyrningen, men 2016 års bud
get indikerar ett blygsamt överskott. Budget för jakt och fiske ger 
ett överskott på 0,1 Mkr, dvs i det närmaste uppnås målsättningen 
att intäkter och kostnader skall balanseras.

Tidigare år har budget för kraftintäkter innefattat enbart ved
erlagskraft. Från 2014 ingår även elintäkter från vindkraft. Vatten
kraftverken ligger i ett separat bolag med egen budget. Personal 
knutna till vattenkraft är anställda av Orsa Besparingsskog. Kost
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Skogen Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Avverkade volymer
m3fub totalt 126 500 126 500 135 072
m3fub gallring 28 500 28 500 19 405
m3fub slutavverkning 98 000 98 000 113 950
m3fub rotpost - - 1 717

GA% 23% 23% 14%

Inmätta volymer
m3fub totalt 126 500 126 500 130 146

Skogen Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Virkesintäkter mm 51 847 49 657 54 026
Summa intäkter 51 847 49 657 54 026

Avverkningskostnader -18 864 -19 332 -19 912
Skogsvård -7 831 -7 891 -6 183
Gödsling -1 595 -1 311 -588
Vägar -1 200 -1 650 -1 038
Administration mm -3 775 -3 355 -2 723
Summa kostnader -33 265 -33 539 -30 444

Resultat 18 582 16 118 23 582

Plantskolan Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Antal plantor
Insådda 11 600 000 11 500 000 10 056 500
Sålda externt 9 600 000 10 100 000 10 688 004
Sålda internt 2 000 000 1 400 000 946 425
Sålda total 11 600 000 11 500 000 11 634 429

Plantskolan Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Externa intäkter 9 860 10 410 11 422
Interna intäkter 2 645 2 100 1 838
Summa intäkter 12 505 12 510 13 260

Rörliga kostnader -2 985 -2 950 -4 175
Lagerförändring - - -618
Fastighetskostnader -555 -535 -427
Personalkostnader -2 936 -3 055 -2 726
Övriga kostnader -1 517 -1 284 -1 505
Avskrivningar -1 350 -1 150 -1 456
Kostnader för plantskolan -9 343 -8 974 -10 907

Resultat 3 162 3 536 2 353

Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning 74 609 71 874 77 579Förändring av lager av 
produkter i arbete, färdiga 
varor - - -74
Övriga rörelseintäkter 600 - 562
Summa intäkter m m 75 209 71 874 78 067

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -5 350 -5 650 -5 966
Övriga externa kostnader -35 081 -33 650 -34 126
Personalkostnader -16 481 -15 490 -15 162
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -3 880 -4 050 -4 146
Summa rörelsens kostnader -60 792 -58 840 -59 400

Rörelseresultat 14 417 13 034 18 667

Jordägarnämnden -5 759 -5 411 -3 743
Jordägarvägar -8 768 -8 860 -8 828
Summa till delägare -14 527 -14 271 -12 571

Resultat efter bidrag till 
delägare -110 -1 237 6 096

Resultat från finansiella 
investeringar
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 443 2 500 2 416
Räntekostnader och liknande 
resultatposter - - -29
Summa resultat från 
finansiella investeringar 443 2 500 2 387

Resultat efter finansiella 
poster 333 1 263 8 483

Budget 2016

Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Fastighetsintäkter 139 164 209
Jakt- och fiskeintäkter 2 250 2 041 1 847
Kraftintäkter 3 635 3 635 3 681
Summa intäkter 6 024 5 840 5 737

Kostnader för fastigheter -843 -809 -623
Jakt- och fiskekostnader -2 127 -1 863 -1 899
Kraftkostnader -3 240 -3 125 -3 250
Summa kostnader -6 210 -5 797 -5 772

Resultat -187 43 -35

Gemensamt och lego Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Försäljn av tjänster och varor 78 67 212
Legoarbeten 6 800 5 900 6 096
Reavinster
Summa intäkter 6 878 5 967 6 308

Personalkostnader -4 490 -4 102 -4 048
Gemensamma kostnader -2 778 -2 678 -3 442
Kostnader för legoarbeten -6 750 -5 850 -6 051
Summa kostnader -14 018 -12 630 -13 541

Resultat -7 140 -6 663 -7 233

Jordägarnämnden Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Kostnader
Bidrag jordbruk -1 159 -1 021 -1 061
Bidrag skogsbruk -1 370 -1 160 -1 120
Röjning -600 -600 -465
Planläggning -30 -30 -39
Övriga bidrag -520 -520 -447
Kulturvård och dylikt -50 -50 -17
Projekt vägar -1 560 -1 560 -250
Administration -290 -290 -193
Nämndearvoden -180 -180 -152
Summa kostnader -5 759 -5 411 -3 744

Resultat -5 759 -5 411 -3 744

Fastigheter

Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Intäkter 3 200 2 600 3 123

Kostnader
Kostnader för bidragsvägar -4 843 -4 000 -5 801
Kostnader för skogsvägar -5 775 -5 680 -5 083
Vägbyggnationer och täktverksamhet -50 -40 -
Administration -1 100 -1 130 -1 179
Ej omfördelade kostnader -200 -610 113
Summa kostnader -11 968 -11 460 -11 950

Resultat -8 768 -8 860 -8 827

Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Intäkter 443 2 500 2 416

Summa kostnader - -29

Resultat 443 2 500 2 387

Jordägarvägar

Finansnetto

Skogen Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Avverkade volymer
m3fub totalt 126 500 126 500 135 072
m3fub gallring 28 500 28 500 19 405
m3fub slutavverkning 98 000 98 000 113 950
m3fub rotpost - - 1 717

GA% 23% 23% 14%

Inmätta volymer
m3fub totalt 126 500 126 500 130 146

Skogen Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Virkesintäkter mm 51 847 49 657 54 026
Summa intäkter 51 847 49 657 54 026

Avverkningskostnader -18 864 -19 332 -19 912
Skogsvård -7 831 -7 891 -6 183
Gödsling -1 595 -1 311 -588
Vägar -1 200 -1 650 -1 038
Administration mm -3 775 -3 355 -2 723
Summa kostnader -33 265 -33 539 -30 444

Resultat 18 582 16 118 23 582

Plantskolan Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Antal plantor
Insådda 11 600 000 11 500 000 10 056 500
Sålda externt 9 600 000 10 100 000 10 688 004
Sålda internt 2 000 000 1 400 000 946 425
Sålda total 11 600 000 11 500 000 11 634 429

Plantskolan Budget Budget Utfall
2016 2015 2014

Externa intäkter 9 860 10 410 11 422
Interna intäkter 2 645 2 100 1 838
Summa intäkter 12 505 12 510 13 260

Rörliga kostnader -2 985 -2 950 -4 175
Lagerförändring - - -618
Fastighetskostnader -555 -535 -427
Personalkostnader -2 936 -3 055 -2 726
Övriga kostnader -1 517 -1 284 -1 505
Avskrivningar -1 350 -1 150 -1 456
Kostnader för plantskolan -9 343 -8 974 -10 907

Resultat 3 162 3 536 2 353
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Kungörelse av Jordägarstämma torsdagen den 26 november 2015
Ordinarie höststämma med Orsa Besparingsskog hålls på Hembygdsgården i Orsa torsdagen 26/11 2015 kl. 18.00.

Ärenden:
1.  Stämmans öppnande, fråga om stämman blivit i behörig 

ordning kungjord.
2.  Val av justeringsmän.
3.  Fastställande av röstlängd.
4.  Redovisning av allmänningsstyrelsens förslag till budget 

för år 2016.
5.  Jordägarnämndens förslag till bidrag för år 2016.
6.  Fastställande av Jordägarnämndens förslag till bidrags

budget för år 2016.
7.  Valberedningens förslag till arvoden för förtroendevalda.
8. Val av ledamöter till allmänningsstyrelsen för en period av 

2 år. Mandattiden går ut för Per-Erik Wiik och Hans Hanser.
9. Val av ordförande för allmänningsstyrelsen under en pe

riod av 2 år. Mandattiden går ut för Per-Erik Wiik.
10. Val av tre ledamöter till jordägarnämnden för en period av 

2 år. Mandattiden går ut för Mikael Th alin, Mats Karlsson 
och Elsmari Laggar-Bärjegård.

11. Val av viceordförande för jordägarnämnden under en pe
riod av 2 år. Mandattiden går ut för Mikael Th alin.

12.  Val av 13 revisorer för år 2016, varav minst en skall vara 
auktoriserad. Mandattiden går ut för Mats Niss Jonsson, 
Curt Wiik och Tommy Widlund.

13. Val av valberedning under en period av 2 år. 
Mandattiden går ut för Bo Lindblad, Roland Hammarbäck 
och Johan Wallberg-Svälas.

14. Motion avseende att avskaff a arealbegränsningarna i regler 
för röjningsbidrag och skogsvårdsbidrag. 
Bergvik Skog Väst AB, Bergvik Skog Öst AB.

15. Övriga frågor.
16. Stämman avslutas.

Till ärendena hörande handlingar fi nns tillgängliga under 17 
dagar före stämman på jordägarkontoret i Orsa. 

Handlingar fi nns från samma tidpunkt tillgängliga på vår 
hemsida www.orsabesparingsskog.se

 Den som vid stämman avser att företräda samägd fastighet 
skall förete fullmakt från samtliga andelsägare. Ställföreträdare 
för samägd fastighet skall förete av inskrivningsmyndigheten ut
färdat bevis om förordnande som ställföreträdare.

För upprättande av röstlängd skall delägare, som avser att 
delta i omröstningar eller lämna förslag vid stämman, anmäla 
detta till Besparingsskogens kontor el 025055 26 00, senast 
onsdagen den 25 november 2015 före kl 16.00. OBS! Anmälan 
efter denna tidpunkt godkänns inte!

Orsa den 6 oktober 2015.

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

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

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. 

OLOF LÖHTMANS NYA BOK 

”Orsas väg- och 
gatunamn” 

kommer att fi nnas till försäljning 
på årets höststämma. 

Under fl era år har Olof Löhtman 
forskat för att ta fram bakgrunden 
till de olika sockenvägarnas namn. 
Boken är utgiven av Besparings-
skogen med anledning av Jordägar-
nämndens 75-årsjubileum 2015.

www.orsabesparingsskog.se


