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

Informationsblad från Orsa Besparingsskog Nr 53 april 2016

JORDÄGAREN

Joakim Myhrman, förvaltare 
för Orsa Besparingsskog.

FÖRVALTAREN HAR ORDET
Våren har minst sagt brakat in med stormsteg och en 
ny årstid med värme och prunkande grönska står för 
dörren. För skogsägaren innebär det att en ny tillväxt-
period har startat och att årets skogliga förräntning, 
som ett resultat av markens naturliga produktionsför-
måga och skötselprogram, har börjat ta form. 

Redan på min tredje anställningsdag hade jag i uppdrag att 
presentera Orsa Besparingsskogs historia och verksamhet för 
landshövdingen. Jag är fortfarande inte på det klara med om 
det var ett test, en skälig förväntan eller en del av en ambitiös 
introduktionsplan men hur som helst blev det en mycket god 
och orubblig anledning att snabbt och noggrant sätta sig in i 
och förstå Besparingsskogens historia och verksamhet. Natur-
ligtvis hade jag egna förväntningar innan jag tillträdde som 
förvaltare och jag fi ck då också ta del av andras fördomar. 
Under mina första månader har jag mött en mångsidig, in-
tressant och i vissa fall utmanande verksamhet som utan tve-
kan överträff ar de förväntningar jag hade. Bland personalen 
fi nns det en gedigen kompetens och jag har mött många goda 
exem pel på brinnande engagemang och vilja att utvecklas.

I takt med årstiden går också den operativa driften in i en 
ny fas. Det är först vid denna tidpunkt som hela organisatio-
nen fullt ut kan lägga verksamhetsåret 2015 bakom sig, i alla 
fall med avseende på praktiskt arbete. Erfarenheter och slut-

satser förpackas och läggs i den kunskapsbank där uttag görs 
för att forma inriktningen framåt. 

Det har fram tills i dagarna arbetats med att sammanställa, 
presentera och revidera föregående verksamhetsår. Revisonen 
är nu avklarad och allmänningsstyrelsen har fastställt årsredo-
visning och resultat för 2015. I sedvanlig ordning presenteras 
förvaltningsberättelse och resultat i vårens upplaga av Jord-
ägaren och Ni kommer att kunna läsa om ett verksamhetsår 
som i stora drag löpt enligt budget och förväntan. De stora 
avvikelserna kan härledas till en lägre avverkningsnivå, vilket 
föranleddes av en försämrad betalningsförmåga på timmer, 
samt att försäljning av plantor till extern kund inte nådde upp 
i budgeterad nivå.

Det anmärkningsvärt låga elpriset har inneburit en rejäl 

Det låga 
elpriset 

har inneburit en 
rejäl utmaning för 
hela branschen.
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utmaning för hela branschen, inte minst för den småskaliga pro-
duktionen. I en redan kostnadseffektiv verksamhet har arbetet 
fokuserats på att öka intäkterna detta primärt genom att fullfölja 
planerade certifikatsrenoveringar. Under 2015 slutfördes certifi-
katsrenovering vid Forsa Nedre samt första etappen vid Vifors.

Verksamhetsåret 2016 är i full gång vilket b.la. innebär att första 
plantsådden har börjat gro, skogsvårds- och planeringspersonal står 
i startgroparna och virkesaffärerna för första halvåret är avtalade. 
Trots en orolig virkesmarknad med sänkta listpriser runt årsskiftet 
så går det att skönja en del positiva signaler från de lokala sågver-
ken. De prisavtal som tecknats för första halvåret ligger på en högre 
nivå jämfört med tidigare avtalsperiod och samtliga mottagare har 
tydligt gett uttryck för att den avtalade volymen för 2016 behövs. 
Det finns dock fortsatt en rad osäkerhetsfaktorer i vår omvärld som 
direkt eller indirekt kan påverka virkespriserna inför hösten. Vad 
det gäller massaveden så kommer vi under våren att utvärdera sam-
arbetet med Älvdalens Besparingsskog och efter det besluta om hur 
affärerna för 2017 ska hanteras. 

En viktig uppgift som ligger framför oss under 2016 är att ge-
nomföra och föreslå en ny avverkningsberäkning för kommande 
10-årsperiod. Precis som för stora delar av skogssverige står vi inför 
en ålderssvacka och vi behöver säkerställa att avverkning i de äldre 
bestånden (+90 år) kan fortgå i en tillfredsställande omfattning till 
dess att de första kulturskogarna är slutavverkningsmogna, ur ett 
ekonomiskt perspektiv. 

I Jordägaren nr 51 omnämndes resultatet från ett examens arbete 
som visade att 15-20% av volymen vid slutavverkning lämnas som 
miljöhänsyn. Det är en omfattning som vid en första anblick kan 
upplevas som oskäligt hög men som inte sticker ut nämnvärt i jäm-
förelse med andra aktörer i vår geografi. Med anledning av detta 
har vi inför kommande avverkningsberäkning upphandlat en stick-
provsinventering av 25 genomförda slutavverkningar med syfte att 
kartlägga och kategorisera lämnad miljöhänsyn. 

Slutligen vill jag kortfattat reflektera över den kampanj som en 
virkesköpande aktör i vårt närområde har lanserat under våren. 
Kampanjer gäller en produkt som i stora drag handlar om att ge-
nom ett förvaltningsupplägg förenkla och underlätta skogsägandet 
för alla kategorier av skogsägare. Ur mitt perspektiv är det för en 
virkesköpande organisation ett smart drag och en produkt som san-
nolikt kommer att bidra till ökad tillväxt genom bättre skötsel. Kan 
inte låta bli att leka med tanken på vad det skulle innebära om vi 
som Besparingsskog skulle börja arbeta på ett liknande sätt. Skulle 
vi kunna skapa en delägarnytta genom ökad skoglig och ekono-
misk rådgivning eller gemensamma virkesaffärer? Det är onekligen 
en spännande tanke speciellt då den uppenbara skillnaden är att vi 
otvivelaktigt helt skulle agera utifrån ett delägarperspektiv.  

Väl mött på vårstämman!
Joakim

I september 2015 fick vi vår nya skördare levererad, en John Deere 
1270. Vi har nu kört den cirka 1500 timmar på sex månader, vilket 
är bättre än budget. Den nya maskinen har en miljövänligare mo-
tor och ett nytt utvecklat allroundaggregat för fällning, kvistning 
och kapning. Det nya aggregatet lämpar sig väl till både gallring 
och slutavverkning vilket innebär en ökad flexibilitet för det egna 

Första tiden med den nya skördaren

Stig-Åke och Agne framför den nya skördaren, vid en gallring söder om Västbacka.

maskinlaget. Första halvåret har maskinen klarat kostnadskalkylen 
med råge och vi kan även se en tydlig prestationshöjning jämfört 
med den förra skördaren. Agne och Stig-Åke berömmer skördaren 
och säger att dom har en helt annan rytm i körningen, och ser 
framtiden med tillförsikt.
Tomas Liljeberg
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Slutavverkning kommande år sker till 
stor del inom områden där det idag 
saknas ett utbyggt vägnät. Konsekven-
sen av det blir ett längre skotningsav-
stånd och en högre avverkningskost-
nad. Således är det för besparings-
skogen mer lönsamt och långsiktigt att 
bygga ut vägnätet inom vissa områden. 

För att skapa bra förutsättningar, ekonomi 
och flexibilitet, har besparingsskogen in-
vesterat i en begagnad bandgrävare som ska 
användas till att anlägga nya drivningsvägar. 
Med kunnig och flexibel personal får vi bra 
och billiga vägar byggda. När Mattias inte 
har några akuta vägreparationer på vårt el-
ler delägarnas vägnät, passar det bra att ut-
nyttja tiden för vägbrytning. Vi räknar med 
att bryta mellan 6-12 km drivningsvägar om 
året, och utnyttja maskinen minst 600 tim-
mar per år. Mattias säger att han trivs med 
omväxling att köra flera olika maskiner, och 
ibland byta maskin mitt på dagen.
Tomas Liljeberg

Investering i bandgrävare

Mattias i arbete med grävaren.

Nybruten väg, klar för virkestransport. Nybruten och hyvlad drivningsväg.

Orsa Besparingsskog har en mindre Hedlundskoja 
för uthyrning vid Hötjärn, sydost om Sandsjö, på årsbasis 

med 6 000 kr i årshyra, i första hand till delägare. 
Intresseanmälan till kontoret i Orsa: 

0250- 55 26 08  •  s-e.sjoberg@orsaskog.se 

Ledig koja för uthyrningKALLELSE
Orsa Åtkomstvägars Samfällighetsförening

Kallar delägare till ordinarie årsstämma
2016-05-24 kl. 18 i Jordägarhuset.

Ärenden:
Styrelsen föreslår att befintlig kassa i gamla vägföreningar 

ingående i OÅS överförs till respektive vägs nya GA.

Övriga ärenden enligt stadgar.

Stämmohandlingar finns tillgängliga 
på jordägarkontoret 14 dagar före stämman.

Välkomna / Styrelsen
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Projekt Åtkomstvägar
Nyckeln till ett lönsamt skogsbruk
Ett bra vägnät tillhör nycklarna för ett 
lönsamt skogsbruk och ger dig som 
skogsägare lättare att kunna göra till-
syn och olika åtgärder i din skog.

Åtkomstväg kallas de vägar som byggs för 
att minska behov av skotning vid avverk-
ning av skog och för att underlätta åtkomst 
för olika skogsvårdsåtgärder såsom plante-
ring, röjning, gallring upptagning av rå-
gångar m.m.

En väl byggd och underhållen väg är ett 
fastighetstillbehör som höjer värdet på din 
fastighet, den bidrar till minskad bränsle-
förbrukning, mindre utsläpp, och den gör 
även att körskador i vår natur minimeras 
vid transport av virke.

För att säkra underhåll och förvaltning 
av vägar har en arbetsgrupp inom Orsa 
Besparingsskog arbetat fram ett förslag till 
jordägarstämman, som hösten 2011 beslöt 
att för nya och gamla åtkomstvägar lämna 
bidrag till förrättningskostnaden, bygg-
kostnader och upprustningskostnader med 
50 % vid bildandet av en så kallad gemen-
samhetsanläggning (GA), vägsamfällighets-
förening.

Fördelarna med en gemensamhets-
anläggning (GA) är:
•	 Vägen	blir	knuten	till	fastigheten	(din	

fastighet)
•	 Vägen	säkras	juridiskt	för	framtiden
•	 Förvaltning	och	skötsel	av	vägen	sam-

ordnas med övriga gemensamhetsan-
läggningar och blir därmed enklare och 
billigare

•	 En	väl	byggd	och	underhållen	väg	gör	
att du och entreprenörer lättare kan ta 
sig till skiften vilket spar tid och pengar.

För att fördela kostnaderna rättvist mellan 
vägägarna i det aktuella området får varje 
fastighet ett andelstal för byggande, drift 
och underhåll.

Av den totala bygg- eller rustnings-
kostnaden utgår 50 % i jordägarbidrag.

Projektet i dagsläget
Arbetet med att ta fram ett överenskom-
melseavtal tillsammans med lantmäteriet 
för rustning samt brytning av ny väg och 
bilda gemensamhetsanläggningar har fort-
löpt och i dagsläget har vi ett dokument 
som är godkänt av lantmäteriet. Detta 
doku ment skall användas för att träffa 
överenskommelser mellan fastighetsägarna 

på de vägar som det inkommit ansökan om 
jordägarbidrag på. 

Detta gör att merparten av arbetet kom-
mer att kunna utföras av Orsa Besparings-
skog, vilket förhoppningsvis kommer att 
gör arbetet smidigare och mer kostnads-
effektivt. 

För att en rustning eller nybrytning av en 
väg och bildande av gemensamhetsanlägg-
ning skall kunna utföras krävs att alla inom 
båtnadsområdet (det område som har nyt-
ta av vägen) skriver under avtalet och god-
känner sitt andelstal. När alla skrivit under 
kan rustningen eller byggandet av vägen 
påbörjas och 50 % i jordägarbidrag utgår 
för bygg- eller rustningskostnader.

Om inte alla skriver under överenskom-
melsen och de bidragssökande vill gå vi-
dare med vägen, måste lantmätaren ta över 
ärendet och kalla till möte för att lantmä-
teriförrättning skall kunna genomföras och 
vägen skall kunna byggas. Detta innebär en 
fördyring och försening av vägprojektet.

Den senaste åtkomstvägen som byggts är 
Årängsvägen som endast behöver en liten 
justering innan färdigställande. 

I övrigt har båtnadsberäkningar utförts 
på ett antal vägar där en preliminär kost-
nad för varje fastighet har tagits fram. Vi 
börjar med att rita ett båtnadsområde (det 
område som har nytta av vägen) för varje 
väg. Sedan räknas andelstal fram för varje 

fastighet i vägen, denna beräkning grun-
dar sig på den väglängden fastigheten har 
nytta av samt skogsmarksareal (myr ingår 
ej) inom båtnadsområdet.

Innan överenskommelseavtalet var fär-
digställt och godkänt av lantmäteriet gjor-
des utskick på ett antal vägar med prelimi-
nära kostnadsberäkningar för rustningar 
och vägbyggen. Fastighetsägarna visade sig 
i stor utsträckning vara positiva till rust-
ningar, vägbyggen och bildande av gemen-
samhetsanläggning.

Nu återstår att skicka ut överenskom-
melser till fastighetsägarna för underskrif-
ter för att kunna utföra ytterligare något 
vägbygge/rustning och bildande av gemen-
samhetsanläggning. Vi hoppas att detta 
överenskommelseavtal skall underlätta det 
fortsatta arbetet med åtkomstvägarna och 
att jordägarbidraget på 50 % för bygg- 
och rustningskostnader för vägar skall 
uppskattas och tas tillvara på av jordägarna.

I dagsläget har överenskommelseavtalet 
skickats ut på ett par vägar där vi inväntar 
de sista underskrifterna, innan ytterligare 
vägbyggen skall kunna påbörjas.
Fredrik Eriksson

Årjängsvägen

En väl byggd 
och under-

hållen väg höjer värdet 
på din fastighet.
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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

Delägare i Orsa Besparingsskogs Fvof kallas härmed till 
ordinarie fiskestämma i Jordägarhuset i Orsa 
onsdag 18 maj 2016 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 18 maj 2016  
kl. 18.00

En ny app som heter Brandljud har 
skapats av fyra orsingar som vill hjälpa 
dig där ute att berätta din historia om 
en plats du vet något om. 

Du som inte har något att berätta får möj-
lighet att lyssna på andras historier om 
platser – men då måste du först ta dig till 
platsen. 

Grundtanken med Brandljud är att vem 
som helst ska kunna spela in en berättelse 
om en specifi k plats på sin smarta telefon 
samtidigt som personen befi nner sig på 
den specifi ka platsen. Ljudfi len kommer 
sedan automatiskt att kopplas till platsen 
med hjälp av koordinaterna i den smarta 
mobiltelefonens GPS-system. 

Sedan kan en helt annan person, när som 
helst lyssna på den inspelade berättelsen 
förutsatt att hon eller han befi nner sig på 
platsen där berättelsen spelades in.

– Det unika med appen är att du, oavsett 
om du ska spela in dig själv eller lyssna på 
någon annan, måste befi nna dig på platsen 
som hör till historien. Koordinaterna för 
platsen fungerar som en nyckel till att an-
tingen ladda upp eller ladda ned de inspe-
lade ljudfi lerna, säger Johan Daniels som är 
idékläckaren bakom appen. 

Bakom skapandet av Brandljud fi nns 
bröderna Björn, Olov, och Johan Daniels, 
samt Erik Hökén som har de tekniska kun-
skaperna att kunna programmera en app 
till smarta mobiltelefoner.

Varför behövs då just denna app? Själen 
i appen fi nns, enligt grundarna, i den per-
sonliga berättelsen. 

– På välbesökta turistmål sitter ofta in-
formationstavlor där årtal och mer allmän-
giltig information går att fi nna. Man kan 
se vår app som ett komplement till infor-
mationstavlor där personliga och genuina 

berättelser fi nns återgivna med rösten till-
hörande personen bakom historien, säger 
Johan Daniels.

I skrivande stund fi nns endast ett tiotal 
berättelser kopplade till olika platser, och 
appen fi nns inte tillgänglig för allmänhe-
ten att ladda ned än, men man har valt att 
börja i Orsa. 

– Vi kommer att börja med att lägga ut 
ett trettiotal berättelser på kulturhistoriskt 
intressanta platser på Orsaskogen. Tanken 
med de berättelserna är att de ska berättas 
av personer med mycket erfarenhet och vi 
vill gärna få tips på personer som kan tän-
kas ställa upp, säger Björn Daniels. 

Det långsiktiga målet för appen är fort-
farande oklart. 

– När appen är helt klar och fi nns på App 
store och Google play vill vi till att börja 
med få Orsa kommuns invånare att ladda 

ner den för att sedan bege sig ut och berätta 
något på en plats av speciell betydelse eller 
som bär på en personlig upplevelse för be-
rättaren. Vi vet att det fi nns extremt många 
intressanta personer i Orsa som sitter inne 
med många berikande erfarenheter som vi 
nu har skapat ett sätt för dem att dela med 
sig av, berättar Johan Daniels.

– Självklart fi nns det folk utanför Orsa 
som vill berätta något om sina smultron-
ställen och vi kommer inte att stoppa dem. 
Vi vill att så många som möjligt delar med 
sig av sina erfarenheter om platser. Vi bör-
jar i Orsa och sen får vi se vart det leder, 
säger Johan Daniels avslutningsvis. 

Om du har något intressant att berätta 
från en specifi k plats hör av dig till 
Johan Daniels 073-087 10 66 
johan.daniels@agrovis.se.

Bildtext: Johan och Olov Daniels i Värmderåsen för att testa appen genom att lyssna på en berättelse 
av Ingemar Gustavsson.

Orsa-appen som ger dig berättelsen om platsen – på platsen
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Ingemar minns
För rätt många år sedan var två personer från Lantmäteri-
verket i Gävle och Ortnamnsarkivet i Uppsala till Orsa för 
att redovisa sin syn på kartnamnen i Orsa. Det var många 
intresserade på det mötet. Bland de sakkunniga i publiken 
var major Sven Åkerman och hans fru Carina, båda kun-
niga i finska språket. Särskilt Carina som är från Savolaks. 
Mötet gav inte något erkännande från myndigheternas 
sida, att dom gjort något fel.

Så gick det några år och arkitekten Anders Björklund upptäckte att 
kartnamnen skulle digitaliseras i Orsa. Han skrev då till den kvinn-
liga chef som varit med på förra sammanträdet, men fick inget svar 
från henne. Något senare kom en ny chef på Lantmäterier. Han såg 
att Björklund inte fått något svar från sin företrädare, och kontak-

tade Björklund. Vi fick i uppdrag att samla in kartnamn från Orsa 
finnmark. Jag tog då kontakt med Carina Åkerman och hon över-
satte namnen till finska., hur de skulle stavas och vad de betydde 
på svenska. Björklund och jag for ner till Gävle och lämnade över 
Carinas lista till Lövgren, som jag tror chefen hette. Han lovade att 
göra allt han kunde för att namnen skulle bli rätt stavade, men han 
måste först skicka över det på remiss till Ortnamnsverket i Uppsala. 
Eftre vad jag har hört svarade dom inte på remissen och ett par år 
senare var Lövgren pensionerad. 

Det är tydligen så en del statliga byråkrater arbetar, de värderar 
sin egen bekvämlighet högre än besväret med att utföra det arbete 
de har skyldighet och betalt för att utföra. 

Efter detta strul kom jag på att göra skyltar efter vägarna, stavade 
med namnen enligt Carina Åkermans lista.

Något år senare ringde en tjej, Anita Eldblad från Uppsala. 
Hon hade fått i uppdrag av någon att kolla skyltarna, hur dom 
var gjorda, hur många och antagligen texten. När jag nämnde att 
det var ca 100 sade hon ”– Jag har sett 98 av dem och vilken härlig 
resa det var.” Någon anmärkning på stavningen har jag aldrig hört!

Hösten 2014 började Anders Wallinder med restaureringen av 
skyltarna som finns på Orsa Besparingsskog. Totalt finns 102 i vårt 
område. Arbetet beräknas vara klart under 2016. 
Ingemar Gustavsson

Anders Wallinder restaureraren av skyltarna som finns på Orsa Besparingsskog.

Exempel på namnens innebörd:

Pillisnoromäki Pillis = Vass
  Noro = Smal myrdal
  Mäki = Berg / Backe
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Hårt arbetande skogsfolk  

På 1600-talet kom Svedjefinnarna med sitt ”fribrev” och 
blev de första bosättarna till Orsa finnmark. Unga finländ-
ska familjer som inte hade någon mark fick komma hit, till 
de obebodda delarna av Dalarna, Värmland och de sydli-
gaste delarna av Dalarna, där de finländska namnen ännu 
finns kvar. Dan Andersson kommer från en sådan trakt 
”Tiggaren från Louossa”. 

Här fanns det platser för dem att slå sig ned, bygga och odla upp till 
ett nytt hem med jordbruk och skog. Dessa invandrare var mycket 
fattiga. De hade med sig några kreatur och dessa var mycket livsvik-
tiga för deras och framförallt barnens överlevnad. Med de enklaste 
verktyg började de att bygga ett ”Pörte”, en enklare ladugård, som 
förhindrade att kreaturen frös ihjäl under vintern och de fick dess-
utom själva tak över huvudet. 

På den tiden var Sverige och Finland samma land. Kungen ville 
ha mera folk som skulle odla upp de obebodda i trakerna. Dels för 
att mera skatter kunde indrivas, dels för att han fick mer folk i sin 
krigsmakt. Därför var han så generös med de så kallade ”fribreven”.

Detta blev grunden till de byar som etablerades Finnmarken i de 
olika landskapen i Sverige. Kontroverser uppstod emellan Nybyg-
garna och den inhemska befolkningen. Men tiden suddade snart ut 
dessa dispyter. Finnbyarna fick leva tryggt och isolerat i sina utsko-
gar. Än i dag har många byar kvar sitt finska namn och folket blev 
kallade för ”Finnar”. Det är nu på senare tid de blivit inkorpore-
rade i det svenska samhället. Kommunikationerna har blivit bättre. 
Finnarna är accepterade av den inhemska befolkningen. 

Omkring år 1850 kom Storskiftet. Skogsbolagen köpte upp 
mycket skog från bönderna, de stora skogsavverkningar började, 
först intill älvarna där flottningen var enklast. Svårigheten var att 
det inte fanns några vägar, den skog som fanns på utskogen var i 
princip värdelös. Därför var det enkelt för bolagen att köpa skogen 
till ”Rätt Pris”. 

Till allt detta fodrades det arbetsfolk. Skogsarbetare kom från 
olika platser i Sverige, främst Hälsingar och Värmlänningar. 

Ortsbefolkningen fick även jobb. Skogsarbetarlag bildades vid de 
stora avverkningarna. Bolagen satt upp baracker. Där fick de börja 
att jobba, i bästa fall fick de ledigt under julhelgen så de kunde åka 
hem till familjen. 

Skogsarbetarna flyttade till Finnbyarna och blev bofasta. Senare 
i tiden byggdes ”riktiga” arbetarbostäder. Familjerna etablerade sig. 
Det blev många barn i byarna, det stod ej på förrän kommunal-
gubbarna kom och byggde skolor. Skolorna fylldes.

Det blev en sammanhållning i byn, alla trivdes. Många fick sin 
uppväxt här i dessa otillgängliga trakter, där avsaknad av den kul-
turella servisen var markant.

Många bodde i dragiga hus, som på morgonen inte hade så 
många plusgrader innan de fick upp någon eld i spisen. Det var 
att sätta på sig ytterkläderna direkt på morgonen. Enkla matvanor; 
kornmjölsgröt och sill, dessa var den vanligaste basfödan till detta 
potatisen som de själv hade odlat. Dessa enkla levnadsförhållanden 
präglade folket till ett enkelt leverne.

Men i dessa hem rådde en skön harmoni. Alla hade sina sysslor. 
Barnen hade vedhämtning och snöskottning. ”Morsan”, som var 
husets överhuvud, skötte mathållningen, lagade och lappade de väl 
begagnade klädtrasor de hade. Barnen fick sina grova hemsydda 
ytterkläder av de gamla tyger som värmde i kalla vinterdagar. Far i 
huset arbetade i långa arbetspass, ända tills sent på kvällen. Det var 
skogsarbete på stora drivningar, där alla arbetsföra fick jobb.  

Pojkarna växte upp, även de fick börja i skogen och stannade 
kvar i byn. Även flickorna hade sin givna plats. Det var de som poj-
karna tittade efter, de var dessa flickor som hela byn hade sin tilltro 
till, det var dom som skulle stå till grund för byns framåtskridande.

På sommarkvällarna var det dans i någon av byarna. Där bygde-
spelmän kom och alla förlustade sig. Dragspel och fiol, kanske 
någon som hade en gitarr. Då blev det underhållning. 

Frikyrkorörelsen kom till de större byarna, där predikanten gjor-
de allt för att tala arbetarna till den rätta tron, viket inte var så 
lätt. Men alla i byn kom för att höra väckelsemötets fina sång och 
musik, detta var den enda poesi som kom i de otvättade arbetar-
öronen. Väckelsemötets kärnfråga glömdes genast bort, det var 
musiken och sången som stannade kvar i deras minnen. 

Med skolan kom även skolfröken, en ogift nyutexaminerad, som 
strax hade sina friare i kö hos sig i den nybyggda lärarbostaden. 
Och det stod inte på förrän det blev bröllop. Denne lycklige var 
nog den som hade tankarna i det frikyrkliga, eller skrivandets konst 
i sina händer. Dessa kunskaper kom då väl till pass, när arbetarna 
kom och ville ha hjälp med sina ”debetsedlar” och deklarationer, 
som många arbetare inte hade så stor kunskap om.

Det bildades ett fungerande samhälle där i skogen. Alla hade 
livets nödtorft. När skogvaktaren kom med avlöningskuverten, 
blev det stor fest. Alla kände sig lyckliga och rika. Det blev poker-
spel och öldrickande i stor kontrast till det som predikades i böne-
huset. Många gånger tog ölet över förnuftet, insatserna blev högre 
och högre i takt med ruset inverkan. Mest ungkarlar och nyanlända 
fick gå därifrån med tomma lönekuvert. Det var bara att fortsätta 
att jobba, ta den mat de hade kvar eller så fick de svälta. Ett bevin-
gat talesätt föddes ibland de förlorande pokerspelarna: ”Ja, det gör 
väl inget vem som har pengarna, det finns i alla fall ingen affär”. 
Ja, de hade alldeles rätt, pengarna var värdelösa när det inte fanns 
en affär.

Livet var hårt för de flesta, helst de som inte hade så god ordning 
i sitt leverne. De som skaffade sig fru och barn klarade sig bäst. De 
fick lite pengar över, det var ju frun som skötte dem, det kunde 
även bli några julklappar till barnen.

De pojkar och flickor som föddes i dessa byars hårda skola, växte 
upp till förstklassiga medborgare. Vana att klara sig själv, långt från 
stadsmyndigheternas  hjälpandes hand. De har i sin tur byggt och 
utvecklat sitt eget moderna samhälle i centralorten, långt från de 
härliga byarna i Finnmarken…
Kjell Hansson-Talu

Jordägarnämnden
Gå gärna in på vår hemsida 

www.orsabesparingsskog.se och information med 
fliken bidrag för att se aktuella bidrag.

Sök förhandsbesked om bidrag för utbildnings-
check till motorsågskörkort, åtkomstvägar, dikning 
och röjning före åtgärden påbörjas och skogsvårds- 
och lantmäteribidrag senast 6 mån efter åtgärdens 
utförande. 
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Belagda vägar
•	 Alla	vägar	kommer	att	sopas,	det	påbörjas	när	vägarna	torkat	upp.
•	 Alla	vägar	kommer	att	potthålslagas,	det	kommer	påbörjas	så	

fort vägarna sopats och torkat upp.
•	 Ytning	fortsätter	på	de	belagda	vägarna.
•	 Större	beläggningsunderhåll	utförs	på	Lisselhedsvägen	och	 

i Oljonsbyn.
•	 Det	kommer	att	dikas	efter	Grunubergsvägen	och	Pällarv.

Grusvägar
•	 Det	kommer	att	grusas	i	Hansjö	innan	vårbruket,	vi	fortsätter	

sedan grusningen i Åberga och Skattungbyn när det torkat upp.

Skogsbilvägar
•	 Det	grusas	på	vägar	vid	Ämåsjön	ner	mot	Unntorp	och	Näcko-

dalen. 
•	 Vi	kommer	rusta	Ladubergsvägen	de	närmaste	åren	och	behöver	

klippa ut vägområdet. Större insatser som röjning/ klippning av 
vägområde (5 m) kommer att påbörjas på Ladubergs vägen och 
vägen jämte Hemsjön. Brev kommer att skickas ut.

Valvbågar
•	 Vi	kommer	lägga	valvbågar	i	Blåvasseln	(Östramyrav.	och	

Pesav.) och Knölbäcken (Norrbacken).

Upprustning vägar på Orsa Besparingsskog
•	 Borgvägen	(vägen	mellan	Tackåsvägen	och	Skålbygge)	kommer	

förstärkas, dikas, grusas och vissa nya trummor kommer läggas. 
Vägen kommer vara avstängd under vissa tidpunkter, välj alter-
nativ väg.

Mer information kommer på hemsidan under aktuellt 2016.
Vägmästaren

Blåvasseln, foto Anders Bruks

Bytt till valvbåge 2015 Blåvasseln/Källbäcken, foto M. Knutsson

Förvaltningsberättelse

1. Allmänt
Allmänningsstyrelsen har hållit 7 protokollförda möten och behand-
lat 117 paragrafer.

2. Besparingsskogens verksamhet och resultat under 2015
Under året köptes fastigheterna Viborg 31:4, Viborg 8:2, Viborg 
9:15, Stenberg 16:5, Slättberg 26:4, Orsa Kyrkby 22:16 och Viborg 
17:32. Den anskaffade arealen uppgår totalt till 231 ha, varav 154 
ha utgörs av produktiv skogsmark. Köpesumman uppgår totalt till 
3,3 Mkr. 

Årets rörelseresultat är 8,6 Mkr (18,7) och resultat efter bidrag till 
delägare samt efter finansiella poster men före skatt är -0,8 Mkr (8,5). 

År 2015 är det första året som Orsa Besparingsskog gör koncern-
redovisning och det sammantagna resultatet för Orsa Besparings-
skog och dotterbolaget Streamgate North AB redovisas. Koncern-
resultaträkningen visar ett rörelseresultat som är 7,9 Mkr och ett 
resultat efter finansiella poster men före skatt på -2,4 Mkr. Balans-
omslutningen för koncernen 2015-12-31 uppgår till 271 Mkr.

Siffrorna inom parentes i denna redovisning avser genomgående 
år 2014.

3. Skogen
Under 2015 avverkade vi 112 475 m3fub och skotade 110 750 
m3fub. Den sålda volymen var 115 565 m3fub, så vi sänkte vårt väg-
lager från 13 060 m3fub den 1/1 2015, till 8 120 m3fub den 31/12 

Vägmästarens hörna

2015. Väglagret var onödigt högt under hela våren, men till semes-
tern var det nere i ca. två veckors avverkning. Under hösten låg lagret 
konstant på 7 000-8 000 m3fub vilket är vår målsättning. Den låga 
prisnivån på timmer och massaved gjorde att vi medvetet inte av-
verkade den budgeterade volymen 126 000 m3fub. Gallringsandelen 
var 21% (14%) av den avverkade volymen och timmerandelen 60% 
(64%) av den inmätta volymen.

Skogens intäkter uppgick till 45,6 Mkr (54Mkr) vilket är 4,1 Mkr 
lägre än budget. Detta kan helt förklaras i den lägre avverkningsvo-
lymen, då à priset per m3fub är 394:- (412:-), vilket är 1:- högre än 
budget.

Våra avverkningskostnader hamnade på 116:- (111:-) på slutav-
verkningsvolymen vid väg. Det är 6:- högre än budgeterat och beror 
på lägre medelstam än prognosen vid budgeteringen, samt något 
längre skotningsavstånd. För att hålla kostnaderna nere i framtiden, 
planerar vi att bygga fler vägar där båtnaden är bra. Gallringskostna-
den stannade på 219:- (251:-) per m3fub vid väg. Den budgeterade 
kostnaden var 232:- och skillnaden kan förklaras i en något högre 
areal 2:a gallring, samt att investeringen i en ny skördare har fallit 
väl ut i både produktion och kostnad. Totalt ökade direkta avverk-
ningskostnaden med 6:- per m3fub, medan avverknings omkostna-
derna minskade med 6:-. Den totala avverkningskostnaden förblev 
oförändrat 154:-(154:-).

Våra avverkningsresurser för 2015 har varit vår egen grupp med en 
skördare och en skotare, och två entreprenörsgrupper med samma 
sammansättning. De två entreprenörsförtagen utför även avverkning 
åt andra uppdragsgivare. Vårt totala behov är ca. 2,5 maskingrupp 
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täkterna 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 lönekostnad för snickare. 
En del av lönekostnaden ligger på andra avdelningar som avropat 
tjänster. Under fastigheter ingår också kostnader för utförd kultur-
minnesvård.

6. 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 vattenkraftverken i 
dotterbolaget Streamgate North AB. Kostnaderna för denna per-
sonal samt övriga tjänster som utförs för dotterbolaget faktureras 
vidare, detta ger således upphov till både en kostnad och en intäkt 
och höjer därmed båda posterna. Vindkraften ger ett resultat på 0 
Mkr (0,3). Vattenkraft ger genom vederlagskraft och sålda tjänster 
till dotterbolaget ett resultat på -0,1 Mkr (0,1). Totalt ger kraften ett 
resultat på -0,1 Mkr (0,4). Det budgeterade resultatet för kraften 
2015 var 0,4 Mkr. Avvikelsen mot budgeten beror bland annat av 
det lägre resultatet från vindkraften.

Den sk Åvikegruppen har riktat ett skadeståndskrav mot Orsa 
Besparingsskog om 6,4 Mkr. Kravet har koppling till förvärvet av 
vårt dotterbolag Streamgate North AB. En rättsprocess har inletts 
av Åvikegruppen och efter att tingsrätten avvisat Åvikegruppens ta-
lan ligger för närvarande ärendet för prövning i hovrätten. Kravet 
bedöms av styrelsen vara helt ogrundat och därför har ingen skuld-
reservering gjorts i bokslutet.  

7. Jakt och fiske
Målsättningen med vår jakt- och fiskeverksamhet har fortsatt varit 
att hålla låga avgifter för delägare och ortsbor, detta utan att behöva 
subventioneras av andra verksamhetsområden. Inriktningen har där-
med varit att nå ett nollresultat. 

För att kunna hålla låga avgifter för delägar- och ortsbojakt kom-
bineras denna med betaljakt, främst på björn och skogsfågel men 
under året även älg. Intäkterna från jakten är 1,2 Mkr (1,3) varav be-
taljakten bidrar med 2/3-delar. Resultatet för jakt är 0,05 Mkr (0,1).

Fiskodlingen har under de senaste åren utvecklat verksamheten 
med inriktningen att kunna sälja större utsättningsfisk, något som 
efterfrågas. För att klara framtidens behov har personalen från och 
med september ökats från en halvtids- till en heltidstjänst. Fortsatta 
investeringar behövs för att nå lönsamhet i verksamheten. I första 
hand behövs större volym på kassodlingen i Tallsjö samt ökat utrym-
me vid huvudodlingen. Intäkterna från fiskodlingen är 0,55 Mkr 
(0,5). Årets resultat för fiskodlingen är -0,1 Mkr (0,0).

Jakt och Fiske har för sin verksamhet tillgång till stugor för kort-
tidsuthyrning. Vi har under året gjort underhållsarbeten på främst 
Nordkap, Svartnäs samt Fiskestugan som resulterar i ett underskott på 
151 tkr (-154 tkr). Intäkterna från stuguthyrningen är 228 tkr (230).

8. Jordägarnämnden
Bidrag till jordbruk uppgår oförändrat till 1 Mkr, bidrag till skogs-
bruk har fortsatt att minska något och uppgår till 1,5 Mkr (1,6). 
Nämndens samtliga bidrag och kostnader förutom bidrag till jordä-
garvägar uppgår till 3,5 Mkr (3,7). Röjningsaktiviteten har ökat nå-
got men är inte tillräcklig hög efter att röjningsprojektet avslutats, 
bidrag till röjning utgår med 0,6 Mkr (0,5). 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 befintliga åtkomstvägar. Denna process 
framskrider och GA- förrättning för de första 18 vägarna är genom-
förd. Ännu har inte önskvärt takt i processen uppnåtts. Arbetet med 
nya åtkomstvägar har också dragit ut på tiden och endast en väg har 
grovbrutits under hösten. Eftersom detta kunde konstateras relativt 

per år. Vi ser det som en fördel att våra entreprenörer även utför 
uppdrag utanför Orsa Besparingsskog. 

Vår långsiktiga avverknings- och vägbrytningsplan sträcker sig 
ca.7-8 år framåt i tiden och vår detaljplanerade avverkningsbank är 
ca. 1,5 års behov på både slutavverkning och gallring. Under augusti 
genomfördes en ny scanning av innehavet, vilken kommer att ligga 
till grund för en ny analys av tillväxten och beräkning av avverk-
ningsnivå. Arbetet med en ny avverkningsberäkning bedöms vara 
klart under sommaren 2016. 

Den totala skogsvårdskostnaden uppgår till 8,0 Mkr (6,8). Vi har 
under året markberett 769 ha (757) genom harvning, dessutom har 
vi grävsått 52 (62) ha. Hyggesbränning utfördes på 0 ha (9). Plan-
teringsarealen uppgår till 861 ha (445) till en kostnad av 3,8 Mkr 
(2,2). Vi har röjt 758 ha (714), kostnaden för röjning är 1,6 Mkr 
(1,4). Under sommaren gödslades 425 ha (205). Vi har lagt om göds-
lingsstrategi att motsvara nyare forskningsrön, numera väljer vi att 
gödsla 50-70 åriga bestånd där gödslingseffekten beräknas vara störst.

Under året minskade skogsvårdsskulden med 0,7 Mkr och uppgår 
därmed till 12,2 Mkr (12,9). En skogsvårdsskuld innebär att man 
bokför kostnader för föryngring i samband med att kostnaden upp-
kommer, dvs. vid föryngringsavverkning. Under året har större area-
ler markberetts och planterats än vad som har slutavverkats vilket 
förklarar att skulden för framtida skogsvård har minskat. Normalt 
förflyter 2 år mellan avverkning och föryngring.

Orsa Besparingsskog har en hög ambitionsnivå beträffande skogs-
vård. Vår målsättning är att fortsättningsvis ha lyckade föryngringar 
och välskötta ungskogar.

4. Plantskolan
Under året såddes 11,1 milj. plantor (11,1) in och 8,8 milj. plan-
tor (7,8) packades för fryslagring och leverans 2016. Våra kunder 
har alltmer förstått att dagens system för odling av täckrotsplantor 
lämpar sig väl även för höstplantering. Under hösten levererades 1,1 
milj. plantor direkt från våra friland. Även för plantskolan är höstle-
veranserna bra, eftersom packningssäsongen inte blir så intensiv och 
fryskapaciteten räcker väl för behovet.

Plantskolans intäkter uppgår till 10,3 Mkr (13,3), varav 2,5 Mkr 
(1,8) utgörs av interna intäkter. Resultat efter avskrivningar är 2,0 
Mkr (2,4).

På kostnadssidan utgör plantagekostnaderna en betydande post 
0,6 Mkr (0,8) Tallheds plantskola ingår i ett nationellt plantagepro-
gram för att säkerställa tillgången på förädlat frö. Eftersom planta-
geskötseln handhas av respektive markägare har vi inte detaljerad 
insyn i skötselprogrammen och kostnader för respektive år. Kost-
nader för plantager fördelas mellan respektive delägare enligt deras 
arealandel i respektive plantage. Inköp av frö är en annan betydande 
kostnadspost som under 2015 uppgick till 0,6 Mkr (0,8).

Tillgången på granfrö ser nu något bättre ut i landet och Plant-
skolan har köpt in det granfrö som ska täcka behovet av granplantor 
inför 2016/2017. Tallplantagen i Gnarp som Besparingsskogen är 
delägare i har nu återhämtat sig från den beskärning som utfördes 
för några år sedan. Plantagen har vid den senaste kottplockningen 
gett en stor skörd vilket kommer att ge oss mycket frö inför årets sådd 
och ett lager inför kommande år. Vi kommer även att kunna sälja en 
del Gnarpfrö för skogssådd. De extra köp av tallfrö vi årligen gör är 
till de kärvaste lägena där planteringar ska utföras på 500-700 m.ö.h.

Kostnaderna för eldningsolja är stora och varierar kraftigt framför 
allt beroende på hur kall våren men till viss del även hösten är. Under 
2015 uppgick kostnaderna för eldningsolja till 0,7 Mkr (0,6). Plant-
skolan har under flera år aktivt jobbat med att anpassa temperaturen 
i växthusen beroende på odlingsfas, dels för att få en jämn och bra 
plantutveckling dels för att hålla kostnaderna i schack. 

5. Fastigheter
Resultat från fastighetsförvaltning uppgår till - 0,4 Mkr (- 0,4). In-
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priser under 2015. Den totala produktionen 2015 uppgick till 29,5 
GWh (27,7 GWh). Medelpriset på Spotmarknaden var för helåret 
20 öre per kWh (29 öre per kWh), vårt medelpris var 20 öre per 
kWh (27 öre per kWh).

Bolaget har under 2015 sålt ursprungscertifikat till Storbritannien 
för 0,2 Mkr (0,3 Mkr). Under året har bolaget erhållit intäkter från 
de certifikatsrenoverade kraftverken med 0,3 Mkr.

Elpriserna förutspås fortsatt ligga på en låg nivå de närmaste åren, 
det sätt vi har att öka intäkterna är att genomföra renoveringar som 
ger ny tilldelning av elcertifikat. Priset för elcertifikat förutspås öka om 
något år eftersom kvotplikterna sannolikt kommer att öka. Vi har en 
plan för certifikatsrenoveringar som spänner över de närmaste åren. 

Under 2014 certifikatsrenoverades Alsjö. I Forsa Nedre påbörja-
des certifikatsrenoveringen 2014 och färdigställdes i augusti 2015. 
Under mars 2015 började Vifors kraftstation att renoveras och den 
certifikatsrenoveringen planeras bli klar under sommaren 2016. Re-
noveringen av Forsså har förberetts med byte av kontrollutrustning 
under sommaren 2015. I december beställdes två turbiner och två 
generatorer för leveranser under september 2016. Alsjö och Forsa 
Nedre är de kraftverk som tilldelats elcertifikat.

Efter Länsstyrelsens besked att Strömbacka kraftstation saknar gil-
tigt tillstånd för att bedriva vattenverksamhet så har vi fått ett före-
läggande om att söka nytt tillstånd för att fortsätta att driva kraft-
stationen. Under 2015 har vi haft samråd med berörda parter samt 
att det har upprättats en miljökonsekvensbeskrivning och en teknisk 
beskrivning. Ansökan för lagligförklaringen lämnades in till Mark- 
och Miljödomstolen under januari 2016. 

14. Långsiktiga värdepappersinnehav

14.1 Grönklittsgruppen AB
Företaget är numera ett nationellt företag med inriktning dels på 
campingverksamhet och dels på skidturism. Företagets centrala 
funktioner är baserade i Orsa. Orsa Besparingsskog ser numera inte 
sin ägarandel som en lokal angelägenhet utan som en kapitalplace-
ring. Orsa Besparingsskog har en suppleantplats i Grönklittsgruppen 
AB:s styrelse. Företaget som tidigare expanderat kraftigt fokuserar nu 
på att konsolidera sin verksamhet och även beslutat om betydande 
satsningar i underhåll av befintliga anläggningar. Grönklittsgruppen 
gjorde förra året ett resultat på 9,2 Mkr (5,2) efter finansnetto.

14.2 Dala Vind AB 
Dala Vind AB bygger vindkraftverk både för egen räkning och för 
försäljning till andra intressenter. Ambitionen är att förse Dalarna 
med vindkraftverk i bra lägen och att behålla produktionen i lokalt 
ägande. Ägare är ett flertal energibolag i Dalarna, besparings skogar, 
Västerås stift, Skistar AB samt ett antal privata investerare. Orsa 
Besparings skogs aktier utgör en ägarandel på 2,9 % i bolaget. 

15. Resultat i förhållande till budget
Omsättningen för 2015 uppgår till 66 Mkr (77,6) vilket är 5,9 Mkr 
lägre än vad som budgeterades för året. Den låga prisnivån på timmer 
och massaved gjorde att vi medvetet inte avverkade den budgeterade 
volymen 126 000 m3fub, vilket förklara 4,1 Mkr av den lägre omsätt-
ningen. Plantskolans externa intäkter blev 2,6 Mkr lägre än budgete-
rat främst på grund av att Holmen nu odlar egna plantor i stället för 
att köpa. En motvikt till den sjunkande omsättningen är att legoar-
beten, i huvudsak bestående av vidarefakturering av virkestranspor-
ter, har fortsatt att öka med 1 Mkr jämfört med budgeten för 2015. 
Övriga	rörelseintäkter	består	främst	av	statliga	vägbidrag	för	skogens	
vägar samt reavinster vid avyttring av anläggningstillgångar. 

De totala kostnaderna blev 1 Mkr lägre än budget (efter hänsyn 
tagen till de bidrag som redovisas under övriga intäkter). Skogens 
kostnader blev 2,5 Mkr lägre än budgeterat då avverkningskost-
naderna blev lägre till följd av den lägre avverkningen. Den lägre 
avverkningen medförde också att skogsvårdsskulden sjönk då min-

tidigt under sommaren styrdes medel i stället över till jordägarvägar 
för att pengarna ändå skulle komma delägarna till del.

9. Jordägarvägar
Orsa Besparingsskogs nettokostnad för drift och underhåll av jord-
ägarvägar uppgår till 7,6 Mkr (8,8). Statliga och kommunala bidrag 
har erhållits med sammanlagt 3,5 Mkr (3,1). Bruttokostnaden för 
jordägarvägarna blir således 11,1 Mkr (12,0). 

Våra underhållskostnader för bidragsvägar är totalt 4,6 Mkr (5,8) 
Våra kostnader för sommarunderhåll var högre än budget för 2015 
(0,7 Mkr). Det har erhållits särskilt driftbidrag på (0,3 Mkr), 0,1 
Mkr för förstärkning på belagda vägar och 0,2 Mkr (Lisselheds-
vägen) för förstärkning på grusväg (Ljothedsvägen). Eftersom Jord-
ägarnämnden under hösten återförde medel till jordägarvägarna så 
kunde vi utöka omfattningen av underhållsgrusning på byvägarna 
bl.a. i Torrvål, Oljonsbyn och Lisselhed. Beläggningsarbeten för 1,2 
Mkr gjordes i Lisselhed, Viborg, Sundbäck, Stackmora, Orsbleck, 
Björken, Maggås och Stackmora.

Våra underhållskostnaderna på skogsbilvägarna uppgår totalt till 
5,3 Mkr (5,1). Kostnaden för vinterunderhåll sjönk tack vare mindre 
snömängder. Större underhållsåtgärder gjordes på ett flertal vägar, 
bl.a.	i	Grönklitt,	Kallbol,	Ödarv,	Unntorp	och	Gullängsmyren.	Kost-
naderna för större underhållsåtgärder uppgår till 1,7 Mkr (1,9). 

10. Personal
Antalet fast anställda är 27 personer, till detta tillkommer 4 säsongs-
anställda för skogsvård. Under sommaren hade vi även ungdomar 
anställda, både på plantskolan och på skogsavdelningen. Den per-
sonal som sköter drift och underhåll inom dotterbolaget Streamgate 
North AB är anställd på Orsa Besparingsskog. I oktober 2015 gick 
Orsa Besparingsskogs förvaltare Carita Bäcklund i pension, hon er-
sattes den 1 februari 2016 av Joakim Myhrman.

Vi har fortsatt låg sjukfrånvaro, trots en relativt hög medelålder på 
medarbetarna. Vi gör omfattande satsningar på friskvård genom att 
tillhandahålla sjukvårdsförsäkring, årlig medicinsk undersökning, 
tillgång till massage samt ekonomiskt bidrag till träningsaktiviteter 
och satsning på olika gemensamma aktiviteter.

11. Kapitalförvaltning
Under 2015 har ett nytt placeringsreglemente tagits fram av styrel-
sen. De räntebärande placeringarna ska enligt det nya reglementet 
ligga i intervallet 20%-80% av det totala placeringsbara kapitalet 
(den aktiva portföljen), aktierelaterade placeringar ska ligga inom 
15%-60% och övriga strategier 0%-40%. Vid utgången av 2015 
uppgick räntebärande placeringar till 46%, aktierelaterade till 37% 
och övriga strategiser utgjorde 17%. Resultat för de finansiella inves-
teringarna 2015 är 1,6 Mkr (2,4). 

12. Miljöpåverkan
Tallheds plantskola är den enda anläggning vi äger med anmälnings-
plikt enligt miljöbalken. Av Orsa Besparingsskogs nettoomsättning 
kommer 12% (15%) motsvarande 7,8 Mkr (11,4) från anmälnings-
pliktig verksamhet.

13. Dotterbolag
2012 köpte Orsa Besparingsskog Streamgate North AB från For-
tum. Bolaget innehöll 12 vattenkraftverk belägna i Gävleborgs län. 
Av det ursprungliga beståndet har fyra kraftverk sålts. Den årliga 
kraftproduktionen beräknas till knappt 30 GWh. Driftpersona-
len på två personer är anställda av Orsa Besparingsskog, dessutom 
anlitas entreprenör på timbasis under barmarksperioden. Avtal för 
elförsäljning har tecknats med Dalakraft, dessutom finns avtal om 
larmberedskap med extern aktör. 

Nettoomsättningen för året uppgår till 7,4 Mkr (8,7 Mkr) vilket 
är 1 260 tkr lägre än föregående år. Minskningen förklaras av låga el-
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Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budgt 2014

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning 71 874 65 960 92% 77 579
Förändring av lager av produkter i 
arbete, färdiga varor - 19 -74
Övriga rörelseintäkter - 994 562
Summa intäkter m m 71 874 66 973 93% 78 067

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -5 650 -4 536 80% -5 966
Övriga externa kostnader -33 650 -34 176 102% -34 126
Personalkostnader -15 490 -15 870 102% -15 162
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -4 050 -3 743 92% -4 146
Summa rörelsens kostnader -58 840 -58 325 99% -59 400

Rörelseresultat 13 034 8 648 66% 18 667

Jordägarnämnden -5 411 -3 454 64% -3 743
Jordägarvägar -8 860 -7 613 86% -8 828
Summa till delägare -14 271 -11 067 78% -12 571

Resultat efter bidrag till delägare -1 237 -2 419 196% 6 096

Resultat från finansiella 
investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 2 500 1 635 65% 2 416
Räntekostnader och liknande 
resultatposter - -12 -29
Summa resultat från finansiella 
investeringar 2 500 1 623 65% 2 387

Resultat efter finansiella poster 1 263 -796 -63% 8 483

Bokslut 2015

Skogen Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Avverkade volymer
m3fub totalt 126 500 112 475 89% 135 072
m3fub gallring 28 500 23 995 84% 19 405
m3fub slutavverkning 98 000 88 480 90% 113 950
m3fub rotpost - - 1 717

GA% 23% 21% 14%

Inmätta volymer
m3fub totalt 126 500 115 565 91% 130 146

Skogen Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Virkesintäkter mm 49 657 45 560 92% 54 026
Summa intäkter 49 657 45 560 92% 54 026

Avverkningskostnader -19 332 -17 884 93% -19 912
Skogsvård -7 891 -6 693 85% -6 183
Gödsling -1 311 -1 276 97% -588
Vägar -1 650 -1 552 94% -1 038
Administration mm -3 355 -3 597 107% -2 723
Summa kostnader -33 539 -31 002 92% -30 444

Resultat 16 118 14 557 90% 23 582

Plantskolan Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Antal plantor
Insådda 11 500 000 11 079 180 96% 11 056 500
Sålda externt 10 100 000 7 266 262 72% 10 688 004
Sålda internt 1 400 000 1 733 880 124% 946 425
Sålda total 11 500 000 9 000 142 78% 11 634 429

Plantskolan Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Externa intäkter 10 410 7 801 75% 11 422
Interna intäkter 2 100 2 533 121% 1 838
Summa intäkter 12 510 10 334 83% 13 260

Rörliga kostnader -2 950 -2 795 95% -4 175
Lagerförändring - 735 -618
Fastighetskostnader -535 -414 77% -427
Personalkostnader -3 055 -2 853 93% -2 726
Övriga kostnader -1 284 -1 714 133% -1 505
Avskrivningar -1 150 -1 340 117% -1 456
Summa kostnader -8 974 -8 381 93% -10 907

Resultat 3 536 1 953 55% 2 353

Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Fastighetsintäkter 164 187 114% 209
Jakt- och fiskeintäkter 2 041 1 782 87% 1 847
Kraftintäkter 3 635 3 484 96% 3 681
Summa intäkter 5 840 5 453 93% 5 737

Kostnader för fastigheter -809 -567 70% -623
Jakt- och fiskekostnader -1 863 -1 995 107% -1 899
Kraftkostnader -3 125 -3 223 103% -3 250
Summa kostnader -5 797 -5 785 100% -5 772

Resultat 43 -332 -772% -35

Gemensamt och lego Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Försäljn av tjänster och varor 67 92 137% 212
Legoarbeten 5 900 6 903 117% 6 096
Reavinster 201
Summa intäkter 5 967 7 196 121% 6 308

Personalkostnader -4 102 -4 821 118% -4 048
Gemensamma kostnader -2 678 -3 108 116% -3 442
Kostnader för legoarbeten -5 850 -6 798 116% -6 051
Summa kostnader -12 630 -14 727 117% -13 541

Resultat -6 663 -7 531 113% -7 233

Jordägarnämnden Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Kostnader
Bidrag jordbruk -1 021 -1 075 105% -1 061
Bidrag skogsbruk -1 160 -840 72% -1 120
Röjning -600 -593 99% -465
Planläggning -30 -19 63% -39
Övriga bidrag -520 -392 75% -447
Kulturvård och dylikt -50 -22 44% -17
Projekt vägar -1 560 -113 7% -250
Administration -290 -171 59% -193
Nämndearvoden -180 -229 127% -152
Summa kostnader -5 411 -3 454 64% -3 744

Resultat -5 411 -3 454 64% -3 744

Fastigheter

Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Intäkter 2 600 3 071 118% 3 123

Kostnader
Kostnader för bidragsvägar -4 000 -4 387 110% -5 801
Kostnader för skogsvägar -5 680 -5 308 93% -5 083
Vägbyggnationer och täktverksamhet -40 -39 98% -
Administration -1 130 -1 261 112% -1 179
Ej omfördelade kostnader -610 311 -51% 113
Summa kostnader -11 460 -10 684 93% -11 950

Resultat -8 860 -7 613 86% -8 827

Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Intäkter 2 500 1 635 65% 2 416

Summa kostnader - -12 -29

Resultat 2 500 1 623 65% 2 387

Jordägarvägar

Finansnetto

Skogen Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Avverkade volymer
m3fub totalt 126 500 112 475 89% 135 072
m3fub gallring 28 500 23 995 84% 19 405
m3fub slutavverkning 98 000 88 480 90% 113 950
m3fub rotpost - - 1 717

GA% 23% 21% 14%

Inmätta volymer
m3fub totalt 126 500 115 565 91% 130 146

Skogen Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Virkesintäkter mm 49 657 45 560 92% 54 026
Summa intäkter 49 657 45 560 92% 54 026

Avverkningskostnader -19 332 -17 884 93% -19 912
Skogsvård -7 891 -6 693 85% -6 183
Gödsling -1 311 -1 276 97% -588
Vägar -1 650 -1 552 94% -1 038
Administration mm -3 355 -3 597 107% -2 723
Summa kostnader -33 539 -31 002 92% -30 444

Resultat 16 118 14 557 90% 23 582

Plantskolan Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Antal plantor
Insådda 11 500 000 11 079 180 96% 11 056 500
Sålda externt 10 100 000 7 266 262 72% 10 688 004
Sålda internt 1 400 000 1 733 880 124% 946 425
Sålda total 11 500 000 9 000 142 78% 11 634 429

Plantskolan Budget Utfall % av Utfall
2015 2015 budget 2014

Externa intäkter 10 410 7 801 75% 11 422
Interna intäkter 2 100 2 533 121% 1 838
Summa intäkter 12 510 10 334 83% 13 260

Rörliga kostnader -2 950 -2 795 95% -4 175
Lagerförändring - 735 -618
Fastighetskostnader -535 -414 77% -427
Personalkostnader -3 055 -2 853 93% -2 726
Övriga kostnader -1 284 -1 714 133% -1 505
Avskrivningar -1 150 -1 340 117% -1 456
Summa kostnader -8 974 -8 381 93% -10 907

Resultat 3 536 1 953 55% 2 353

dre arealer avverkades än vad som återbeskogades under året. Plant-
skolans totala kostnader för 2015 är 0,6 Mkr lägre än budgeterat vil-
ket till största delen förklaras av en ökning av plantlagret. De gemen-
samma kostnaderna överskred däremot budget med 1,1 Mkr fördelat 
på personalkostnader 0,7 Mkr och övriga kostnader 0,4 Mkr vilket 
bland annat förklaras av Besparingsskogsdagen och advokatkostna-
der i samband med det nya reglementet och överklaganden. Kostna-
derna för legoarbeten ökade med 1 Mkr jämfört med budgeten men 
samtidigt ökade intäkterna för legoarbete med samma belopp.

Jordägarnämnden utnyttjade inte sin budget för 2015 främst be-
roende på att de budgeterade medlen för åtkomstvägar som enligt 
budget var 1,6 Mkr endast utnyttjades med netto 0,1 Mkr samt att 
bidragen för markberedning och skogsplantor inte heller de förbru-
kades fullt ut.

Utfallet för jordägarvägar lämnade även den ett överskott på 1,3 
Mkr jämfört med budget för 2015.

Inför året budgeterade vi för ett rörelseresultat efter bidrag på -1,2 
Mkr. Eftersom avverkningsvolymen inte nådde upp till budgeterad 
volym blev rörelseresultatet -2,4 Mkr. De finansiella intäkterna upp-
gick till 1,6 Mkr att jämföra med 2,5 Mkr enligt budget.



Nästa nummer
av Jordägaren 
kommer i november 2016.

Har du några funderingar 
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Avsändare: Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa
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Kungörelse av Jordägarstämma torsdagen den 26 maj 2016
Ordinarie vårstämma med Orsa Besparingsskog kommer att hållas i Hembygdsgården 
torsdagen den 26 maj 2016 med början kl. 18.00.

Följande ärenden fi nns upptagna på föredragningslistan.

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkänna kallelse
 3. Val av justeringsmän
 4. Fastställa röstlängd
 5. Allmänningsstyrelsens årsredovisning för år 2015
 6. Jordägarnämndens årsredovisning för år 2015
 7. Revisorernas berättelse angående granskningen av
  jordägarnämndens förvaltning och redovisning
 8. Revisorernas berättelse angående granskningen av
  allmänningsstyrelsens förvaltning och redovisning
 9. Fastställande av resultat och balansräkning för år 2015
 10. Fråga om ansvarsfrihet för jordägarnämnden
 11. Fråga om ansvarsfrihet för allmänningsstyrelsen
 12. Stämmans avslutande

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

Den som vid stämman avser att företräda samägd fastighet 
skall förete fullmakt från samtliga andelsägare. Ställföreträ-
dare för samägd fastighet skall förete av inskrivningsmyndig-
heten utfärdat bevis om förordnande som ställföreträdare.

Anmälan till stämman senast onsdagen den 25 maj före kl. 
16.00, 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. 

Orsa den 19 april 2016.
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