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Jordägaren i ny tappning
Lagom till det att novembermörkret har tagit ett stadigt 
grepp om vår tillvaro, kan vi – med viss stolthet – pre-
sentera en rykande färsk upplaga av Jordägaren. Denna 
gång i helt ny tappning! Med denna ansiktslyftning vill vi 
dels skapa en trevligare läsupplevelse, dels förstärka och 
förbättra befintliga kommunikationskanaler. Med sam-
ma syfte kommer det också i dagarna att lanseras en helt 
ny hemsida. Kika in på www.orsabesparingsskog.se och 
ta del av resultatet. Ur mitt perspektiv är det viktigt att vi 
arbetar rätt med information till Er delägare. Bland annat 
innebär det att vi använder rätt kommunikationskana-
ler och att vi arbetar med relevant information. Jag vill 
därför uppmana Er att höra av Er med synpunkter på 
innehåll och form.

Läge för avverkning
Trots att det fortfarande finns vissa orosmoln på färdig-
varumarknaden är det fortsatt stark efterfrågan på både 
timmer och massaved. Prisnivån är högre än de senaste 
åren och för Orsa Besparingsskogs del innebär det att 
vi fortsätter att hålla en hög takt på avverkning och leve-

rans. I det här numret av Jordägaren delar vi med oss av 
några handfasta råd och tips om vad du som skogsägare 
bör tänka på inför en stundande slutavverkning. Val av 
bestånd och affärsform är några av de saker som be-
rörs i artikeln. Hoppas att det kan bidra till en lyckad 
åtgärd och affär.

Aktuellt i verksamheten
Den 20 november bjuder vi in till ett informationsmö-
te på hembygdsgården i Orsa. Ansvariga för informa-
tionsmötet är de två projektledare som anställts under 
året, Marcus Larsson och Magnus Lewenhaupt. Marcus 
kommer att delge Er aktuell status för projektet ”Gräns-
förbättringar” som är ett projekt inom ramen för Lands-
bygdsprogrammet och genomförs i samarbete med 
Skogsstyrelsen och Lantmäteriet. 

Vidare så kommer Magnus att redovisa hur en för-
valtningstjänst för delägarfastigheter kan bli verklighet. 
Redan i det här numret av Jordägaren får Ni en sam-
manfattning av hur Magnus arbete fortlöper samt en 
kort – men mycket intressant – summering av svaren från 
den enkät som skickades ut vid halvårsskiftet. Svarsfrek-
vensen var över 30 % . Tack för Ert engagemang. 

Slutligen vill jag framför ett stort tack till alla som bidragit 
i arbetet med Jordägaren och hemsidan!

Önskar Er trevlig läsning i höstmörkret!

Joakim Myhrman
Förvaltare och ansvarig utgivare
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Inblick i verksamheten

Besparingsskogen står på flera ben där 
skogen är grunden. Det finns en skogsav-
delning med ett eget avverkningslag och en 
vägavdelning med egna maskiner. De äger 
även en plantskola, Tallheds Plantskola ut-
anför Orsa. 2013 köpte Besparingsskogen 
även åtta mindre vattenkraftstationer. Na-
vet i organisationen är den administrativa 
delen. Jakt och fiske, fastigheter, delägare i 
flera företag och kapitalförvaltning är an-
dra viktiga ben för Orsa Besparingsskog. 
Entreprenörer finns knutna till de olika av-
delningarna. Alla förvaltare innan Joakim 
har satt sin prägel på företaget och drivit 

det framåt på olika sätt beroende på förut-
sättningar och när i tiden de arbetade.

Det sista året sedan Joakim började så 
har det hänt en hel del. Besparingsskogen 
har inlett ett förändrings- och utvecklings-
arbete på flera plan. Vi börjar med att fråga 
Joakim vad hans prägel på företaget är.

Vad ser du som din starka sida i ditt 
arbete att driva Orsa Besparingsskog 
framåt?

– Jag tror att jag kan bidra med att skapa 
struktur och tydlighet i Orsa Besparings-
skogs olika affärsområden. 

Nu har det gått över 1 ½ år sedan du 
började. Var det som du tänkt dig?

– Vissa delar av jobbet var som jag fö-
reställde mig. Tidigt i arbetet förstod jag 
också att utrymmet för utveckling var stör-
re än jag hade förväntat mig. Styrelsen har 
en positiv syn till förändringsarbete och 
det försöker jag verkställa. Beslutsproces-
sen är kort och mitt arbete sker i samför-
stånd med styrelse och personal. 

Vad är det som händer härnäst?
– Ett led i den processen är att bli mer 

synliga och mer kommunikativa. Det arbe-

tet pågår just nu med vår grafiska profil, 
ny tidning och en ny hemsida. Information 
om vår dagliga verksamhet ska vara mer 
lättillgänglig för delägarna. En del av det 
resultatet har du nu i din hand i och med 
den nya tidningen. Men Jordägaren är ett 
bra namn så det behåller vi:

– Vi ser även över affärsmodellen för 
våra virkesaffärer. Ett annat sätt att agera 
framåt och ett försök att öka värdet på vårt 
virke genom att göra affärer på annat sätt:

– Vi har även påbörjar en omfattande 
IT - satsning. Bland annat bytt ekonomi-
system för att underlätta administrationen 
och verksamhetsstyrning. Vi ser också över 
hela IT - plattformen för den skogliga verk-
samheten. Dit hör även förstudien när det 
gäller förvaltningen av delägarfastigheter 
som Magnus Lewenhaupt anställdes i våras 
för att utreda:

– Ett annat omfattande arbete är att vi 

Orsa Besparingsskog grundades 1879 och Joakim Myhrman är den åttonde förval-
taren på Orsa Besparingsskog. Han tillträdde tjänsten i februari 2016 och har snart 
varit varit chef i två år. Joakim är chef för en stor organisation med 25 fast anställda. 
Kontoret är beläget i Orsa.

Orsa Besparingsskog i ny regi

Orsa Besparingsskog månar 
om sin personal. Ett nytt  
samarbete med företagshälso-
vården har inletts. Ett nytt gym 
på kontoret och en friskvård-
timme för att personalen ska 
trivas och må bra.

håller på att se över vår skogsskötselstrate-
gi. En konsult jobbar med det nu och det 
ska presenteras under hösten.

Vad är det för förändringar när det 
gäller jakten?

– Den kommersiella jakten är från 1 juli 
koncentrerad till ett begränsat område, ca 
13 000 ha. Inom övriga delar av Orsa Bespa-
ringsskog kommer ingen kommersiell jakt 
att bedrivas. Vi kommer med denna för-
ändring och en mindre justering på jakt-
kortspriserna göra en bättre affär för Be-
sparingskogen. Samtidigt kan vi hålla låga 
priser för delägarna och ortsbor.

Vad har varit /är den svåraste utma-
ningen?

– Vattenkraften samt en del strukturella 
frågor i organisationen. Vi ska aktivt vid-
ta åtgärder för att skapa en bra affär inom 

vattenkraft. Exempelvis kan detta innebära 
avyttring av hela eller delar av innehavet. 
Engagemanget i dotterbolaget ska inte in-
skränka möjligheten att göra bra affärer i 
vår kärnverksamhet. 

Sedan är det så att vi ska täcka ett brett 
kompetensområde i en liten organisation 
och i ett förändringsarbete är det en stor 
utmaning.

Hur ska organisationen se ut i framti-
den för att kunna möta detta?

– Det är ett brett kompetensområde som 
ska täckas. Jag ser att vi kan verka för af-
färsmässiga samarbetslösningar med andra 
besparingsskogar. Till exempel nu i höst 
kommer vi tillsammans med Älvdalens och 
Särna - Idre Besparingsskogar anställa en 
fastighetsanvarig.

Text: Anna Dahlgren. Foto: Tobbe Nilsson
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Tallheds Plantskola

Tallheds Plantskolechef Bror Nilsson

Varför är Orsa Besparingsskog delägare 
i fröplantager? 

– Orsa Besparingsskog är delägare i flera fröplantager 
för att ta ansvar för våra svenska frön. Frön som sedan blir 
träd.

Varifrån får ni frön nu?
– Nu får vi bara frön från Sollerön och Gnarp. De andra 

fröerna på de övriga plantagerna är ej klara än eftersom det 
tar 20 år innan man kan använda trädet med kottar. 

Hur många kilo frö behövs för att Tallheds plansko-
la ska kunna få fram de plantor de behöver?

– Det behövs 65-70 kg frö för att klara Tallheds om-
sättning.

Varför finns det inte så mkt granfrön?
– Det är nu 5 år sedan det var ett bra kottår och det 

innebär att det nästan alltid är brist på granfrön. 

Finns det några naturliga fienden för frön 
och plantor?

– Viktigt är att runt plantagerna och plantskolan hål-
la bort asp och sälg, eftersom de bär på sjukdomar som 
knäckesjuka och grankottrost, samt ogräs.

Varför är frö så dyrt?
– Det tar 20 år innan en plantage ger frö. Under tiden 

kostar markarbeten, ympning, ogräsbekämpning, invente-
ring, administration med mera.

Jag vill gärna besöka ett fröplantage, var ligger det 
närmaste? 

– På Sollerön ligger ett fröplantage väl värt ett besök. 
Den bästa tiden att åka dit är på våren.

Hur får man egentligen fram ett tall eller granfrö idag? 
Plockar man kottar och utvinner frön från dem? Det är 
en del av sanningen för så gjorde man tidigare. Då kunde 
privatpersoner plocka” kott” i drivningar och lämna in till 
Tallheds Plantskola. Plantskolan skickade iväg kottarna till 
förädling och fick sedan tillbaka frön. Idag är det annor-
lunda. Säckarna som man plockade kottarna i finns kvar 
men ligger i ett lager långt inne i Tallheds förrådsutrymmen.

Från kotte till planta
Det är många steg från kotte till att vi som skogsägare får 
en skogsplanta i vår hand och kan lägga den i plantering-
röret. 

Årligen produceras ca 370 miljoner skogsplantor i Sveri-
ge. För att täcka fröbehovet går det åt 57 kubikmeter kott, 
det motsvarar 5 700 badkar. 

Idag odlas det fram förädlade frön på fröplantager som 
finns runt om i Sverige. En fröplantage är en odling av spe-
ciellt utvalda träd med hög tillväxt, bra sundhet, fri från 
skador och av bra kvalitet; så kallade plusträd. Från kottar-
na som skördas i plantagerna får vi förädlat frö. De skör-
dade kottarna skickas till exempel till fröstationen Lagan 

i Småland. Där värms kottarna i stora ugnar i 50 grader 
för att de ska kunna öppnas och fröna tröskas ut. Sedan 
skördas fröna. Tomfrön tas bort och den lilla ”vingen” som 
sitter på fröet avlägsnas för att den inte ska fastna i så-
maskinen. Det krävs cirka 200 liter tallkottar och 150 liter 
grankottar för att få ut ett kilo frö. 

Dagens fröplantager ger frö som har 10-  23 % högre till-
växt än om vi skulle plocka kottar i naturbestånd. Idag an-
vänds de förädlade fröna i våra svenska plantskolor. Det 
är dyrt med frön, helst frön från gran. Granfröet har ett 
kilopris högre än guld.

Fröplantager
Fröplantagerna byts ut enligt ett schema så vi ständigt får 
ett allt bättre och utvecklat skogsodlingsmaterial. Fröplan-
tagerna har byggts i omgångar sedan 1940 - talet i Sverige. 
Det tar 15 - 20 år innan en plantage når tillräcklig storlek 
för att vara värd att skörda. 

I en fröplantage växer ympar av utvalda så kallade 
plusträd. Plusträden i en fröplantage kommer från ett stort 
område. Det innebär att den har en större genetisk varia-
tion än frön från ett enskilt skogsbestånd, där träden är 
släkt med varandra.

Det brukar finnas cirka 50 olika plusträd, ( träd med 
goda kvalitetsegenskaper )i en plantage. Varje fröplantage 
har ett rekommenderat användningsområde. Dessa base-
ras på de så kallade plusträdens ursprungliga växtplats. 
Användningsområdet kan också vara ändrat utifrån resul-
taten från frystester och plantagens läge. Fröplantagerna 
ligger nästan alltid på bördig åkermark och med ett bra 

klimat. Därför blir frön från en plantage tyngre och mer 
välmatade än ett naturligt frö. Förädlade frön gror snabb-
are och säkrare och det är en förutsättning för ett lyckat 
resultat. Resultatet ska vara en färdig utvecklad och tålig 
skogsplanta. 

1:a omgången fröplantager
Fröplantager började anläggas i Sverige i slutet av 
1940 - talet. Totalt anlades 574 hektar tall och 234 hektar 
granfröplantager fram till mitten av 1970 - talet.

2:a omgången fröplantager
Den andra omgången fröplantager anlades under  
1980 - talet. Merparten av föräldraträden i dessa är testade, 
det vill säga deras avelsvärde har bestämts i avkommepröv-
ningar. I denna andra omgång av fröplantager omfattade 
cirka 350 hektar tall- och 230 hektar granfröplantagar. 

3:e omgången – det så kallade TreO programmet 
Idag anläggs den tredje omgången fröplantager. Denna om-
gång kommer att infatta 360 hektar och kommer att kunna 
ge frön till de ca 400 miljoner plantor som bedöms komma 
att planteras årligen om 20 år. Målet med programmet är 
att förse hela landet med förädlat frö. TreO-programmet 
finansieras av skogsbruket och beräknas kosta cirka 125 
miljoner kronor. Dessa nya plantager kommer att ha en 
högre genetisk vinst än de gamla plantagerna. De nya plan-
tagerna har enbart testade och noga utvalda föräldraträd. 
En del av föräldraträden är avkommor efter plusträd. 

Problem med vildpollen
Vildpollen är oförädlad pollen från omgivande skogar. De 
sänker förädlingsvinstern i en fröplantage. Unga plantager 
producerar lite pollen. Däremot kan de producera kottar. 
Därför är plantagefrön från yngre plantager mer utspäd-
da med vilda träd än frön från gamla plantager. Där har 
plantagens eget pollen befruktat större delen av träden. 
Vildpollen kan vara problematiskt om ett plantagefrö ska 
användas i kärvare klimat, men plantagen ligger i ett områ-
de med mildare klimat. Med frystester kan man då avgöra 
om fröet är tillräckligt härdigt.

Gran blommar sällan
För gran är efterfrågan på förädlat frö större än tillgången. 
Idag räknar man att granfrön från plantagerna räcker till 
ungefär hälften av plantorna. Granen blommar ju inte var-
je år, utan bara var sjunde till vart tionde år. När den blom-
mar, som den gjorde senast 2011, plockar man in kottar så 
att man har frön till nästa blomning.

Källor: 
skogsplantor.se, folkbladet.nu

Tallheds Plantskola i Orsa som ägs av Orsa Bespa-
ringsskog vill ha bra frön från gran och tall. Det 
är bakgrunden till att Orsa Besparingsskog under 
1980-talet bestämde sig för att de ville ta ansvar, be-
vara och utveckla de svenska tall- och granfröerna. 

Orsa Besparingsskog är
delägare i sju fröplantager

Ägarandel fröplantager 
Orsa Besparingsskog
G4	 Östhammar	 3 %
T6	 Unbyn	 	 8,21 %
T12	 Husta	 	 42,3 %
T12	 Västanå	 	 42,3 %
T12	 Gnarp	 	 28,3 %
T16	 Grånäs	 	 15,87 %
T14	 Sollerön	 	 0,2 %

Text: Anna Dahlgren. Foto: Tobbe Nilsson
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DelägareVägmästarens hörna

Snart står vintern för dörren
Tittar vi tillbaka på den senaste vintern 
var det en vinter med bra väglag för tim-
merlastbilarna som vägarna i första hand 
ska hålla för. Det var en så bra vinter att 
snön låg kvar långt in i maj och det innebar 
att vårbruket för oss kom igång mycket se-
nare. Vi brukar till exempel köra ut grus i 
april men nu kunde vi inte göra det förrän 
i juni. Även väghyveln har fått stå mer än 
vanligt eftersom vi har väntat på att väg-
arna ska torka upp. De är väldigt fuktiga 
överlag. Det beror dels att vintern höll i sig 
längre och sedan kom sommarens ihållande 
regn. Detta innebär att vi har en fördröj-
ning och vi hoppas nu på en lång och torr 
höst. Hoppas kan man ju göra!

Hur det blir denna vinter har vi inte 
en aning om. En sträng vinter som kommer 
sent eller kanske det går mot att vi får allt 
mildare vintrar och just det ställer högre 
krav på skogsbilvägarnas standard. Det är 

stora vinster med bra vägar. Virket måste ju 
ut ur skogen. Det som vi med säkerhet vet 
är att det blir tidiga mornar med plogning 
för att få undan snön, sanda isiga vägar, un-
derhålla maskinerna eller tina trummor på 
vårkanten. Det är en del av det vi på Orsa 
Besparingsskogs vägavdelning jobbar med.  
Vintern är lång och våra maskiner ska vara 
funktionsdugliga för att kunna underhålla 
över 160 mil väg. För det är så många mil 
vi har att sköta, jordägarvägar och Bespa-
ringsskogens egna vägar tillsammas. Vi är 
fyra heltidsanställda. Vi har en hyvel, en 
lastbil, last - och grävmaskiner i egen regi 
för att klara delar av arbetet.

Det finns inte ekonomisk hållbar-
het att hålla alla maskiner i egen regi som 
behövs under året. Vid stor nederbörd av 
snö behövs det till exempel punktinsatser i 
form av plogning. All snö kommer ju oftast 
samtidigt över hela området och de maski-

ner som Besparingskogen själva äger räcker 
då inte till. Även när det gäller dikning och 
nybrytning av vägar tar Besparingskogen in 
entreprenörer.

Orsa Besparingsskog har en ny hem-
sida och under rubriken; Väg, kommer jag 
att skriva aktuella händelser när det gäller 
vägnätet som Besparingsskogen har ansvar 
för. Det kan till exempel vara ombyggna-
tioner, plogade vägar eller hyvelarbeten. 
Jag har även påbörjat en skötselplan för 
vägnätet.

Vi finns heller inte mer än ett samtal bort. 
Väl mött

Anna Hassis Ståbis
Vägmästare Orsa Besparingsskog

Delägar-
förvalting

Vi backar tillbaka i tiden och tar en kort 
sammanfattning. Hösten 2016 beslutade 
jordägarstämman att avsätta medel för 
att anställa en person som ska ta fram en 
projektplan för förvaltning av fastigheter. 
Syftet är i första hand att åstadkomma 
en ökad och tidsenlig delägarnytta. Idéen 
om förvaltning av delägarfastigheter är i 
grunden relativt enkel. Det handlar om att 
skapa en organisation som kan förvalta del-
ägarnas fastigheter och bistå med sakkun-
skap i skogsägarfrågor. 

Med den bakgrunden är det nu dags 
att fråga Magnus vad som har hänt 
sedan vi sist intervjuade honom?

– Jag berättade både lite om mig själv 
och om arbetet med förstudien i majnum-
ret av Jordägaren. Sedan dessa har jag ge-
nomfört en enkätundersökning som gått 
ut till alla delägare i Orsa Besparingsskog. 
Huvudfrågan har varit vad de efterfrågar i 
en förvaltningstjänst. Jag fick ett mycket 
positivt gensvar. Det var 650 personer som 
svarade och deras sammanlagda skogägan-

de är cirka 35 000 ha. Det ger ett bra be-
slutsunderlag för projektets fortsättning.

Hur skulle en sådan tjänst kunna se ut?
– Hur tjänsten ska se ut börjar ta form. 

Focus ligger på rådgivning med en skogs-
bruksplan som en central del. Planen ska 
vara det centrala i samtalet mellan skogs-
ägaren och den som förvaltar fastigheten. 
Här kommer man tillsammans överens om 
vilka åtgärder som ska utföras.

""Kanske går det mot att 
vi får allt mildare vintrar 
och just det ställer högre 
krav på skogsbilvägarnas 
standard."

I maj började Magnus Lewenhaupt jobba med en förstudie angående del-
ägarförvaltning. Nu har han jobbat med förstudien i ett halvår och många 
är intresserade av vad förstudien har resulterat i. Vad säger delägarna? Hur 
många svar har Magnus fått in på den utskickade enkätundersökingen? 

Vad händer nu?
– I dagsläget är det budgetarbete som 

står på agendan. Vi har offerter ute för 
laserskanning av delägarnas fastigheter, 
skogsbruksplanleverantörer och virkesre-
dovisningssystem.

Detta ska ligga till grund för beslut om 
Orsa Besparingsskog effektivt ska börja 
jobba med delägarförvaltning och tillsätta 
en fast tjänst.  Det är jordägarstämman i 
november som godkänner budgeten.

Foto: Tobbe Nilsson

Text: Anna Dahlgren. Foto: Tobbe Nilsson

Foto: Orsa Besparingsskog

Se inbjudan till infor-
mationsmöte på sid 18.
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Jaktintresserad

Platsen är perfekt på flera sätt. Här finns 
en gammal skogsstation som tillhör Orsa 
Besparingsskog och ett stenkast från stu-
gorna finns det även en fin handikappan-
passad brygga där möjligheterna för fiske 
är stora. Stugorna tillsammans med de för 
helgen uppsatta tälten är idealiska för ett 
vildmarksläger.

Det första jag ser när jag går ur bilen 
vid Tallsjöns skogsstation på Orsa Bespa-
ringsskog är en fin jämthund som hälsar 
mig välkommen med en glad blick och 
nyfikna nosningar. Här har du det bra tän-
ker jag samtidigt som jag överblickar vild-
markslägret. Fem pojkar i 8-10 års åldern 
skjuter luftgevär, skrattar, peppar varandra 
och kivas lite om vems tur det är. Tittar jag 
längre bort ser jag tre flickor som går in i 
ett stort grönt tält. Det blir lite uppstån-
delse inne i tältet hör jag och den får jag 
snart ta del av.

Inte långtifrån mig står tre ledare och 

pratar och när jag lyssnar kan jag höra att 
de pratar om någon överraskning efter lun-
chen. En av dem får syn på mig samtidigt 
som jag reser mig upp från hunden, som 
Mina 6 år från Älvdalen talar om för mig 
heter Koi. Mina är egentligen för liten för 
att delta på själva lägret men följer med 
pappa Erik Larsson från Älvdalen och sto-
rasyster hit.

Nionde året
Mannen som hälsar mig välkommen är lä-
gerchefen själv och ordföranden i Jägarnas 
Riksförbund i Mora -Orsa-avdelning. Han 
heter Tomas Hanser. Han sitter även i sty-
relsen för Orsa Besparingsskog och Jordä-
garnämnden..

– Vi ska snart äta lunch, säger han vän-
ligt. Vi väntar in de som är nere vid bryg-
gan och fiskar bara. Vi har 16 barn här idag 
som är mellan 8-10 år. Imorgon kommer 28 
nya killar och tjejer som är lite äldre. Förra 

sommaren var det över 80 barn och ung-
domar som sökte. I år nästan lika många. 
Det är ganska lång väntelista och för att så 
många som möjligt skulle kunna vara med 

i sommar införde vi dubbla läger med ål-
dersindelning.  Nu kan vi ta emot totalt 44 
knattar så betydligt färre har placerats i kö. 
När vi startade detta för nio år sedan tog 
vi emot 20 ungdomar. Vi har successivt 

ökat genom åren eftersom det blir fler sö-
kande och mer populärt varje år berättar 
Tomas och fortsätter;

– Alla barnen kommer under helgen 
att vara här vid Tallsjön. De minsta kom i 
morse och är här till imorgon. Sedan kom-
mer de äldre att vara här resten av helgen. 
Vi fiskar, har olika skytteaktiviteter, leker, 
pratar om jakt och naturen, har tävlingar 
av olika slag och nu efter lunch blir det en 
överraskning som jag vet att de kommer att 
tycka är spännande. Barnen kommer bland 
annat från Älvdalen, Våmhus, Sälen, Orsa, 
Mora och Furudal.

Från ett av de öppna tälten kommer det 
en härlig matdoft och ut därifrån kommer 
Gunnar Håkansson som varje år står för 
matlagningen.

– Det är nionde året nu som vi genomför 
vildmarkslägret säger han. Idag är det kött-
bullar på menyn.

Jag går runt och pratar med barnen innan 

lunchen. De är lite nyfikna på min kamera.
– Vill du ta kort på oss? säger tre tjejer i 10- 
årsåldern. Det är Anja, Klara och Tindra.

– Men först måste du ta bort en spindel 
från vårt tält. Jag går in i tältet, det är my-
sigt med fem sovsäckar utspridda på golvet.

– Det är massor med spindlar här och vi 
är rädda för dem.

 Jag hjälper till att ta bort en spindel som 
enligt dem är en jättespindel. Sedan får jag 
ta ett foto på tjejerna utanför tältet. 

Björnjakt
När jag och tjejtrion senare på dagen tyst 
smyger i skogen och följer ett blodspår som 
ledarna lagt ut - vi är på dagens överrask-
ning nämligen ”björnjakt” - tänker jag på 
det med spindeln. Tjejerna är inte ett dugg 
rädda för vad vi kan möta här i skogen men 
spindlarna i tältet gruvar de sig för. Det är 
väl lite så det är. Jag skulle inte heller vilja 
vakna mitt i natten med en spindel krypan-
de på armen. Då smyger jag hellre i skogen 
hand i hand med bästa vännen och hoppas 
på chansen att få se en björn. För det är jag 
beredd på.

Vi har blivit tillsagda att tyst smyga efter 
Markus, en av ledarna som har sina jakthun-
dar i koppel. Hundarna och vi följer det ut-
lagda blodspåret och jag måste erkänna att 
även fast jag vet att detta inte är en riktig 
jakt så är det spännande. Barnen vet det inte

– Men tänk om björnen kommer upp 
bakom oss då, säger en kille på orsamål. Han 
vänder sig mot mig och fortsätter;

– Du får gå sist och vakta. Då äter han 
kanske upp dig först. För de kan vara vääl-
digt hungriga vet du.

Hundarna börjar skälla. Markus som hål-
ler i kopplet, släpper lös dem. Jag ser något 
brunt röra sig mellan träden.

– En björn viskar Albin framför mig,  
men den rör sig liksom runt runt på samma 
ställe.

– Det är en låtsasbjörn säger några killar 
besviket.

Men det är liksom ändå spännande. Det 
blir mycket skratt och stoj. Hundarna rör sig 
runt björnen. De får göra det ett tag och vi 
står vid sidan av. 

Markus kallar hundarna till sig och be-
römmer dem. Nu får alla barnen gå fram och 
titta på permobjörnen.

VILDMARKSLÄGER
En gång per år samlas barn och ungdomar i åldrarna 8-14 år i Tallsjön, 
norr om Noppikoski. Här har varje sommar sedan några år tillbaka Jä-
garnas Riksförbund, Mora-Orsas avdelning, ett populärt vildmarksläger.

- på Orsa Besparingsskog

– Sitter det någon inne i björnen frågar en 
liten lintott?

– Nej, säger Tomas och pekar upp mot 
himlen, den styrs av en GPS och en satellit. 

Vi traskar tillbaka till lägret. Det är 
varmt och solen bränner i ryggen.

– Jag skulle nog vilja fiska nu och 
bada, säger en av killarna och förklarar;

– I morse när jag fiskade blåste det för 
mycket. Han tittar upp mot mig. Du vet väl 
att det inte nappar så bra då va?

Han väntar inte på något svar utan 
fortsätter prata och sätter den ena stöveln 
framför den andra.

– Jag lär mig en del på det här lägret 
ser du. Kan ganska mycket sen förut också 
förstås för jag är mycket i skogen med min 
pappa som faktiskt har sett en riktig björn.

Han väntar på en reaktion från mig och 
den uteblir inte.

– En riktig björn? undrar jag.
– Japp, inte en sån här låtsasbjörn som är 

styrd av nåt uppe i luften. 
Med de orden hängande i luften säger jag 

hej då till ledarna och barnen och önskar 
dem en trevlig helg. För det vet jag att de 
får. Barnen och ungdomarna är i de bästa 
händer.

Det ligger många planeringstimmar, 
bakom och det krävs cirka 30 funktionärer 
för att genomföra ett vildmarksläger för 
barn och ungdomar. Det är nu nionde året 
i rad som Tomas är lägerchef.

– Det bästa är väl att barnen får komma 
ut i skog och mark. Många är skogsvana 
men det är en hel del som faktiskt inte är 
det också. Därför är det här så viktigt.

"– Det bästa är att barnen 
får komma ut i skog och 
mark. Många är skogsva-
na men det är en hel del 
som faktiskt inte är det 
också. Därför är det här 
så viktigt."

Text: Anna Dahlgren. Foto: Anna Dahlgren, Erik Larsson.
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Det är vid slutavverkningen man får se resultatet av oli-
ka skötselåtgärder man gjort tidigare. Samtidigt som man 
avvecklar det gamla beståndet bestämmer man dessutom 
förutsättningarna för den nya generation plantor som med 
god skötsel ska växa till nya träd. Titta i din skogsbruksplan, 
den hjälper dig att besluta i vilken ordning du ska avverka 
dina bestånd. När du valt vilket bestånd som ska avverkas är 
det dags att fundera över hur det nya beståndet ska etable-
ras. Man kan välja att vid avverkningen lämna fröträd och 
föryngra med beståndsfrö från träd som vuxit på platsen 
tidigare. Vanligare idag är dock att man markbereder och 
därefter planterar med förädlade plantor.
 Är du delägare i Orsa Besparingsskog får du bidrag för 
bland annat markberedning, plantor och sådd. 

RÄTT FÖRSÄLJNINGSFORM OCH KÖPARE 
När du valt bestånd att avverka och hur du vill att föryng-
ringen ska ske är det dags att hitta rätt försäljningsform och 
köpare. Ta gärna in flera anbud. Det kan skilja en hel del 
mellan olika köpare. Ju tydligare och mer specifik du är när 

du lämnar ut din anbudsförfrågan, desto lättare blir det 
för dig att jämföra anbuden. Å andra sidan kan fler krav 

och villkor minska betalningsviljan hos en tilltänkt 
spekulant, så det kan ju vara en avvägning. Köparen 
kan vara en skogsägarförening, ett skogsföretag el-
ler ett sågverk. Ta med alla dina önskemål vid kon-
traktskrivning så det inte blir några missförstånd. 

FRÅGA EFTER SPECIALSORTIMENT
Normalt när man avverkar delar man in virket i 

brännved, massaved, klentimmer och sågtimmer. De 
olika sortimenten kan sedan delas in i olika kvalitéer som 

har olika pris i prislistan. Ibland kan det löna sig att också 
syna ut specialsortiment. Det kan t ex vara stamblock, kniv-
fura, olika sorters stolp och kubb. Fråga din virkesköpare 
om det kan vara aktuellt med något specialsortiment i din 
skog. 

VIRKESLIKVID 
Beroende på hur din ekonomi ser ut i övrigt behöver du 
också fundera på hur du ska hantera din virkeslikvid. Även 
vem som köper ditt virke kan spela roll för hur du väljer att 
betalning ska ske. Har du haft mer utgifter än inkomster 
för ditt skogsägande under en period kanske du har samlat 
på dig ett stort underskott. De pengarna kan du ta ut från 
skogen utan beskattning. Om virkeslikviden blir större än 
så behöver du fundera på hur den ska hanteras för att inte 
onödigt mycket ska försvinna i skatt.

BETALNINGSPLAN
Man kan göra upp om betalningsplan. Då delar man upp 
utbeta ningen av virkeslikviden över minst två kalenderår. 
Man bestämmer redan från början när utbetalningar ska 
ske, och i denna utbetalningsplan ändrar man inte. Fördelar 

är att du bara tar upp den 
faktiskt utbetalade sum-
man till beskattning och 
kan planera din inkomst. 
Nackdelar är att du låser 
fast pengar eftersom du 
enligt skatteregler inte får 
ändra i en uppgjord betal-
ningsplan. En annan nackdel är att om bolaget som köpt ditt 
virke kommer på obestånd riskerar du att förlora pengar.

Skogskonto är ett skatteplaneringsverktyg för skogägare. 
Tanken är att med hjälp av skogskontot utjämna skogsin-
komsterna över tid. Om en avverkning ger ett stort överskott 
ett år kan man sätta in en del av överskottet på skogskonto 
och undanta dem från beskattning det året. Pengarna får stå 
på kontot i upp till tio år och tanken är att man successivt 
tar fram pengar till beskattning under 10 år och på det vi-
set minskar den totala skatten på virkeslikviden. Insättning 
på skogskonto ska göras efter att du gjort klart deklaratio-
nen, först då vet du hur stort belopp som ska sättas in där.  
 
Räntefördelning är ett bra verktyg för att skatta fram 
pengar från skogen för att använda privat. Genom att ka-
pitalbeskatta inkomster via räntefördelning får du den 
lägsta möjliga beskattningen för pengar som ska plockas 
ut ur verksamheten. Vill du istället investera pengarna 
i näringsverksamheten finns periodiseringsfond och ex-
pansionsfond. Då skjuter du visserligen en latent skat-
teskuld framför dig men det är inget problem om du har 
planerade kostnader framåt. Prata med din skatterådgi-
vare i god tid så att du vet hur du ska hantera pengarna 
för din avverkning.

LEVERANSFORMER
Varje affär och avtal är unikt, och vad man slutligen kom-
mer överens om är en förhandlingsfråga, men man brukar 
ändå prata om fyra grundformer för leverans och betal-
ning vid virkesaffärer.

Rotpost, där man i förväg mätt varje träd i beståndet 
och utifrån en stamlista kommer överens om en klumps-
umma, ofta genom ett anbudsförfarande. Betalning görs 
upp direkt och köparen får en period på sig att avverka, 
oftast mellan 2-5 år.
 
Avverkningsuppdrag. Skogsägaren får betalt för det av-
verkade virket utifrån en prislista där priset för olika stockar 
kan variera beroende på diameter, längd och kvalitet. Varje 
stock mäts in och kvalitetsklassas vid industrin av en obero-
ende virkesmätningsförening. Betalningen beräknas utifrån 
mätkvittot från inmätningen. Innan utbetalning drar köpa-
ren av en överenskommen avverkningskostnad per kubik-
meter. Detta är nog den vanligaste avtalsformen. 

Hur gör man när det är
dags att slutavverka?
Slutavverkning är den åtgärd i skogsbruket som ger skogsägaren störst in-
täkter. De beslut som fattas om när, hur och av vem en slutavverkning ska 
göras har stor inverkan på skogsägarens ekonomi. Samtidigt som man av-
vecklar det gamla beståndet bestämmer man dessutom förutsättningarna 
för den nya generation plantor som med god skötsel ska växa till nya träd.

Text: Anna Beronius. Foto: Tobbe Nilsson
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Leveransrotköp. Man kommer överens om ett nettopris 
per avverkad kubikmeter, antingen per sortiment (mas-
saved, klentimmer, sågtimmer osv), eller som ett totalt 
snittpris per m³fub. Avverkad volym summeras utifrån 
mätkvitton från inmätning vid industrin.

Leveransvirke. Skogsägaren har avverkat själv, eller anli-
tat någon annan. Virket mäts in vid industrin och betalas 
oftast enligt en prislista med olika pris beroende på kvali-
tet och dimension för varje enskild stock. I Sverige har vi 
en välutvecklad infrastruktur med inmätning vid industrin 
och det är det dominerande sättet att volymbestämma vir-
ket. Dock har det börjat förekomma att avverkningsrap-
porter från skördardatorn används även vid betalning av 
virket. Det ger snabbare betalning till skogsägaren, som 
dessutom kan vara säker på att få betalt för varje stock som 
avverkats. Risken med att virke försvinner från stubbe till 
inmätning flyttas från skogsägaren till den som köpt vir-
ket. Om det snöat mycket händer det att virke glöms kvar 
på hygget, och ibland kommer virke på avvägar någonstans 
mellan avlägg och inmätning. 

HANDELSMÅTT 
När man handlar med virke pratar man om volymer, oftast 
kubikmeter.	Men	det	finns	flera	olika	kubikmetrar,	och	det	
är olika mycket ved i olika kubikmetrar. Det är olika mycket 
luft i kubikmetrarna och ibland är det också bark i dem. Vo-
lymen	på	en	trädstam	kan	mätas	på	flera	sätt,	här	är	några	
av de vanligaste.

• När trädet står upp brukar man mäta och prata om 
skogskubikmeter, som skrivs m³sk. Det är volymen av 
trädets hela stam, inklusive bark och topp, ovanför ett 
tänkt stubbskär. Grenar, stubbe eller rötter ingår inte. 
Så fort trädet är fällt slutar man prata om m³sk.

• Om stocken är timmer som ska sågas till plank och brä-
dor, pratar man oftast om kubikmeter toppmätt, m³to. 
Den beräknas som en cylinder med samma diameter 
som stockens toppdiameter under bark och stockens 
längd. Eftersom alla stockar är mer eller mindre konis-
ka, dvs smalare i toppen än i roten blir det en hel del 
ved som inte räknas med då. 

• Ska stocken användas till massaved pratar man om 
fastkubikmeter under bark, m³fub, som är volymen av 
all ved i stocken men utan bark. M³fub används ibland 
även till sågtimmer. 1 m³sk motsvarar cirka 0,82 m³fub. 

• Ibland pratar man också om fast kubikmeter på bark, 
m³fpb, ofta är det bränsleved som mäts i m³fpb. 1 m³sk 
motsvarar cirka 0,95 m³fpb.

• Kubikmeter travat mått, m³t, används för travat obe-
arbetat virke, tex i en välta. Man multiplicerar travens 
längd gånger bredd gånger höjd. Då ingår även all luft 
som	finns	mellan	stockarna.	1	m³tpb	motsvarar	cirka	
0,64 m³fpb. 

• Kubikmeter	stjälpt	mått,	m³s	används	oftast	om	flis	eller	
spån	som	kan	ligga	i	en	hög.	Hur	mycket	flis	eller	spån	
som faktiskt ingår kan variera ganska mycket beroende 
på materialets struktur och hur hårt packat det är. 1 
m³s motsvarar cirka 0,36 m³fub. Även sågad, kluven ved 
kan mätas i m³s. Då är det lätt att tänka sig att ju större 
vedträn, desto mer luft i en kubikmeter.

NÄR, VAR, HUR, VARFÖR?
• Bestäm dig för hur du vill sälja ditt virke, och hur du vill 

att föryngringen ska ske.

•  Skriv ned vad som är viktigt för dig, om det är någon 
del av skiftet som ska sparas, om avverkningstidpunk-
ten ska planeras utifrån något särskilt. Hur lång tid 
köparna har på sig att genomföra avverkningen. Vilken 
leveransform du föredrar. 

• Ta fram ordentliga kartor, och se till att hänsynskrävan-
de biotoper är utmärkta. Det kan vara höga naturvär-
den eller kulturlämningar av något slag. 

• Har du tänkt dig sälja en rotpost behöver du utföra en 
stämpling. 

• Kontakta	flera	virkesköpare	och	be	om	offerter	på	
avverkningen. Minst tre kan vara rimligt. 

• När	du	fått	offerter	är	det	dags	att	jämföra	priser	och	
villkor och välja en. Kom ihåg att avtalsförslaget du fått 
är just ett förslag, och att det är skrivet för att i första 
hand skydda köparen. Du som säljare har alla möjlighe-
ter att föreslå andra villkor, men de krav och villkor du 
ställer upp kan också påverka kostnader och intäkter 
för din avverkning. Se också till att allt ni kommer över-
ens om skrivs in i kontraktet eller åtminstone dokumen-
teras	ordentligt	så	att	du	i	efterhand	slipper	en	konflikt	
där ord står mot ord. 

• Tänk på att köparen ofta vill ha några år på sig att ut-
föra avverkningen, och beroende på markförhållanden 
på platsen kan det vara klokt att låta köparen planera 
avverkningen för att minska risken för körskador.

Tips! 
På kunskapdirekt.se finns	mycket	informa-
tion om hur du prioriterar och väljer i vilken 
ordning dina bestånd bör avverkas. Där 
finns	också	avsnitt	som	handlar	om	skoglig	
kapitalavkastning och hur den påverkas av 
olika faktorer, och ett verktyg för att beräkna 
värdetillväxt och förräntning för dina egna 
bestånd. Verktyget kan också användas för 
att göra delberäkningar, t.ex. av tillväxt, 
avverkningskostnad eller rotnetton. 

NÅGRA LAGAR ATT FÖRHÅLLA SIG 
TILL VID SLUTAVVERKNING
• Föryngringsavverkning om minst 0,5 

hektar ska anmälas till Skogsstyrelsen 
senast sex veckor i förväg. Föryngrings-
avverkning omfattar all avverkning 
utom gallring och röjning.

• Föryngringsavverkning får inte göras 
innan skogen nått en viss ålder. För 
barrdominerade bestånd varierar 
åldern beroende på produktionsför-
mågan. För exempelvis T17, som är en 
vanlig bonitet i norra Dalarna är lägsta 
slutavverkningsålder 75 år. 

• På brukningsenheter (alla dina fastig-
heter inom samma kommun) större 
än 50 hektar måste den skog som kan 
föryngringsavverkas ransoneras. På 
brukningsenheter med upp till 100 hek-
tar får arealen kalmark och skog yngre 
än 20 år vara högst 50 hektar. På bruk-
ningsenheter större än 100 hektar får 
högst hälften av skogsmarken utgöras 
av kalmark och skog som är yngre än 
20 år.	För	brukningsenheter	större	än	 
1 000	hektar	gäller	ytterligare	regler.	

• Har du mark som klassats som 
nyckelbiotop av Skogsstyrelsen råder 
samrådsplikt vid skogsbruks - åtgärder. 
Inget	avverkningsförbud	finns	för	sådan	
mark, däremot kan det vara svårt hitta 
en köpare av virke från nyckelbiotoper.
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Ute på gårdsplanen hör jag en dörr slå igen. 
Ingmar kommer i utsatt tid, efter att ha 
kört de fyra milen upp från Orsa. In genom 
dörren på kontoret där jag och Anders sit-
ter vid köksbordet kommer en reslig man, 
med vaken och nyfiken blick, stiligt klädd 
i bruna vildmarksbyxor och snygg skjorta. 
Han rör sig hemtamt i köket och hälsar på 
mig och Anders. Under den timme vi sit-
ter och dricker kaffe med Ingmar kommer 
Janne in som arbetar med stuguthyrning 
och jakt. Även avverkningsentreprenören 
Thomas Sjööns sätter sig med oss och tar en 
kaffekopp. De har alla jobbat med Ingmar 
och samtalet flyter på lätt.

Knivskarpt minne
De pratar om händelser och minnen, plat-
ser och personer. Tro inte att bara för att 
Ingmar är äldre än de flesta av oss att han 
inte har minnet i behåll. Ingmar minns. 
Han har fortfarande en knivskarp hjärna 
och minns bättre än oss andra. Under de 91 

åren som Ingmar har levt så har han upp-
levt mycket och träffat många spännande 
människor. Jag får ta del av några av de his-
torierna under dagen som vi tillbringar till-
sammans. Det är om människor som bott 
på finnskogen, ensliga platser som idag är 
borta och människorna likaså. Genom att 
Ingmar berättar om dem så finns en del av 
deras historia kvar. 

Idag väljer jag att berätta om Vadmals-
stampen vid Råberget för just denna dag är 
Stampen igång och vi ska besöka den.

Vadmalsstampen
Stampen byggdes på 1860-talet av bröder-
na Elias och Gustaf Eliasson från Östra 
Råberget. De hade det finska släktnamnet 
Nykainen. Det är fantastiskt att den brukas 
nästan 160 år senare.

Ingmar jobbade på Orsa Besparingsskog 
som skogvaktare från 1953 till 1989 och var 
en av flera som tog initiativ till den första 
renoveringen av Stampen. 

Efter både fika och lunch som Anders 
försett oss med så åker vi bil tillsammans 
mot Råberget. Även för Anders är ett be-
sök vid vadmalstampen förknippat med 
planering, fysiskt arbete och renovering. 
Anders och hans kollega Anders Wallinder 
på Besparingskogen renoverade Stampen 
2015 då både tråget och vattenrännan var 
i dåligt skick. 

Det är några hundratal meter att gå in 
mot Stampen. Vi stannar vid en bro och jag 
får ta ett foto av Anders och Ingmar till-
sammans. Fotosessionen blir även en väl-
behövlig vila för stigen är bitvis svårfram-

komlig. Mera för mig än för Ingmar. Han 
rör sig vant över stock och sten. Här har 
han gått många gånger under sitt arbetsliv. 
Nu kommer han som besökare denna gång. 

Stampdag
Anders Johansson och hans elever från 
Mora Folkhögskola, Skattungekursen an-
vänder vadmalsstampen idag.

– Vi har haft förmånen att använda 
Stampen i cirka 20 år i samarbete med Orsa 
Besparingsskog. Vi har en ”Stampdag” en 
gång per år och då är besökare varmt väl-
komna. Att vi är här idag är för att vi i år 
har en extra kursdag.

Han berättar vidare;
– Det vanligaste tyget till kläder var i 

äldre tider vadmal. Han visar mig några ty-
ger som ligger och väntar på att stampas. 
Han fortsätter berätta och det märks att 
han brinner för detta.

– För att göra tyget tätare och smidigare 
ska håren i tyget filtas ihop genom valk-
ning. Detta kan man också göra för hand 

eller trampa i ett kar. Men effektivast är ett 
stampverk drivna av vattenkraft. 

Det ligger tyger hopvikta likt dragspel 
utanför den gråa byggnaden. De väntar på 
att åter igen behandlas inne i stampen med 
hjälp av stockar och vattenkraft. Jag och In-
gmar går in i den låga byggnaden och sätter 
oss på sidan så vi inte ska vara i vägen för 
ungdomarna som bär ljummet vatten i hin-
kar och övervakar stampningen. 

Det är trångt och mörkt men jag kan ana 
tyger i olika nyanser av grått nere i tråget. 
Det är rundat nertill så att tyget ständigt 
förflyttas och hela tygbunten blir jämnt 
bearbetad. 

Ingmar säger genast när han har fått en 
överblick över arbetet.

– Ni har för lite tyg i. Det roterar inte. 
Och han har rätt. Det måste i mer tyg 

annars roterar inte tygpackningarna och 
då stampas tyget sönder. När vi sedan går 
därifrån har de på Ingmars inrådan reglerat 
tygmängden.

Jodå, Ingmar minns än!

Källor: 
www.orsabesparingsskog.se

I många år har Ingmar Gustavsson delat med sig i Jordägaren av 
minnen och berättelser från Orsa med omnejd. Jag var nyfiken 
på Ingmar så jag kontaktade hans efterträdare Anders Frääs 
som jobbar på Orsa Besparingsskog. Vi bestämde oss för att 
bjuda in Ingmar till kontoret i Noppikoski en dag. 

Ingemar minns...

Allt trä är furu. Stamp-
hon, där tygbuntarna 
läggs i och vattnas är 
en urholkad stock. Ur-
holkningen är utformad 
så att vadmalstyget ska 
rotera långsamt av stö-
tarna från stampträna. 
Ändarna på stampträna 
är snedskurna för att få 
tyget att hållas i mitten 
av stamphon och för 
att tyget ska rotera är 
ändarna trappstegs-
formade. Det behövs 
också rätt mängd varmt 
vatten.

Ingmar Gustavsson 
och Anders Frääs. 

Text & foto: Anna Dahlgren



18 19Jordägaren november 2017 Jordägaren november 2017         www.orsabesparingsskog.se

Anslagstavlan Anslagstavlan

• Den kommersiella jakten koncentreras till ett begränsat område, 
ca	14 000 ha.	Inom	övriga	delar	av	Orsa	Besparingsskog	kommer	
ingen kommersiell jakt att bedrivas.

• Ny	kategori	införs - Ägare	till	fastigheter	belägna	inom	Bespa-
ringsskogen S:1 och årshyresgäst av Besparingsskogens byggna-
der inom Besparingsskogen S:1 yttergränser, erhåller möjlighet 
att lösa 1	stycket	årsjaktkort	på	småvilt	inom	OBS - rutan	( område	
16	på	jaktkartan ).	Jaktkortet	är	personligt	och	kan	ej	överlåtas.	

• Jaktkortspriserna höjs och interna fallavgift utgår. Möjligheten att 
lösa gästkort återinförs.

Älgjakt och björnjakt, kategori 1 - 4 
6 jaktlag, utom OBS-rutan (område 16 på jaktkartan) och ORE-rutan 
(Sörboda	32:1).	60 500 ha.	Enligt	av	länsstyrelsen	och	av 
Ast fastställd jakttid.

Småviltsjakt, kategori 1 – 4 
Ej OBS-rutan (område 16 på jaktkartan) och ORE-rutan (Sörboda 
32:1).	60 500 ha.	Enligt	jaktförordningen	och	av	Ast	fastställd	jakttid.

Kommersiell jakt, björn, älg, småvilt,
Personal och representationsjakt. Kategori: 5 
OBS-rutan	(område	16	på	jaktkartan).	13 500 ha.	ORE-rutan	(Sörboda	
32:1).	700 ha.	Enligt	jaktförordningen	och	av	länsstyrelsen	samt	och	
Ast fastställd jakttid.

Mer info på: www.orsabesparingskog.se

Högvilt (Älg & Björn) Småvilt

Årskort kategori 1 500 kr 400 kr

Årskort kategori 2-3 800 kr 600 kr

Årskort kategori 4 1400 kr 800 kr

Årskort kategori 5 - Ej klart

Gästkort 100 kr/dag 50 kr/dag

JAKTNYTT!

Projekt Gränsförbättring och 
 Projekt Delägarförvaltning

Skogsägare i Orsa kommun bjuds in till
informationsmöte i Hembygdsgården i Orsa

måndag 20/11 kl 18

Projekt Gränsförbättring
Projekt Gränsförbättring ska förbättra överrens-
stämmelsen av skogsfastigheters gränser på kartan 
i förhållande till terrängen. Det är enbart kartan som 
ska bli bättre. Fastigheternas läge påverkas inte. 
Alla kostnader täcks av Orsa Besparingsskog och 
Landsbygdsprogrammet. 

Projektet leds av Orsa Besparingsskog i samverkan med 
Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och LRF.

Projekt Delägarförvaltning
Hösten 2016 beslutade jordägarstämman att avsätta 
medel för att anställa en person som ska ta fram en 
projektplan för förvaltning av fastigheter. Syftet är i 
första hand att åstadkomma en ökad och tidsenlig del-
ägarnytta. Idéen om förvaltning av delägarfastigheter 
är i grunden relativt enkel. Det handlar om att skapa en 
organisation som kan förvalta delägarnas fastigheter 
och bistå med sakkunskap i skogsägarfrågor.

Anmälan senast torsdag 16/11 via mail eller sms
Marcus Larsson
Projektledare för Gränsförbättring Orsa Besparingsskog 
Tfn: 076-801 55 79 
E-post: marcus.larsson@orsaskog.se

Magnus Lewenhaupt
Ansvarig Förstudie Delägarförvaltning 
Tfn: 0250 - 55 26 03, 076 - 146 41 48
E- post: magnus.lewenhaupt@orsaskog.se

Gasol till bra priser!
På Tallheds Plantskola kan 
du återfylla dina godkända 
gasolflaskor	till	bra	priser!

KUNGÖRELSE
Ordinarie höststämma med Orsa Besparingsskog
hålls på Hembygdsgården i Orsa torsdagen den

30 november 2017 kl. 18.00

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

kungjord.
2. Val av justeringsmän.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Motion	angående	årlig	avsättning	för	flyginventering	av	älg.
5. Redovisning av allmänningsstyrelsens budget för år 2018.
6. Redovisning av Jordägarnämndens förslag till bidrag för år 2018.
7. Fastställande av Jordägarnämndens förslag till bidragsbudget för 

år 2018.
8. Val av ledamöter till allmänningsstyrelsen. 

Mandattiden går ut för Per-Erik Wiik, Hans Hanser och Tomas 
Hanser. 

9. Val av ordförande för allmänningsstyrelsen.
10. Val av ledamöter till jordägarnämnden. 

Mandattiden går ut för Mikael Thalin, Tomas Hanser och Elsmari 
Laggar-Bärjegård. 

11. Val av vice ordförande för jordägarnämnden.
12. Val av 1 - 3 revisorer för år 2018, varav minst en skall vara aukto-

riserad. 
Mandattiden går ut för Karin Bäckström, Curt Wiik och Jan Lovén.

13. Val av valberedning. 
Mandattiden går ut för Åke Falk och Bo Lindblad.

14. Val av sammankallande för valberedningen.
15. Beslut om arvoden för förtroendevalda.
16. Stämman avslutas.

Till	ärendena	hörande	handlingar	finns	tillgängliga	under	17	dagar	före	
stämman	på	jordägarkontoret	i	Orsa.	Handlingar	finns	från	samma	
tidpunkt tillgängliga på vår hemsida: www.orsabesparingsskog.se

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

ANMÄLAN
För upprättande av röstlängd skall delägare, som avser att delta i om-
röstningar eller lämna förslag vid stämman, anmäla detta till Bespa-
ringsskogens kontor: tfn: 0250-55 26 00 eller via
e-post: info@orsaskog.se

Senast onsdagen den 29 november 2017 före kl. 16.00.
OBS! Anmälan efter denna tidpunkt godkänns inte!

Efter ordinarie stämma är tid avsatt för frågor till förvaltning, allmän-
ningsstyrelse och jordägarnämnd.

Orsa den 4 oktober 2017
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Budget och verksamhetsplan
Vi har beslutat att lämna budget och verksamhetsplan 
utanför tidningen. Vi vill med detta skapa utrymme för 
en bra budgetprocess. Ni som önskar kan få materialet 
skickat via mail. Kontakta då:
Anna Fransson, tfn: 0250 - 55 26 04
E - post: anna.fransson@orsasskog.se

Skogsförvaltare 
Joakim	Myhrman	 0250 - 55 26 01

Ekonomi 
Anna-Karin	Göthe	 0250 - 55 26 02

Redovisning 
Anna	Fransson	 0250 - 55 26 04

Jordägarbidrag 
Fredrik	Eriksson	 0250 - 55 26 39

Vägmästare 
Anna	Hassis	Ståbis	0250 - 55 26 07

Avverkning, jakt 
Tomas	Liljeberg	 0250 - 55 26 06

Skogsvård, fastigheter 
Anders	Frääs	 0250 - 55 26 05

Planläggning 
Fredrik	Eriksson	 0250 - 55 26 39

Fiske 
Eva	Gegerfelt	 0250 - 55 26 22

Ordf. Allmänningsstyrelsen 
Per-Erik	Wiik	 0250 - 55 26 26

Ordf. Jordägarnämnden 
Christina	Bengts	 0250 - 59 41 20

TALLHEDS PLANTSKOLA 
Tallhed, Box 55, 794 21 ORSA 
Bror Nilsson 
0250 - 55 26 11,	0250 - 55 26 12

STREAMGATE NORTH AB 
VD,  Jan - Olof	Sjölander 
0250 - 55 26 28

Jordägarnämnden
Gå gärna in på vår hemsida 

www.orsabesparingsskog.se 
för att se aktuella bidrag.

Sök förhandsbesked om bidrag för utbildningscheck 
till motorsågskörkort, åtkomstvägar, dikning och 

röjning före åtgärden påbörjas och skogsvårds- och 
lantmäteribidrag senast 6 mån efter 

åtgärdens utförande.

Dags att beställa skogsplantor?
Tallheds Plantskola 

är ett lokalt alternativ för dig som vill ha förstklassiga 
plantor och bra service till konkurenskraftiga priser.

Våra Starpot -plantor odlas i öppna 
odlingssystem. Vinterlagrade plantor är testade och 

kvalitetesäkrade 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.

Tfn: 0250 - 55 26 11, 55 26 12 
plantskolan@orsaskog.se 

www.orsabesparingsskog.se

Lediga stugor för uthyrning
Kontakta växeln, tfn: 0250 - 55 26 00 

E-post: info@orsaskog.se

Tfn: 0250 - 55 26 00 
Kung Gustafs Väg 7, Box 55, 794 21 Orsa
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Skogsägarskolan

Förvaltningsberättelse

Jaktintresserad

Vi ringer upp

och mycket mer...

Nästa nummer
våren 2018

Har du några funderingar eller 
synpunkter ang. Jordägaren: 
info@orsaskog.se
0250 - 55 26 00

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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Skicka in ditt svar senast 1:a januari till:
Anna Dahlgren
Orsa Besparingsskog
Box 55
794 21	Orsa

Vinn	en	Muurikka!
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan. Foto: Tobbe Nilsson, Anna Dahlgren.

Avsändare: Orsa Besparingsskog,
Box 55,	794 21	Orsa


