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Det är ett privilegium att få möta våren i Orsa! 
Snön har sedan länge tinat bort och häromdagen 
såg jag den första tussilagon titta fram i en annars 
dammgrå vägren. Samtidigt kan de av oss som vill 
hålla kvar vintern ett tag till, njuta av förstklassig 
längdskidåkning i Grönklitt eller bra isfiske inom 
Besparingsskogens fiskevårdsområde. Utbudet an-
das livskvalité! 

VÅRTECKEN
De första vårtecknen har också visat sig i vår operativa verksam-
het. Plantskolan är klar med årets första sådd, vägskyltar med 
budskapet ”4 ton” gör tussilagon sällskap efter våra grusvägar 
och ljuden från röjsågar hörs i fjärran. 

POSITIVA SIGNALER FRÅN SKOGSINDUSTRIN
På avverkningssidan har vi hållit en hög takt sedan årsskiftet 
och planerar att fortsätta på den vägen hela våren. Efterfrågan 
på sågade trävaror ser bättre ut än på länge och sågverken i vårt 
närområde ser optimistiskt på framtiden. Glädjande kan vi 
också konstatera prishöjningar på gran- och barrmassaved i vår 
nordliga geografi.

VI HAR UPPDATERAT ORSA BESPARINGSSKOGS  
STRATEGISKA PLATTFORM
Allmänningsstyrelsen har under vintern arbetat med att upp-
datera Orsa Besparingsskogs strategiska plattform. En rad 
framåtsyftande inriktningsbeslut har fattats och nu återstår det 
spännande och utmanande arbetet med att omsätta strategin i 
vårt dagliga arbete. Med anledning av de strategidiskussioner 
som förts under vintern bjuder allmänningsstyrelsen in Er del-
ägare till ett informationsmöte i samband med jordägastämman 

FÖRVALTAREN HAR ORDET

den 31 maj. Detaljer om detta samt inbjudan till en öppen 
bolagsstämma i Streamgate North AB återfinns i separata an-
nonser i denna upplaga av Jordägaren.

LÄS OM GALLRING, JAKT, TALLHEDS  
PLANTSKOLA, NY MEDARBETARE M.M.
I detta nummer av Jordägaren fortsätter vi med vår artikelserie 
”Skogsägarskolan”. Denna gång får vi chansen att lära oss mer 
om gallring. När är det dags att gallra och vad är det viktigt 
att tänka på? Vilka olika affärsformer finns det och vad är det 
viktigt att tänka på innan ett kontrakt skrivs? Det är några av de 
frågor som tas upp i artikeln. Vi får också möta en ny medarbe-
tare. Han heter Magnus Lewenhaupt och har anställts som pro-
jektledare för projektet ”Förvaltning av delägarfastigheter”. Vi 
fortsätter också vår artikelserie om Jakt. Denna gång mer om: 
Hur gör jag, var börjar jag, hur kommer jag igång med jakten? 
Det leder oss också in det nya regelverket angående jakten på 
Orsa Besparingsskog. Detaljerna i det nya regelverket hoppas vi 
kunna presentera i samband med vårens jordägarstämma.

Trevlig läsning

Joakim Myhrman

Joakim Myhrman, förvaltare 
för Orsa Besparingsskog.

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

onsdag 24 maj 2017 kl. 18.00
Ärenden enligt stadgar. 

Stämmohandlingar hålls tillgängliga i Jordägarhuset två veckor före stämman samt på 
vår hemsida www.orsabesparingsskog.se

Styrelsen

Fiskestämma
onsdag 24 maj 2017  
kl. 18.00

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. 

Efterfrågan på sågade trävaror 
ser bättre ut än på länge.
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För allmänningsstyrelsen är det självklart att 
den viltstam som finns på Orsa Besparingsskog 
ska förvaltas och att den förvaltningen ska ske 
genom en reglerad jakt. Det övergripande målet 
är en hållbar och långsiktig förvaltning med vilt-
stammar i balans. Nu skall en jaktkommitté titta 
på hur ett nytt regelverk skulle kunna se ut.

Martin Moraeus ledamot i allmänningsstyrelsen berättar: 
– Vi i allmänningsstyrelsen är givetvis väl medvetna om 

att det inom delägarkollektivet finns olika uppfattningar om 
allt som har med viltförvaltning och jakt att göra. För några 
är jakten av allra högsta värde och för andra delägare spelar 
den mindre roll. Det är styrelsens uppgift att försöka väga 
samman alla dessa olika intressen. 

DEN KOMMERSIELLA JAKTEN UPPHÖR
– Under en tid har vi haft ett försök med ”kommersiell jakt” 
på Orsa Besparingsskog. Tanken har varit att pröva om det 
går att skapa en delägarnytta genom att sälja jaktupplevelser 
till betalande besökare. Jakten har varit uppskattad av våra 
besökare och många har valt att komma tillbaka år efter 
år. Intäkterna från den kommersiella jakten har dock inte 
räckt för annat än att täcka kostnaderna. Detta har gjort 

Allmänningstyrelsen om jakten – nytt regelverk utreds
att verksamheten inte har skapat ett ekonomiskt överskott 
och därmed inte den delägarnytta som det var tänkt. Ut-
över detta finns det anledning att misstänka att de befintliga 
viltstammarna inte räcker för att kunna utöka den 
kommersiella jakten på det sätt som skulle krävas för att 
få ett önskvärt ekonomiskt överskott. Av den anledningen 
har allmänningsstyrelsen beslutat att upphöra med den 
kommersiella jakten i dess nuvarande form säger Martin. 

NY JAKTKOMMITTÉ UTREDER NYTT REGEL-
VERK FÖR ORSA BESPARINGSSKOG
– Jakten kommer fortsätta att vara en viktig del av Orsa 
Besparingsskogs verksamhet. Det är viktigt att det finns bra 
beslutsunderlag i form av inventeringar samt att det finns 
utrymme för diskussion, dialog och lokal förankring. 

– Därför har en ny jaktkommitté tillsatts och vår 
förhoppning är att den blir en bra länk mellan delägare 
och styrelsen. Den nya jaktkommittén har redan påbörjat 
arbetet med att utforma detaljerna i ett nytt regelverk för 
jakten på Orsa Besparingsskog. Vår förhoppning är att 
kunna återkomma om detta i samband med vårens jord-
ägarstämma, avslutar Martin.

Text: Martin Moraeus. Foto: Tobbe Nilsson, 070-359 56 96 
tobbenilssonfoto.se
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FAMILJEN GÅR FÖRST
När intressen kommer på tal är det familjen som nämns först. 
Han bor i Hansjö tillsammans med sambo Jennie och tre barn, 
5 och 7 år, respektive 9 månader gamla. 

– Att se sina barn växa och utvecklas när de skriver, läser och 
räknar är härligt, säger Magnus och det glittrar till lite i ögonen. 

Fiske, liksom att åka skoter och skidor gillar han. Och gärna 
tillsammans med barnen ibland. Med två jämthundar är förstås 
älgjakten också viktig.
Text och foto: Ulrica Lund Lissman.

Nu startar arbetet med att utreda en förvaltning 
av delägarnas fastigheter. Projektledare är Orsa-
bon Magnus Lewenhaupt och han börjar under maj  
månad.  

I höstas beslutade Besparingsskogens stämma att avsätta medel 
för anställning av en person som ska ta fram en projektplan till 
förvaltning av fastigheter. Målet är att undersöka hur delägarna 
kan öka nyttan med sin skog. 

Jag träffar Magnus på språng mellan besök hos två olika 
avverkningslag. Han ska ut och diskutera det pågående arbetet 
i skogen och titta på tillrett virke från avverkningstrakten. 
Vi hinner prata lite om nya jobbet som väntar på Orsa 
Besparingsskog.

– Det behövs en organisation för upplägget. Jag tror att man 
kan skapa mervärden för både delägarna och Besparingsskogen, 
genom att ge råd och stöd för ett aktivt skogsägande, säger 
Magnus. Att vara aktiv skogsägare behöver inte innebära att 
man själv röjer eller gallrar. Det viktiga är att man tar ansvar för 
sin skog och ser till att den sköts på bästa sätt.

Han kommer att vara ansiktet utåt i projektet och ser fram 
emot att träffa delägare. Dialogen med dem lyfter han fram och 
ser gärna att delägarna kommer med synpunkter och frågor.

AKTIV SKOGSÄGARE
Magnus är själv en aktiv skogsägare. Skogsvården sköter han 
till viss del själv på den egna fastigheten i Sveg genom att 
plantera och röja. Den erfarenheten kan nu komma till nytta 
för Besparingsskogen.

– Ja, genom att projektets inriktning är själva skogsägandet, 
som jag brinner för, hoppas jag kunna bidra med idéer.

PRODUKTION OCH MÄNNISKOR
Magnus är van att leda och att det händer mycket i omgivningen. 
Han har jobbat nio år som produktionsledare på Stora Enso och 
haft ansvar för 21 personer och 9 avverkningsmaskiner i norra 
Dalarna. En kortare tid har han även jobbat i Värmland, som 
vikarierande chef för ett produktionsområde.

Karriären inleddes med fem års arbete som yrkesofficer i Stock-
holm. Efter några års studier på Skogsmästarutbildningen bar det 
hem till Dalarna och jobbet på Stora Enso. Kontakter med Be-
sparingsskogen har han haft genom Älvdalens Jordägarnämnd, 
där han suttit som Bergviks representant ett antal år. Ny på Orsa Besparingsskog, Magnus  Lewenhaupt.

Mer nytta för delägarna

Jag tror att man kan skapa 
mervärde för både delägarna 

och Besparingsskogen genom råd och 
stöd för aktivt skogs ägande.
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VÄGMÄSTARENS HÖRNA
BELAGDA VÄGAR
• Alla vägar sopas och till hösten slås alla byvägar. 
• Halva vägnätets väggrenar kommer att slås helt.
• Alla vägar kommer att potthålslagas.  

Påbörjas så fort vägarna sopats och torkat upp.
• Dikning och upprustning av  

beläggningar fortsätter.

GRUSVÄGAR
• De få byvägarna som inte blev grusade ifjol kommer 

grusas i år i samband med hyvlingen.
• Vårbruk görs på samtliga byvägar. 

SKOGSBILVÄGAR
• Fortsättning av grusning (förstärkning)  

på grusvägarna. 
• Det kommer att slås öster om 45:an.  

Skogs vägarna slås vart tredje år.

ORSA BESPARINGSSKOG 
• Vägarna kommer att hyvlas under sommarhalvåret.
• Vårbruk görs på bidragsvägarna.

Mer information kommer att finnas på  
hemsidan från maj 2017.

Vägmästare Anna Hassis Ståbis

Anna Hassis Ståbis, vägmästare.

Vägslåtter även kallat vägklippning, buskröjning, dikes-
klippning, slå vägarna: Klipper gräs, busk och sly.
Vårbruk: Hyvlar vägen och saltar vägen med sommarsalt.

Nya väghyveln på Orsa Besparingsskog. Foto: Mats Andersson.

Vändplanen tar form på Orsa Besparingsskog. 
Foto: Mattias Knutsson.

Rustning av bidragsväg på Orsa Besparingsskog,  
Skålbygget-Hälsingborg. 
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Tallheds Plantskola är idag en av landets mest 
tekniska. Här finns även den enda maskinen i värl-
den som kan köra både sådd och packning i en och 
samma linje. 

Bror Nilsson, som har arbetat på plantskolan 
sedan 1981 berättar om hur ett år ser ut på plant-
skolan.

– Vad är första steget i processen?
– Första steget är sådden som vi börjar med i mitten 

på mars och sker i två omgångar före midsommar. Torven 
som vi odlar i tar vi från Finland, de levererar ett speciellt 
recept på torv som är lagom grovt. Eftersom det är ett öppet 
odlingssystem får torven inte vara för finkornig, då ramlar den 
ur odlingskassetterna. Torvhanteringen vi har är den modernaste 
som finns för närvarande. Torven matas in via en storbalsrivare 
och transporteras vidare på band fram till torvfyllaren där 
torven vibreras ner och fyller kassetterna. Efter torvfyllning 
går kassetterna vidare till såddmaskinen som sår ett och ett frö, 
därefter strös ett lager av små vita frigolitkulor över fröet som 
har visat sig vara otroligt viktiga, de skyddar fröet och grodden 
och ger ett jämt groningsresultat. 

– Hur många växthus har ni? 
– Odlingen sker i 5 uppvärmda växthus som rymmer cirka 

850 000 plantor/växthus och två säsongsväxthus som rymmer 
425 000 plantor/hus. Plantorna odlas i växthusen cirka 4–6 

Tallheds Plantskola – där allt börjar

veckor beroende på vilken såddomgång det gäller. Därefter flyttas 
de ut på friland. 

– Jag har hört talas om att ni ”lurar” plantorna  
under en lång natt. Vad är det?

– Förstasådden av tall stoppas i tillväxt i maj genom att 
man gör en lång natt. Detta görs i mörkeranläggningen, som 
faktiskt är världens näst största mörkeranläggning för plantor. 
Man lurar helt enkelt plantan att det är höst. Det går till så 
att man mörklägger från eftermiddagen och fram till morgonen 
därpå. Det tar sedan tre veckor för plantorna att invintra och 
det kan göras med de sorter som har sydligare proveniens. Vi 
sätter igång dem igen på friland efter tre veckor. Dessa plantor 
utvecklar då dubbla barr, som en tvåårig planta.

– Vilken är den största anled ningen till att ni 
långnatts behandlar plantan? 

– Största anledningen till att vi långnattsbehandlar tallplan-
torna är att vi har begränsat med växthus och måste starta od-
lingen tidigt på våren för att hinna odla upp flera omgångar i 
växthusen innan midsommar. Att ställa första såddomgången 
direkt på ett vanligt friland i början på maj skulle då innebära 
att plantorna blir för stora om vi inte långnattar, men på köpet 
får man en kraftigare planta som är likvärdig med en tvåårig 
självföryngrad planta.Granen bromsar man i tillväxt juli–augusti 
då man långnattar dem i tre veckor. Granen invintrar och sätter 
knopp för nästa tillväxtperiod. 

Text: Bror Nilsson. Foto: Sten Eriksson och Anna Dahlgren.
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– Vad är lämpliga marker för höstplantering?
– Lämpliga marker för höstplantering är: Friska marker, ej 

uppfrysningsmark eller låglänta marker för att undvika frost-
skador.

Lämplig planteringstid på hösten?
Augusti  September Oktober
Mycket bra   Bra  Bra 
Mycket bra  Bra  Bra 

STARPOT ODLINGSSYSTEM 
Den ständiga strävan att förbättra plantmaterialet ledde 2003 
till valet av starpot som odlingssystem. starpot har väckt 
stor internationell uppmärksamhet och är idag det ledande 
odlingssystemet i Sverige. Det är ett så kallat öppet odlingssystem 
där plantorna odlas i stjärnformade krukor med vertikala 
luftspalter. Krukorna är koniska så att luften kan cirkulera runt 
dem. Idén med konstruktionen av odlingsbehållaren är att då en 
rotspets träffar luft slutar den växa och bildar en tillväxtpunkt. 
Nästa rotspets börjar växa och så småningom får man en 
torvklump genomvävd av rottrådar med aktiva rotspetsar utan 
deformationer. starpot ger en snabb tillväxtstart och stabila 
plantor som i framtiden bättre klarar snö och vind. Genom 
att odlingssystemet är relativt glest får man även robusta skott, 
friska barr och allmänt vitala plantor.

Odlingsramarna med plantkassetterna transporteras med 
traktor in i packmaskinen där de automatiskt töms på plantor. 

– Vad händer sedan?
– Plantorna växer sedan på friland hela sommaren och hösten. 

Plantorna kräver tillsyn hela växtperioden av personalen. Vi 
tillför vatten och gödning vid behov genom ramper som går 
över odlingen. Under sommaren och hösten behandlar vi även 
plantorna med kemikalier som förhindrar gråmögel, tallskytte 
och andra oönskade angrepp. 

– Varför höstplantera? 
• Höstplantering är ett bra alternativ i områden med 

försommartorka. 
• Tidig höstplantering från mitten av augusti medför en 

bra start för plantorna eftersom luftfuktigheten och 
marktemperaturen är hög. 

• Höstplantering ger bra förutsättningar för god rottillväxt  
och snabb etablering. 

• Höstplantering förlänger planteringssäsongen och kapar 
säsongstoppar. 

• Plantorna står beredda att börja växa direkt den kommande 
våren. 

• Plantering i augusti samt första hälften av september ger en 
god rotetablering redan på hösten och innebär bra tillväxt 
kommande säsong. 

• Plantering i oktober fungerar som en långvarig jord slagning. 
• Plantan startar tidigt på våren.

Bror Nilsson Plantskolechef.
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Lediga stugor för uthyrning
Intresseanmälan till kontoret i Orsa: 

0250-55 26 05  •  anders.fraas@orsaskog.se 

DETTA HÄNDER DEN 31 MAJ
PÅ ORSA HEMBYGDSGÅRD
Inbjudan till informationsträff angående  

Orsa Besparingsskogs strategi
Delägare i Orsa Besparingsskog  

inbjuds till sopplunch på Orsa Hembygdsgård  
onsdag den 31 maj kl. 12 

Efter lunchen kommer allmänningsstyrelsen  
att informera om sin strategi för  

Orsa Besparingsskog.

Anmäl ditt deltagande senast fredag den 19 maj  
till kontoret i Orsa, 0250-55 26 00 eller  

info@orsaskog.se

Varmt välkomna!

Öppen bolagsstämma Streamgate North AB
Delägare i Orsa Besparingsskog inbjuds som 

åhörare till bolagsstämma i Streamgate North AB. 
Stämman äger rum på Orsa Hembygdsgård  

onsdag den 31 maj kl. 17

Varmt välkomna!

Plantorna lyfts upp ur kassetten och skjuts in i plantkartongen. 
Här behövs det 3–4 person som kontrollerar packlinjen och 
att det blir rätt mängd plantor i kartongen innan den försluts. 
Sedan klistras en lapp på kartongen med uppgifter på vad 
den innehåller med mera. Kartongerna lyfts med en robot på 
lastpallar, plastas och körs till frysen. Alla plantor som odlas 
fryses in under vintern och lagras i en temperatur på minus fyra 
grader.

Fryslagrade plantor levereras från april till slutet på juni då 
även den mest hektiska tiden inträffar på plantskolan. Plantor 
levereras även på hösten för plantering och då från vecka 32 och 
fram till mitten av oktober.

UTVECKLING 
Plantskolan anlades av Orsa Besparingsskog 1958 och på den 
tiden skedde all odling på friland. I dag finns här 13 friland 
på 2,4 ha men även fem stora varmväxthus med en total yta 
på 6 400 m2 samt två säsongsväxthus, en sådhall/packhall, en 
långnattsanläggning och en frys med plats att lagra 12 miljo-
ner plantor. Under åren har det tagits en del avgörande steg 
i utvecklingen för att komma dit Plantskolan är i dag. 1972 
togs första steget mot framtiden, vilket skedde med en över-
gång till att odla täckrotsplantor som odlades i tolv ouppvärmda 
växthus. 1986 togs nästa steg och flexipotplantor som odlades i 
uppvärmda växthus gjorde entré.

 

 

 
 

 
 

 
 

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

FAKTA

Tallheds Plantskola
Produktion ca. 10 milj. plantor
5 årsanställda

Trädslagsfördelning:
85 % tall
10 % gran
  5 % contorta
Lärk finns i mycket begränsad 
omfattning. 

Anläggning:
5 varmväxthus  
2 säsongsväxthus
14 friland
1 långnatt   
Såddhall/packhall
Frys med kapacitet att lagra  
12 milj. plantor
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jaktintresserad del 2

– Hur gör jag,  
var börjar jag,  
hur kommer jag igång?
Text: Anna Dahlgren. Foto Tobbe Nilsson, 070-359 56 96 
tobbenilssonfoto.se.
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Människan har sina rötter i jak-
ten. Under den längsta delen 
av den tid vi människor vandrat 
på jorden har vi varit jägare. Att 
jaga är ett naturligt sätt att leva 
för många, även idag. Den svens-
ka jakten är reglerad i lag sedan 
medeltiden. Men hur gör jag om 
jag är intresserad av jakt men 
inte har någon i min familj eller 
bekantskapskrets som kan intro-
ducera mig?

UPPSIKTSJAKT
Om du vill börja jaga så krävs idag jägar-
exa men. Jägarexamen ger dig en bred 
kunskap om viltarter, skytte, lagstiftning 
och olika jaktformer. En godkänd kom-
plett jägarexamen ger behörighet att söka 
vapenlicens och använda hagel- och kul-
gevär som är godkända för jaktändamål. 
Innan du nått det målet kan du följa med 
någon som jagar på så kallad uppsikts-
jakt. Uppsiktsjakt innebär precis som det 
låter att du kan följa med någon på jakt 
och du får låna ett gevär, då under upp-
sikt.

För att få Jägarexamen krävs en 
hel del arbete, timmar av studier och 
skjutträning. När du nått målet finns 
det få saker som slår tillfredsställelsen 
med att själv hämta sin middag från 
naturens skafferi, fri från antibiotika och 
E-nummer. Jakten är också i allra högsta 
grad en naturupplevelse. Ibland kan det 
enda ”jaktbytet” vara en soluppgång, en 
ändlös myr i skymningen, ett spännande 
spår eller en jaktkamrats goda skratt.

JÄGAREXAMEN
Över hela landet finns det studieför-
bund som regelbundet har kurser i jägar-
examen. Det finns även distanskurser 
via nätet. I övrigt arrangeras en rad olika 
distans- och intensivkurser runt om i 
landet. Vi frågar Mikael Back på Jägar-
förbundets Ungdomsverksamhet. 

Finns det någon åldersgräns för 
att ta jägarexamen?

– Även om det inte finns någon laglig 
nedre gräns för detta så krävs det ändå 
att man kan hantera ett vapen. När man 
kan göra det är ju ganska individuellt 
dessutom men någonstans runt 14-15 år 
tycker jag personligen man ska vara för 
att kunna ta till sig kursen.
 

Jag har en farbror som ska ta 
med mig på jakt i helgen. Måste 
jag ha jägar examen då?

– Nej, Jägarexamen behövs nämligen 
inte vid uppsiktsjakt, men däremot 
statligt jaktkort. Undantaget är om du är 
under 18 år vid jaktårets början. Enligt 
vapenlagen får ett vapen lånas ut till den 
som fyllt 15 år. Den som lånar vapnet får 
ha det och använda det under långivarens 
direkta uppsikt. Det betyder i princip att 
låntagaren befinner sig inom ”armlängds 
avstånd” från utlånaren. Den som lånar 
ut sitt vapen får också bära med vapen 
(eget eller lånat). Detta för att snabbare 
kunna ingripa vid behov.

Hur får man egen vapenlicens?
– Den som har godkänd jägarexamen 

och har fyllt 18 år kan ansöka om licens 
och köpa egna jaktvapen.

JAKTKORT
Jägare i Sverige måste ha ett statligt jakt-
kort med sig under jakten men även ett 
lokalt jaktkort. Jaktkortet visar att du har 
betalat viltvårdsavgiften och är berättigad 
att jaga i Sverige.

• Jaktkortet gäller från 1 juli till 30 juni 
och måste förnyas varje år.

• Jaktkortet ska kunna visas upp på 
uppmaning för till exempel polisen.

• Du måste ha betalat viltvårdsavgift 
för att få jaga, oavsett om det gäller 
fällfångst eller jakt med skjutvapen. 
Du som är under 18 år och inte 
självständigt handhar skjutvapen 
behöver ej lösa jaktkort. Befrielsen 
gäller även den som inte hunnit fylla 
18 år vid jaktårets början.

• Kravet på att betala viltvårdsavgift 
gäller även personer som deltar aktivt 
i jakten utan att bära skjutvapen 
men har del i bytet. Det handlar till 
exempel om hundförare och drevkarlar.

• Du behöver även ett Småviltskort på 
Besparingsskogen.

Jaktreglerna på Orsa Besparingsskog 
är under omarbetning och kommer att 
presenteras på www.orsabesparingsskog.
se senare i vår samt i samband med 
jordägarstämman den 31/5.

Kontaktperson: 
Tomas Liljeberg 0251-55 26 06

jaktintresserad del 2
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KORT OM – JÄGAREXAMEN
Över hela landet finns det studieför-
bund som regelbundet har kurser i 
jägar examen. Det finns även distans-
kurser via nätet. I övrigt arrangeras en 
rad olika distans och intensivkurser 
runt om i landet.

Allmänt: Utbildningen ger deltagarna 
en bred kunskap om viltarter, lag-
stiftning, skytte, tillvaratagande och 
om olika jaktformer. Jägarexamen är 
obliga torisk för dem som vill skaffa sig 
jaktvapen, jägarskolan har hela tiden 
varit grundutbildningen för dem som 
avser att avlägga jägarexamen. Det finns 
ingen nedre åldersgräns för att få ta en 
jägarexamen. Man måste dock ha de 
fysiska förutsättningarna för att kunna 
hantera vapen på ett säkert sätt för att 
få göra de praktiska delproven.

Innehåll: En komplett jägarexamen 
består av ett teoretiskt prov och tre 
praktiska delprov (hagelgevärsprov, 
grundprov kulgevär samt högviltprov 
för kulgevär).

Längd: I studiecirkelform cirka 60–80 
timmar. En kursdag/vecka cirka tre 
timmar/gång.

Kursavgift: Kursavgiften varierar bero-
ende på kursupplägg. Kontakta Jägare-
förbundet eller studieorganisation
på orten.

Syfte: Syftet med utbildningen är att ge 
deltagarna en bred kunskap om jakten 
samt om de viltarter som förekommer 
i Sverige.

Mål: Efter genomgången kurs skall del-
tagarna ha så god kunskap om: jaktfor-
mer, jaktlagstiftning, vapen och skytte, 
jakthundar, svenska viltarter, svensk 
jakttradition och jaktetik, att de med 
godkänt klarar att avlägga det teoretiska 
jägarexamensprovet. Därefter avläggs 
de tre praktiska delproven (hagelgevärs-
prov, grundprov kulgevär samt högvilt-
prov för kulgevär).

KORT OM – VAPENLICENS

En godkänd jägarexamen krävs för att 
kunna bli beviljad licens för jaktvapen. 
Man ska ha fyllt 18 år. Licensansökan 
görs hos polisen. Har man blivit 
beviljad licens för jaktvapen så har man 
också möjlighet att jaga med sådant 
vapen.

En komplett examen ger behörighet 
för samtliga för jakt i Sverige godkända 
vapentyper. Man kan välja att göra 
det teoretiska provet och exempelvis 
hagelgevärsprovet. Med dessa båda prov 
godkända så är man behörig att söka 
licens för och jaga med hagelvapen.

Vill man inte skaffa egna vapen men 
vill ha möjlighet att jaga med ett vapen 
som du lånar av en kamrat så måste 
man ansöka om, och få beviljat ett så 
kallat lånetillstånd hos polisen.

Den som har fyllt 15 år får låna vapen 
under förutsättning att utlånaren själv 
är med när vapnet används, så kallad 
uppsiktsutlåning. Utlånaren ska hela 
tiden övervaka låntagarens användning 
av vapnet. Detta innebär i princip att 
låntagaren befinner sig inom ”armlängds 
avstånd” från utlånaren. Krav på 
godkänd jägarexamen föreligger inte 
men det är givetvis bra om låntagaren 
har erforderliga kunskaper om jakt och 
skytte.

Låntagare som är under 18 år behöver 
inte betala viltvårdsavgift (statligt 
jaktkort).
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Nästan all skog behöver gallras 
någon gång. Oönskade stammar 
tas bort så att de som blir kvar 
kan utvecklas till värdefulla träd. 
En väl utförd gallring ökar nor-
malt den ekonomiska avkastning-
en av beståndet. Om vi inte gall-
rar brukar naturen själv sköta om 
den saken men med ett lägre eko-
nomiskt utfall för skogs ägaren. 
Gallring skiljer sig från röjning 
genom att man tar ut gagnvirke 
som ger inkomster. Men hur vet 
man när det är dags och hur går 
det till att sälja en gallring?

VARFÖR GALLRA?
Gallringarna ska ses som beståndsvår-
dande – de görs för att öka värdet på slut-
beståndet, även om rätt skötta gallringar 
också ger ekonomiskt utbyte till skogs-
ägaren. Gallringen ökar produktionen 
av grövre träd med bättre kvalitet. Hur 
gallringen utförs har också stor betydelse 

Dags att gallra?

för naturvården – de träd som ska sparas 
vid slutavverkningen får ju inte avverkas 
i gallringen.

GALLRINGSFORMER
Det finns flera olika gallringsformer. Den 
vanligaste är låggallring, där de klenare 
stammarna tas ut. De olika gallringsfor-
merna har olika effekter på beståndet och 
ekonomin. En låggallring ger ett sämre 
utbyte vid gallringen men kan vara mer 
lönsamt på sikt. En höggallring ger peng-
ar direkt i plånboken, men kan försämra 
beståndets värdeutveckling. Dessutom 
kan risken för snö- och vindskador öka, 
och virkeskvaliteten i genomsnitt sjunka.

Förutsättningarna för gallring grund-
läggs vid röjningen. Ett svagt röjt eller 
oröjt bestånd kräver en försiktigare för-
stagallring, men också fler gallringar un-
der omloppstiden.

FÖRDELAR MED GALLRING:
• Reglerar trädslagsblandningen så 

att trädslagen passar ståndorten och 
produktionsinriktningen.

• Koncentrerar tillväxten på färre och 
kvalitetsmässigt bättre träd.

• Gör de kvarvarande träden grövre, 
värdefullare och billigare att avverka 
per kubikmeter.

• Minskar självgallringen (när träd dör 
av trängsel).

• Ger skogsägaren en omedelbar 
nettointäkt.

• Gallringen koncentrerar tillväxten till 
de stammar du väljer att spara. Efter 
gallring ökar framför allt mängden 
värdefullt sågtimmer. Förutom 
en skog av högre kvalitet medför 
gallringen en rad andra fördelar.

GENOM EN VÄL UTFÖRD  
GALLRING FÅR DU:
• Ökad produktion av sågtimmer
• Bättre ståndortsanpassning. De 

trädslag som är bäst lämpade för 
ståndorten gynnas genom gallring.

• Friskare bestånd. I gallringen tas klena 
och skadade träd bort. Det framtida 
beståndet klarar påfrestningar som 
snö, storm, och insektsangrepp bättre.

skogsägarskolan del 2

Text: Anna Beronius. Foto: Tobbe Nilsson, 070-359 56 96, tob-
benilssonfoto.se
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• Mindre självgallring. Vid gallringen 
kan du ta tillvara de svaga och skadade 
stammarna som annars skulle gå 
förlorade genom självgallring.

• Mindre konkurrens mellan träden. De 
kvarvarande stammarna får mer ljus, 
vatten och näring. Toppar, kvistar, 
barr och rötter från de utgallrade 
träden gödslar marken. Det bidrar till 
ökad tillväxt (s.k. gallringsreaktion) 
för de kvarvarande träden.

NÄR ÄR DET DAGS ATT GALLRA?

Gallring i gran och tall görs 1-3 gånger 
under omloppstiden. Normalt utförs 
gallring när bestånden är 12–22 meter 
höga. Förutsättningarna för gallring 
grundläggs redan vid röjningen.

NÅGRA TUMREGLER

1. Börja med att titta i skogsbruksplanen 
(om den är aktuell). Besök möjliga 
bestånd i fält, gärna tillsamamns med 
rådgivare/virkesköpare. Passa gärna 
på att se över gallringsbehovet när du 
planerar en slutavverkning. Då kan 
avverkningarna samordnas.

2. Titta på kronornas utbredning. En 
bra huvudregel är att gallra innan 
grönkronan blivit alltför liten. När 
kronorna går ihop är det dags att 
gallra.

3. Titta på den gröna delen av kronan. 
På tall och lövträd ska grönkronan i 
första gallring utgöra minst hälften 
av trädets höjd, och på gran minst 
två tredjedelar. Tumregeln om grön-
kronan är dock grov och bör inte 
användas vid senare gallringar.

4. Titta i gallringsmall eller *ingvar. 
Det bästa sättet att avgöra 
gallringsutrymmet är att använda sig 
av verktyget ingvar eller de enklare 
gallringsmallarna. Med hjälp av dessa 
kan du bedöma när och hur mycket 
du bör glesa ut beståndet för att det 
ska utvecklas väl.

5. Överkurs – undersök årsringarna. 
Gallra innan diametertillväxten har 
avtagit för mycket hos de stammar du 
väljer att lämna. Med en tillväxtborr 
kan du ta ut en borrkärna ur stammen 
och titta på årsringarna. Om årsring-
arnas bredd har minskat påtagligt de 
senaste åren är det hög tid att gallra.

TÄNK PÅ ATT!

Behovet kan komma snabbt. Träden på 
goda marker växer fort i unga år och be-
hovet av gallring kan uppstå snabbt. I be-
stånd på svagare marker tar det vanligen 
lite längre tid.

* ingvar är en INteraktiv Gallrings-
VARiator. Du du hittar den på 
www.kunskapdirekt.se

Gallring är en viktig del i skötseln av ett 
bestånd. Det är viktigt att komma in i 
och göra gallringen i rätt tid. För att 
veta om gallringsbeståndet är aktuellt att 
gallra använder vi Skogsstyrelsens gall-
ringsmallar.

Besparingsskogen gallrar när de finns 
behov för gallring hur virkespriserna ser 
ut är av underordnad betydelse. Det vik-
tigaste är att gallra i rätt tid och sköta 
skogen.

Normalt gallrar Orsa Besparingsskog 
1–2 gånger i ett bestånd. 2016 så gallrade:
Orsa Besparingsskog ca 280 ha. Virkes-
uttaget blev ca 30–35 m3fub/ha. Totalt 
blev det ca 10 000 m3fub. Då det är mest 
förstagallringar som utförs just nu så blir 
det nästan bara massaved men även lite 
klentimmer ur gallringarna.

Ansvarig Orsa Besparingsskog: Tomas 
Liljeberg 0250-55 26 06

SÄLJA GALLRING, NÅGRA RÅD
Att sälja en gallring behöver inte vara 
svårt. Har du kontakt med en bra virkes-
köpare gör den personen gärna mycket 
av planeringen, men du tjänar alltid på 
att vara påläst. Det är lättare att ställa 
krav på virkesköpare, avverkningsentre-

Det viktigaste är att gallra i rätt tid och sköta skogen.

skogsägarskolan del 2

prenörer och transportörer och du vet 
också vilka krav de kan ställa på dig!

Kom ihåg att det kontraktsförslag som 
virkesköparen kommer med är just bara 
ett förslag, och att det i första hand är 
skrivet för att skydda köparen. Du som 
säljare har alla möjligheter att föreslå 
andra villkor, men de krav och villkor 
som skrivs in i kontraktet kan också 
komma att påverka det pris du kan få för 
ditt virke. Se också till att allt ni kommer 
överens om skrivs in i kontraktet eller 
åtminstone dokumenteras ordentligt så 
att du i efterhand slipper en konflikt där 
ord står mot ord.

Hur detaljerat du följer gallringsarbetet 
beror på hur gott om tid du har och 
vilket förtroende du har för köparen.

LEVERANSFORMER:
Det finns ingen ”lag” på hur man gör upp 
om betalning vid virkesaffärer, varje affär 
är unik, och vad man slutligen kommer 
överens om är alltid en förhandlingsfråga. 
Man brukar ändå prata om fyra grund-
former för leverans och betalning.

• Leveransrotköp med fasta nettopriser 
per kubikmeter.

• Avverkningsuppdrag med betalning 
enligt en fastställd prislista, med 
avdrag för avverkningskostnader.

• Rotpost, där man i förväg mätt varje 
träd i beståndet och utifrån en stam lista, 
kommer överens om en klumpsumma, 
oftast genom ett anbudsför farande. 
Rotposter är ovanliga i gallring.

• Leveransvirke kallas det om skogs-
ägaren gallrar själv, eller på egen hand 
anlitat någon som utfört avverkningen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1. ALLMÄNT
Allmänningsstyrelsen har hållit 7 protokollförda möten och be-
handlat 116 paragrafer.

2. BESPARINGSSKOGENS VERKSAMHET OCH 
RESULTAT UNDER 2016
Under året köptes fastigheterna Åberga 25:4, de av Åberga 13:6, 
Holen 24:5, Slättberg 59:2, Orsbleck 7:10, Torrvål 5:6, Orsa 
Oljonsbyn 27:3, 27:6 och 49:4. Köpesumman uppgår totalt till 
6,7 Mkr. 

Årets rörelseresultat är 11,4 Mkr (8,6) och resultat efter 
bidrag till delägare samt efter finansiella poster men före skatt 
är -18,6 Mkr (-0,8). 

Koncernresultaträkningen visar ett rörelseresultat som är -7,8 
Mkr (7,9) och ett resultat efter finansiella poster men före skatt 
på -19,8 Mkr (-2,4). Balansomslutningen för koncernen uppgår 
till 257 Mkr (271).

Siffrorna inom parentes i denna redovisning avser 
genomgående år 2015.

3. SKOGEN
Under 2016 avverkade vi 120 314 m3fub och skotade 120 624 
m3fub. Den sålda volymen var 120 759 m3fub. Vårt väglager 
sänktes marginellt under 2016 från ingående 8 120 m3fub till 
utgående 7 740 m3fub. Under året låg lagret konstant på 7000–
8000 m3fub vilket är vår målsättning. Gallringsandelen var 8% 
(21) av den avverkade volymen och timmerandelen 67,8% (60) 
av den inmätta volymen.

Skogens intäkter uppgick till 51,2 Mkr (45,6) vilket är nära 
budget (51,8). Intäkt per m3fub blev 424 kr (394) vilket är 
14 kr högre än budget.

Våra avverkningskostnader hamnade på 104 kr per m3fub 
(116) på slutavverkningsvolymen vid väg. Det är 6 kr per m3fub 
lägre än budgeterat och beror på högre medelstam än prognosen 
vid budgeteringen, samt något kortare skotningsavstånd. För 
att hålla kostnaderna nere i framtiden planerar vi att bygga fler 
vägar där båtnaden är bra. Gallringskostnaden hamnade på 273 
kr (219) per m3fub vid väg. Den budgeterade kostnaden var 224 
kr per m3fub. Totalt minskade direkta avverkningskostnaden 
med 21 kr per m3fub, medans avverknings omkostnaderna 
minskade med 0 kr. Den totala avverkningskostnaden sjönk 
med 20 kr till 134 kr (154). Det beror till stor del på en lägre 
gallringsandel och lägre kostnader på slutavverkningen.

Avverkningsresurser för 2016 har varit vår egen grupp med 
en skördare och en skotare samt två entreprenörsgrupper med 
samma sammansättning. Dom två entreprenörsförtagen utför 
även avverkning åt andra uppdragsgivare. Vårt totala behov är 
ca. 2,5 maskingrupp 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. Vi har 
gjort en ny avverkningsberäkning och räknar med att presentera 
en avverkningsnivå under 2017. 

Den totala skogsvårdskostnaden uppgår till 8,7 Mkr (8,0). 
Vi har under året markberett 714 ha (769) genom harvning, 
dessutom har vi grävsått 71 ha (52). Hyggesbränning utfördes 
på 11 ha (0). Planteringsarealen uppgår till 848 ha (861) till en 
kostnad av 3,9 Mkr (3,8). Vi har röjt 625 ha (758), kostnaden 
för röjning är 1,1 Mkr (1,6). Under sommaren gödslades 500 
ha (425). Vi har lagt om gödslingsstrategi att motsvara nyare 
forskningsrön, numera väljer vi att gödsla 50–70 åriga bestånd 
där gödslingseffekten beräknas vara störst.

Skogsvårdsskulden är för året oförändrad och uppgår till 
12,2 Mkr. En skogsvårdsskuld innebär att man bokför kostnader 
för föryngring i samband med att kostnaden uppkommer, d.v.s. 
vid föryngringsavverkning. Under 2016 motsvarar den areal 
som markberetts och planterats den areal som slutavverkats, 
vilket förklarar att skulden för framtida skogsvård är oförändrad 
jämfört med föregående år. Normalt förflyter 2 år mellan 
avverkning och föryngring.

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

4. PLANTSKOLAN
Under året såddes 8,5 milj. plantor (11,1) in och 6,9 milj. 
plantor (8,8) packades för fryslagring och leverans våren 2017. 
Under hösten levererades 1,1 milj. plantor direkt från våra 
friland.

Plantskolans intäkter uppgår till 11,4 Mkr (10,3), varav 
3,2 Mkr (2,5) utgörs av interna intäkter. Resultat efter 
avskrivningar är 1,5 Mkr (2,0).

På kostnadssidan utgör en lagerförändring en betydande 
post 1,3 Mkr (0,0) Lagerförändringen har orsakats av ett för 
högt ingående lager 2016. Plantagekostnader utgör också en 
betydande post 0,8 Mkr (0,6). Tallheds plantskola ingår i ett 
nationellt plantageprogram för att säkerställa tillgången på 
förädlat frö. Eftersom plantageskötseln handhas av respektive 
markägare har vi inte detaljerad insyn i skötselprogrammen och 
kostnader för respektive år. Kostnader för plantager fördelas 
mellan respektive delägare enligt deras arealandel i respektive 
plantage. 

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

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 vattenkraft-
verken i dotterbolaget Streamgate North AB. Kostnaderna för 
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denna personal 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 -2,1 Mkr (0) främst beroende på en nedskriv-
ning av vindkraftverket med 2,0 Mkr. Vattenkraften ger genom 
vederlagskraft och sålda tjänster till dotterbolaget ett resultat 
på -1,5 Mkr (-0,1). Totalt ger kraften ett resultat på -3,5 Mkr 
(-0,1). Det budgeterade resultatet för kraften 2016 var 0,4 Mkr. 
Avvikelsen mot budgeten beror främst på den extra nedskriv-
ningen av vindkraftverket samt en skuldreservering av 1,5 Mkr 
för en förlikning som träffats med den s.k. Åvikegruppen. För-
likningen som träffades under februari 2017 gäller det skade-
ståndskrav som Åvikegruppen riktat mot Orsa Besparingsskog i 
samband med förvärvet av Streamgate North AB.

Nedskrivningen av vindkraftverket följer Orsa Besparings-
skogs värderingsprinciper för icke finansiella tillgångar. Vind-
kraftverkets värde vid balansdagen har bedömts vara lägre än 
det bokförda värdet vilket har motiverat en nedskrivning av till-
gången. Det är uteslutande elpriset och priset på elcertifikat som 
föranlett nedskrivningsbehovet. 

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 därmed varit att nå ett nollresultat. 
För att kunna hålla låga avgifter för delägar- och ortsbojakt 
kombineras denna med betaljakt, främst på björn och skogsfågel 
men under året även älg. Intäkterna från jakten är 1,4 Mkr (1,2) 
varav betaljakten bidrar med 2/3-delar. Resultatet för jakt är 
0,2 Mkr (0,05).

Fiskodlingen har under de senaste åren utvecklat verksam-
heten med inriktningen att kunna sälja större utsättningsfisk, 
något som efterfrågas. Fortsatta investeringar behövs för att nå 
lönsamhet i verksamheten. I första hand utreds möjligheten att 
utöka odlingskapaciteten vid huvudodlingen i Noppikoski. In-
täkterna från fiskodlingen är 0,7 Mkr (0,5). Årets resultat för 
fiskodlingen är 0 Mkr (-0,1).

Jakt och Fiske har för sin verksamhet tillgång till stugor för 
korttidsuthyrning. Stuguthyrningen resulterar i ett underskott 
på 70 tkr (-151 tkr). Intäkterna från stuguthyrningen är 286 tkr 
(228).

8. JORDÄGARNÄMNDEN
Bidrag till jordbruk uppgår till 1,2 Mkr (1,1), bidrag till 
skogsbruk har ökat med 0,6 Mkr och uppgår till 2,0 Mkr 
(1,5). Ökningen kan till största del härledas till plantbidrag. 
Nämndens samtliga bidrag och kostnader förutom bidrag till 
jordägarvägar uppgår till 4,3 Mkr (3,5). Röjningsaktiviteten 
ligger fortsatt på en låg nivå och bidrag till röjning utgår med 
0,6 Mkr (0,6). Nämnden hade under året även avsatt medel för 
Projekt vägar som syftar till att stadfästa delaktigheter i befintliga 
åtkomstvägar. Detta arbete har tillfälligt avstannat i väntan 
på ett eventuellt bildande av en gemensamhetsanläggning 
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för samtliga jordägarvägar. Åtkomstvägarna kommer i så fall 
kunna ingå i denna gemensamhetsanläggning. Eftersom detta 
kunde konstateras relativt tidigt under hösten styrdes medel 
i stället över till jordägarvägar och färdigställande av boken 
Framgångssagan.

9. JORDÄGARVÄGAR
Orsa Besparingsskogs nettokostnad för drift och underhåll av 
jordägarvägar uppgår till 7,3 Mkr (7,6). Dessutom tillkommer 
statliga och kommunalt bidrag på sammanlagt 3,4 Mkr (3,1). 
Totala kostnaden för jordägarvägarna blir således 11 Mkr (11,0). 

Våra underhållskostnader för bidragsvägar (byvägar och 
”turistvägar”, vägar med kommunbidrag) är totalt 5 Mkr 
(4,4) Kostnader för sommarunderhåll var lägre än för 2015 
(0,2 Mkr). Det har erhållits särskilt driftbidrag på 0,1 Mkr för 
förstärkningen på grusväg 2015 (Ljothedsvägen). Underhålls-
grusning utfördes på byvägarna. Beläggningsarbeten för 2,2 
Mkr utfördes på vägen mot Ången, i Lisselhed, Holen, Hansjö, 
Stackmora och Hornberga.

Underhållskostnaderna på skogsbilvägarna uppgår totalt till 
4,6 Mkr (5,3). Kostnaden för vinterunderhåll sjönk p.g.a. färre 
avverkningar och mildare vintrar. Större underhålls åtgärder 
gjordes på ett flertal vägar, bl.a. i Torråsen, Tobacksbäcken, 
Bjurtomtavägen, Hällberg, Näckodalen och Unntorp. Kostna-
derna för större underhållsåtgärder uppgår till 2,3 Mkr (1,7). 

10. PERSONAL
Antalet fast anställda är 27 personer, till detta tillkommer 
4 säsongsanställda för skogsvård. Under sommaren hade 
vi även ungdomar anställda, både på plantskolan och på 
skogsavdelningen. Den personal som sköter drift och underhåll 
inom dotterbolaget Streamgate North AB är anställd på Orsa 
Besparingsskog. 

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 2016 har kapitalförvaltningen följt det placerings-
reglemente som togs fram under 2015. Enligt placeringsregle-
mentet ska räntebärande placeringarna ligga i intervallet 20%–
80% av det totala placeringsbara kapitalet (den aktiva port-
följen), aktierelaterade placeringar ska ligga inom 15%–60% 
och övriga strategier 0%–40%. Vid utgången av 2016 uppgick 
räntebärande placeringar till 42%, aktierelaterade till 34% och 
övriga strategier utgjorde 24%. Resultat för de finansiella inves-
teringarna 2016 är 0,6 Mkr (1,6). 

12. MILJÖPÅVERKAN
Tallheds plantskola är den enda anläggning vi äger med 
anmälningsplikt enligt miljöbalken. Av Orsa Besparingsskogs 
nettoomsättning kommer 11% (12%) motsvarande 8,2Mkr 
(7,8) från anmälningspliktig verksamhet.

13. DOTTERBOLAG
Streamgate North AB är ett helägt dotterbolag som bedriver 
vattenkraftsproduktion vid åtta vattenkraftverk i Gävleborgs 
län. 

Den årliga kraftproduktionen beräknas till knappt 30 GWh. 
Driftpersonalen på två personer är anställda av Orsa Besparings-
skog, dessutom anlitas entreprenör på timbasis under barmarks-
perioden. Avtal för elförsäljning har tecknats med Dalakraft, 
dessutom finns avtal om larmberedskap med extern aktör. 

Nettoomsättningen för året uppgår till 6 603 tkr (7 418 tkr) 
vilket är 815 tkr lägre än föregående år. Minskningen förklaras 
av låg produktion under 2016. Den totala produktionen 
2016 uppgick till 21,6 GWh (29,5 GWh). Medelpriset på 
Spotmarknaden var för helåret 26 öre per kWh (20 öre per 
kWh), vårt medelpris var 26 öre per kWh (20 öre per kWh).

Bolaget har under 2016 sålt ursprungscertifikat till 
Storbritannien för 90 tkr (225 tkr). Under året har bolaget 
erhållit intäkter från de certifikatsrenoverade kraftverken med 
0 tkr (314 tkr) eftersom det inte skett någon försäljning av de 
certifikat som upparbetats under året.

Under 2014 certifikatsrenoverades Alsjö. I Forsa Nedre 
påbörjades certifikatsrenoveringen 2014 och färdigställdes 
i augusti 2015. Under mars 2015 började Vifors kraftstation 
att renoveras och den certifikatsrenoveringen blev i stort sett 
klar i slutet av 2016. Renoveringen av Forsså påbörjades med 
byte av kontrollutrustning under sommaren 2015 och fortsatte 
med turbiner under 2016. Alsjö, Forsa Nedre, Vifors och Forsså 
är de kraftverk som tilldelats elcertifikat. Därmed är beslutade 
certifikatsrenoveringar genomförda.

Efter Länsstyrelsens besked att Strömbacka kraftstation 
saknar giltigt tillstånd för att bedriva vattenverksamhet så 
har vi fått ett föreläggande om att söka nytt tillstånd för att 
fortsätta att driva kraftstationen. 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. 

I januari 2017 meddelade Länsstyrelsen att även Stocka kraft-
station saknar giltigt tillstånd för att bedriva vattenverksamhet 
och Streamgate North AB har fått ett föreläggande om att söka 
tillstånd för att fortsätta att driva kraftstationen. Länsstyrelsens 
beslut har överklagats vid Mark- och miljödomstolen.

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 kapitalplacering. Orsa Besparingsskog har under 2016 haft 
en suppleantplats i Grönklittsgruppen AB:s styrelse. 

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 
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Gasol
till bra priser!
På Tallheds plantskola kan 
du återfylla dina godkän-
da gasolflaskor till mycket 
förmånliga priser. 

BALANSRÄKNING 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Byggnader 7 304 8 041

Markanläggningar 388 435

Besparingsskogen, mark 78 461 72 805

Maskiner 3 057 4 023

Inventarier 20 108 19 198

Finansiella anläggningstillgångar 52 220 57 662

Summa anläggningstillgångar 161 538 162 164

Omsättningstillgångar

Varulager m m 7 886 10 232

Kortfristiga fordringar 21 272 17 043

Kortfristiga placeringar 28 190 39 676

Kassa och bank 5 844 6 828

Summa omsättningstillgångar 63 192 73 779

Summa tillgångar 224 730 235 943

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Annat kapital 186 107 186 271

Fonderade medel 11 661 11 661

Årets resultat -16 448 -163

Summa eget kapital 181 320 197 769

Skulder

Obeskattade reserver 15 225 13 318

Avsättningar (framtida skogsvårdskost-
nader)

12 246 12 213

Kortfristiga skulder 15 939 12 643

Summa skulder 43 410 38 174

Summa eget kapital och skulder 224 730 235 943

BOKSLUT 2016
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produktionen i lokalt ägande. Ägare är ett flertal energibolag 
i Dalarna, besparingsskogar, Västerås stift, Skistar AB samt ett 
antal privata investerare. Orsa Besparingsskogs aktier utgör en 
ägarandel på 2,9 % i bolaget.
 
15. RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET
Omsättningen för 2016 uppgår till 73,5 Mkr (66) vilket är 
1,1 Mkr lägre än vad som budgeterades för året. Leverans-
begränsningar för massaved under året medförde att den totala 
virkes leveransen inte nådde upp i budgeterad nivå, vilket för-
klara 0,6 Mkr av den lägre omsättningen. Plantskolans externa 
intäkter blev 1,7 Mkr lägre än budgeterat. Främsta orsaken är 
att ingen ny avsättning hittats efter det att Holmen försvann 
som kund under 2015. Övriga rörelseintäkter består främst av 
statliga vägbidrag för skogens vägar samt reavinster vid avyttring 
av anläggningstillgångar. 

De totala kostnaderna blev 1,8 Mkr högre än budget. 
Budgetavvikelsen förklaras främst av skuldreserveringen för 
förlikningen med Åvikegruppen samt nedskrivningen av 
vindkraftverket. Skogens kostnader landade 2,0 Mkr lägre 
än budgeterat och kan i första hand härledas till en markant 
lägre gallringsandel. Plantskolans totala kostnader för 2016 
blev 0,5 Mkr högre än budgeterat och detta förklaras av den 
lagerförändring som orsakats av ett för högt ingående lager 
2016. De gemensamma personalkostnaderna blev 1,0 Mkr lägre 
än budget och detta bidrog till att de gemensamma kostnaderna 
blev 1,0 Mkr lägre än budgeterat. 

Jordägarnämnden utnyttjade inte sin budget för 2016 främst 
beroende på att de budgeterade medlen för åtkomstvägar som 
enligt budget var 1,5 Mkr endast utnyttjades med netto 0,3 Mkr. 

Utfallet för jordägarvägar lämnade även den ett överskott på 
1,5 Mkr jämfört med budget för 2016.

Inför året budgeterade vi för ett rörelseresultat efter bidrag på 
-0,1 Mkr och utfallet blev -0,2 Mkr. Detta resultat är påverkat 
av en skuldreservering för en förlikning med Åvikegruppen med 
1,5 Mkr, en extra nedskrivning av vindkraftverket med 2,0 Mkr 
och ett skogsavdrag på 0,9 Mkr.

De finansiella intäkterna uppgick till 0,6 Mkr att jämföra med 
0,4 Mkr enligt budget. Resultatet från finansiella investeringar 
belastas dock med en nedskrivning av aktierna i dotterbolaget 
Streamgate North AB med 19 Mkr. För 2016 ger det ett resultat 
efter finansiella poster på – 18,6 Mkr (0,8) att jämföra med 0,3 
Mkr enligt budget. 

Nedskrivning av aktierna i dotterbolaget Streamgate 
North AB följer Orsa Besparingsskogs värderingsprinciper för 
finans iella tillgångar. I likhet med vindkraftverket har dotter-
bolagets värde vid balansdagen beräknats enligt vedertagna 
värderingsmodeller. Det är uteslutande elpriset och priset på 
elcertifikat som medfört att aktiernas bokförda värde anses vara 
för högt och att en nedskrivning görs. Värderingen är en bästa 
bedömning vid värderingstillfället och ska omprövas om förut-
sättningarna förändras, exempelvis vid högre elpris eller högre 
pris på elcertifikat. 
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RESULTAT-
RÄKNING

Budget Utfall % av Utfall 

2016 2016 budget 2015

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning 74 609 73 504 99% 65 960

Förändring av lager 
av produkter i arbete, 
färdiga varor

- -1 397 19

Övriga rörelseintäkter 600 1 900 317% 994

Summa intäkter mm 75 209 74 007 98% 66 973

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnö-
denheter

-5 350 -4 035 75% -4 536

Övriga externa kost-
nader

-35 081 -37 493 107% -34 176

Personalkostnader -16 481 -14 410 87% -15 870

Avskrivningar av 
materiella anlägg-
ningstillgångar

-3 880 -6 703 173% -3 743

Summa rörelsens 
kostnader

-60 792 -62 641 103% -58 325

Rörelseresultat 14 417 11 366 79% 8 648

Jordägarnämnden -5 759 -4 255 74% -3 454

Jordägarvägar -8 768 -7 277 83% -7 613

Summa till delägare -14 527 -11 532 79% -11 067

Resultat efter  
bidrag till delägare

-110 -166 151% -2 419

Resultat från finan-
siella investeringar

Nedskrivning av 
andelar i koncernfö-
retag

-19 000

Övriga ränteintäkter 
och liknande resultat-
poster

443 579 131% 1 635

Räntekostnader och 
liknande resultat-
poster

- -31 -12

Summa resultat från 
finansiella investe-
ringar

443 -18 452 -4165% 1 623

Resultat efter  
finansiella poster

333 -18 618 -5591% -796

SKOGEN Budget Utfall % av Utfall 

2016 2016 budget 2015

Avverkade volymer

m3fub totalt 126 500 120 314 95% 112 475

m3fub gallring 28 500 9 418 33% 23 995

m3fub slutavverkning 98 000 110 896 113% 88 480

m3fub rotpost - -

GA% 23% 8% 21%

Inmätta volymer

m3fub totalt 126 500 120 759 95% 35 634

Virkesintäkter mm 51 847 51 239 99% 45 560

Summa intäkter 51 847 51 239 99% 45 560

Avverkningskost-
nader

-18 864 -16 141 86% -17 884

Klippning av driv-
ningsvägar

-812

Skogsvård -7 831 -7 286 93% -6 693

Gödsling -1 595 -1 402 88% -1 276

Vägar -1 200 -1 994 166% -1 552

Administration mm -3 775 -3 631 96% -3 597

Summa kostnader -33 265 -31 266 94% -31 002

Resultat 18 582 19 973 107% 14 558

PLANTSKOLAN Budget Utfall % av Utfall 

2016 2016 budget 2015

Antal plantor

Insådda 11 600 000 8 467 000 73% 11 079 180

Sålda externt 9 600 000 7 294 262 76% 7 266 262

Sålda internt 2 000 000 1 705 212 85% 1 733 880

Sålda totalt 11 600 000 8 999 474 78% 9 000 142

Externa intäkter 9 860 8 198 83% 7 801

Interna intäkter 2 645 3 194 121% 2 533

Summa intäkter 12 505 11 392 91% 10 334

Rörliga kostnader -2 985 -2 414 81% -2 795

Lagerförändring - -1 342 735

Fastighetskostnader -555 -298 54% -414

Personalkostnader -2 936 -2 803 95% -2 853

Övriga kostnader -1 517 -1 729 114% -1 714

Avskrivningar -1 350 -1 264 94% -1 340

Kostnader  
för plantskolan

-9 343 -9 850 105% -8 381

Resultat 3 162 1 542 49% 1 953

BOKSLUT 2016
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FASTIGHETER Budget Utfall % av Utfall 

2016 2016 budget 2015

Fastighetsintäkter 139 151 109% 187

Jakt- och fiskein-
täkter

2 250 2 236 99% 1 782

Kraftintäkter 3 635 3 765 104% 3 484

Summa intäkter 6 024 6 152 102% 5 453

Kostnader för fast-
igheter

-843 -594 70% -567

Jakt- och fiskekost-
nader

-2 127 -2 088 98% -1 995

Kraftkostnader -3 240 -7 270 224% -3 223

Summa kostnader -6 210 -9 952 160% -5 785

Resultat -187 -3 800 2035% -332

GEMENSAMT Budget Utfall % av Utfall 

OCH LEGO 2016 2016 budget 2015

Försäljn av tjänster 
och varor

78 131 168% 92

Legoarbeten 6 800 6 618 97% 6 903

Reavinster 650 201

Summa intäkter 6 878 7 399 108% 7 196

Personalkostnader -4 490 -3 458 77% -4 821

Gemensamma kost-
nader

-2 778 -2 846 102% -3 108

Skogsavdrag -871

Kostnader för lego-
arbeten

-6 750 -6 574 97% -6 798

Summa kostnader -14 018 -13 749 98% -14 727

Resultat -7 140 -6 350 89% -7 531

JORDÄGAR- Budget Utfall % av Utfall 

NÄMNDEN 2016 2016 budget 2015

Kostnader

Bidrag jordbruk -1 159 -1 160 100% -1 075

Bidrag skogsbruk -1 370 -1 423 104% -840

Röjning -600 -611 102% -593

Planläggning -30 -2 7% -19

Övriga bidrag -520 -378 73% -392

Kulturvård och dylikt -50 -4 8% -22

Projekt vägar -1 560 -328 21% -113

Administration -290 -168 58% -171

Nämndearvoden -180 -181 101% -229

Summa kostnader -5 759 -4 255 74% -3 454

Resultat -5 759 -4 255 74% -3 454

JORDÄGAR-
VÄGAR

Budget Utfall % av Utfall 

2016 2016 budget 2015

Intäkter 3 200 3 352 105% 3 071

Kostnader

Kostnader för  
bidragsvägar

-4 843 -4 994 103% -4 387

Kostnader för  
skogsvägar

-5 775 -4 582 79% -5 308

Vägbyggnationer och 
täktverksamhet 

-50 -174 348% -39

Administration -1 100 -1 234 112% -1 261

Ej omfördelade  
kostnader

-200 355 -178% 311

Summa kostnader -11 968 -10 629 89% -10 684

Resultat -8 768 -7 277 83% -7 613

FINANSNETTO Budget Utfall % av Utfall 

2016 2016 budget 2015

Intäkter 443 579 131% 1 635

Summa kostnader -19 031 -12

Resultat 443 -18 452 -4165% 1 623
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Nästa nummer
av Jordägaren  
kommer hösten 2017 
– då i helt ny form.

Har du några funderingar  
eller synpunkter:

info@orsaskog.se
0250-55 26 01

Avsändare: Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

B

Kungörelse av Jordägarstämma onsdagen den 31 maj 2017
Ordinarie vårstämma med Orsa Besparingsskog kommer att hållas i  
Hembygdsgården onsdagen den 31 maj 2017 med början kl. 18.00

Följande ärenden  
finns upptagna på föredragningslistan

1. Stämmans öppnande
2. Godkänna kallelse
3. Val av justeringsmän
4. Fastställa röstlängd
5. Allmänningsstyrelsens årsredovisning för år 2016
6. Jordägarnämndens årsredovisning för år 2016
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 2016
10. Fråga om ansvarsfrihet för jordägarnämnden
11. Fråga om ansvarsfrihet för allmänningsstyrelsen
12. Motion angående utökat Lantmäteribidrag
13. Motion angående bidrag till Bystugor
14. Motion angående röjningsbidrag
15. Stämmans avslutande

Till ärendena hörande handlingar finns tillgängliga 
under 17 dagar före stämman på jordägarkontoret i 
Orsa. Handlingar finns även tillgängliga på vår hem-
sida www.orsabesparingsskog.se

Den som vid stämman avser att företräda samägd 
fastighet skall förete fullmakt från samtliga andelsä-
gare. Ställföreträdare för samägd fastighet skall förete 
av inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis om för-
ordnande som ställföreträdare.

Anmälan till stämman senast tisdagen den 30 maj 
före kl. 16.00, till Orsa Besparingsskogs kontor  
tel. 0250-55 26 00 eller info@orsaskog.se

OBS att anmälan efter denna tidpunkt inte god-
känns.

Efter stämman finns möjlighet att ställa frågor till för-
valtning, allmänningsstyrelse samt jordägarnämnd. 

Orsa den 20 april 2017
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