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När röken lagt sig -

Eftersläckning

BESTÄLL DIN DIGITALA
SKOGSBRUKSPLAN
Ny tjänst

Skogsskötselchef
- förstärker organisationen
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Förvaltaren har ordet

Innehåll
4
Torkan har även påverkat oss. Bland annat så stoppades all avverkning under några veckor och första stoppet
kom redan den 29 maj. När avverkningen sedan startades vidtog vi stora försiktighetsåtgärder enligt skogsbranschens riktlinjer. Sommarens produktionstapp bidrar till
att vi inte kommer att nå budgeterad avverkningsnivå för
2018 och med anledning av det har vi avstått från att
utöka våra leveransåtaganden för hösten.
Foto: Tobbe Nilsson

Sommarens torka
I skrivandets stund har röken lagt sig efter de svåra
skogsbränderna som drabbade både statligt och privat
ägda skogar i Orsas närområde. Under sommaren levde
många av oss i oro för vad som skulle hända och många
blev drabbade på olika sätt. På Orsa Besparingsskogs
marker förekom ”bara” tre mindre bränder. Eftersläckningsarbetet gick bra tack vare vår kunniga personal som
både har lokalkännedom och erfarenhet. Just efterbevakning skriver vi om i detta nummer.
Jag tror att vi alla har fått en rejäl tankeställare efter
sommarens torra väder och de bränder som härjat. Som
markägare och aktör i skogsbranschen behöver vi nu på
olika plan inleda samtal om brandberedskap. Frågor om
organisation, samverkan, kompetens och utrustning står
högt upp på agendan. Men vi behöver också diskutera
hur ett säkert skogsbruk kan bedrivas under torra väderleksförhållanden. Branschgemensamma riktlinjer och
rutiner är sannolikt viktiga nycklar.
Hela skogsbranschen har drabbats av den extremt
torra sommaren. I den dagliga driften har det för många
organisationer inneburit stora utmaningar att klara produktions- och leveransplaner. Detta i en tid då industrin
är i stort behov av råvara och betalningsförmågan är
god. Skogsvården, markberedning och plantering, har
också släpat efter under hela säsongen. I vilken omfattning det kommer att påverka nästa fältsäsong är ännu
inte klarlagt.

Omstrukturering
Arbetet med att anpassa organisationen efter de uttalade fokusområden som finns fortgår. Bland annat har
behovet av en Skogsstötselchef funnits en tid och vi är
mycket glada att Mats Karlsson nu har börjar jobba hos
oss. Hans främsta uppgift blir att ansvara för skogsskötsel och skogshushållning.
Tidigt under året togs beslut om att avveckla vårt eget
avverkningslag. Beslutet grundar sig i en ny affärsmodell
för våra virkesaffärer. Vår framtida leveransvirkesvolym
kommer att avverkas av entreprenörer och parallellt
med detta kommer vi över tid öka volymen inom andra
affärsformer, exempelvis rotposter eller leveransrotköp.
Samarbete
Olika former av samarbeten har varit i fokus under senare tid och vi kommer att fortsätta med det även in i
2019. Hittills har vi fokuserat på att skapa en gemensam
stab tillsammans med Älvdalens och Särna - Idre Besparingsskogar. Även en del mindre samarbeten runt IT och
laserskanning har inletts.
Vidare inne i tidningen kan ni ta del av en rad intressanta reportage. Bland annat senaste nytt om den
digitala skogsbruksplanen som du nu kan beställa på
hemsidan.

Foto: Anna Dahlgren
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Jordägaren utkommer två gånger per år: vår och
höst. Distribueras till alla delägare i Orsa Bespa-
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Reportage
Fakta om fröplantage
En fröplantage är uppbyggd av
plusträd, ofta ympade. Plusträd är
träd som valts ut för att de växer bra,
har god kvalitet och är fria från skador. Processerna att få fram bra fröer
är hela tiden under utveckling. Bakom
fröplantager ligger åratal av forskning
och planering. Ett frö från en fröplantage är tyngre, gror snabbare och
jämnare. Detta gör plantproduktion
enklare och ger jämnare plantpartier.
Plantor växer bättre och detta i sin tur
ger en viss produktionsvinst. Plantskolor har en hög ambitionsnivå och
vanligen sås ett frö i varje kruka. Det
ställer höga krav på frökvaliteten.
Källa: Lektion 8 Ur PA nr 1 2009, Från
kotte till frö Av Ulfstand Wennström.

Solleröns fröplantage
- på jakt efter det perfekta fröet
Orsa Besparingsskog är delägare i sju fröplantager. Solleröns förplantage är ett av dem. Fröerna från bland annat Sollerön planterar sedan Tallheds Plantskola. Där odlas de till skogsplantor och
så småningom hamnar de i delägarnas skogar.

perfekt fina rader av träd. För det är verkligen långa rader av tallfröträd. Plantagens
storlek syns mer när vi stannat bilen på
parkeringen strax intill.

Text och foto: Anna Dahlgren.

Tre mil fröträd

En solig sommarmorgon träffar jag Solleröbon Lasse Ryss. Han jobbar sedan många
år på Solleröns fröplantage och han tar oss
med på resan från frö till planta.
Det perfekta fröet

Vägen från frö till planta är lång. Eller snarare så läggs mest tid i arbetet med att få
fram det perfekta fröet. Om vi tar till exempel Solleröns fröplantage så anlades den
mellan 1986 och 1988. De plantor som då
planterades kom i sin tur från ”perfekta
träd” från den naturliga skogen. Många
timmars letande i skogar lades ned innan de träden hittades. De personerna som
jobbade som ”trädletare” sade att de kände
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igen mer träd till utseende än människor.
År 2000 kunde man plocka de första
kottarna från Solleröns fröplantage. Så,
tålamod är bara förnamnet i arbetet med
att få fram frö. Orsa Besparingsskogs engagemang är således långsiktig. Inga genvägar
finns i arbetet med fröplantager och Besparingsskogen vill vara med och ta ansvar,
bevara och utveckla de svenska tall och
granfröerna.
Med det i bakhuvudet följer jag efter
Lasses bil på grusvägar över ön. På vägar
jag aldrig skulle ha åkt annars. Kanske jag
heller inte skulle tänka så mycket på om
jag åkte förbi fröplantagen, bara tittat ut
genom bilrutan och förundrats över vilka

Lasse tar täten ut i tallfröplantagen. Jag och
Bror Nilsson, som till vardags jobbar på
Tallheds plantskola, följer efter. Vi ställer
oss i en av de 48 raderna.
– Varje rad är sexhundra meter lång och
sammanlagt är det tre mil med fröträd. Det
finns 11 000 träd, säger Lasse, och fortsätter;
– Varje träd är unikt. Varje träd får kottar som ska plockas manuellt.
Jag ser högar med grenar mellan raderna.
Lasse ber om ursäkt att han inte hunnit ta
bort de än.
– Även fast det inte är säsong för att
plocka kott nu så är det mycket jobb runt
omkring. Bland annat så betesputsar vi,
gödslar och klipper träden på höjden.

www.orsabesparingsskog.se

Det är det vi har gjort nyss, klippt träden, förklarar han.
Varför klipper ni träden på höjden?

– Ju högre trädet är desto svårare är det
att plocka kottarna eftersom vi använder
stegar. Vi vill ju inte ha hur höga stegar som
helst. Allt sker ju också manuellt här.
När plockar ni kott?

– Kottarna plockas på hösten och det tar
ungefär en månad att plocka 46 000 liter kott.
Lasse pratar medan han går mellan träden och känner försiktigt på några av dem.
I höstas var det nio personer från Bulgarien
som var här och jobbade. Det fungerar bra.
De plockar manuellt och slänger ned i säckar. Det är på ackord. Säckarna transporteras
sedan till en lokal som vi har lite längre bort.
Där rensar vi kottarna. Det brukar jag och
min kollega Lena göra. Lena kommer att ta
över mer och mer av mitt jobb nu när jag börjat trappa ned.

www.orsabesparingsskog.se

Vad händer efter ni rensat kottarna?

– Vi packar kottarna i större säckar och
skickar de till en plantskola där de torkas.
Kotten ska komma ned i en viss fuktprocent. Först efter det kan man klänga kott,
som det kallas när kottarna stoppas in i en
varmluftsugn för att få fram själva fröet.
Kottarna tror då att det är vår och fröet
med vingarna kommer fram. För att dela
kottarna med vingarna stoppas de sedan i
en centrifug. Fröet rasar då ut på ett ställe
och vingen på ett annat. Sedan delas fröna
ut till fröplantagets delägare, till exempel
Orsa Besparingsskog, sammanfattar Lasse.
Granplantage

– Vi har även en granplantage som ligger
lite längre bort. Den är inte Besparingsskogen delägare i, berättar Lasse.
Vi blir nyfikna på granplantagen och
Lasse tar med oss till rader av frodiga och
vackra granar.
– Priset på just granfrö är mycket dyrt av

den anledningen att de sällan ger kott. Man
säger att granfrö är dyrare än guld.
Lasse undrar om vi har några idéer på
varför det sällan är kottår för gran?
Jag och Bror spekulerar. Lasse ler och
berättar.
– Vi har ibland forskare här som bara
forskar på fröer. De har olika teorier men
antagligen är det vädrets makter det beror
på. Som så mycket annat.
Cirkeln sluts

Vi avrundar vårt besök på Sollerö fröplantage och följer efter Lasses bil igen, på vindlande skogsbilvägar. Denna gång i motsatt
riktning.
Jag vet att nästa gång jag åker förbi en
fröplantage ser jag inte bara perfekta rader av träd utan även åratals av forskning,
arbete och tålamod. Allt för jakten på det
perfekta fröet. Som sedan blir en planta,
och så småningom ett träd.
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Delägarförvaltning

Forest Grid™ Laser Method
Avfattning via kronhöjder

Laserscanning

Referensytor i fält

Laserskanning genomförs i stråk från flygplan.
Lasern mäter avståndet mellan sensorn och
terrängen. Med hjälp av GPS och tröghetsnavigering beräknas sedan mätpunkternas
positioner i vegetation och på mark.

För att fånga sambandet mellan lasermätta egenskaper och
skogliga data fördelas ett stort antal referensytor ut inom
skogsinnehavet. Referensytorna fångar hela innehavets
spridning avseende trädslagsfördelning och volym. Ytorna
positioneras med mycket hög noggrannhet (<0.5 m)

Markstruktur
Laserpulserna tränger igenom
även tät skog och
mäter markens
struktur,
lutning,
höjder och
sänkor. Även diken
framträder med hög
detaljeringsgrad.

15 X 15 meter

Skogens höjd och täthet
Den höga positionsnoggrannheten hos mätpunkternas
gör det
möjligt att
också bestämma läget för
varje gren, höjd eller sänka
i skogen med hög noggrannhet
(<0.5 m). Skogens höjd över marken kan sedan beräknas och kvoter
mellan markträffar och vegetationsträffar ger mått på skogens täthet.

Skogens höjd och täthet
1:a reflektion
2:a reflektion
3:e reflektion

Träd

Vattendrag

Las

erscanning

Samband laser/fältdata

Mark

Beställ din uppdaterade
skogsbruksplan på
www.orsabesparingsskog.se

Nu kan du beställa
din digitala skogsbruksplan

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 delägarnas fastigheter
och bistå med sakkunskap i skogsägarfrågor. Fokus ligger
på rådgivning med en skogsbruksplan som en central del.
Planen ska vara det centrala i samtalet mellan skogsägaren
och den som förvaltar fastigheten.
Tidsplan

2018: Under våren 2018 har vi jobbat vi med offerter för
laserskanning av delägarnas fastigheter, skogsbruksplanleverantörer och virkesredovisningssystem. Under sommaren 2018 har laserskanningen ägt rum. Det utfördes av
företagen Terrateck och Foran. Den blev klar i början av
juli. Under hösten 2018 tar vi in beställningar av skogs-
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Laseregenskaper

Genom heltäckande och objektiv
mätning av skogen samt starka
samband mellan lasermätta egenskaper och skattade skogliga
variabler kan ett tillförlitligt skogligt register etableras. NoggrannFältmätta egenskaper
heten för beståndsdata är högre
än vid traditionell manuell fältindelning. Egenskaper som t.ex.
ålder och SI återanvänds från den gamla planen alternativt
kompletteras via fältinventering.

röjning eller gallring

• Standard GIS-format för produkter (ex. Shape, GeoTiff ), lätta att använda
i alla planprogram.

ID
1
2
3
4

• Beräknade beståndsdata importeras till de vanliga planprogrammen, t.ex.
pcSKOG, S-PLAN, Landinfo, Besk, Landinfo Forest.

Volym
SI Prodmål
Areal Ålder
120
PG
54 T22
2.4
250
NO
112 G24
4.4
15
PG
14 G20
5.2
90
PG
32 T20
1.7

Dgv Gyta
21
22
32
32
5
2
18

25

Frågor och svar om skogsbruksplanen och delägarförvaltning

Text: Anna Dahlgren. Foto: Tobbe Nilsson.

Historik och kort fakta

Grafik

Fördelar med laserinventering
• Tids- och kostnadsbesparande vid stora arealer.
• Bättre beståndsgränser och noggrannare data än traditionell indelning.
• Markstruktur för kartläggning av diken, planering av vägbyggnad, stickvägar etc.
• Heltäckande mätning visar variationen inom ett bestånd, tex behov för

Det klara vädret underlättade laserskanningen på delägarnas marker i somras.
Laserskanningen av sammanlagt 144 000 hektar, var ett av stegen i att ta fram nya
digitala skogsbruksplaner för Orsa Besparingsskogs delägare.
På www.orsabesparingsskog.se finns nu ett beställningsformulär att ta del av om du vill beställa din digitala skogsbruksplan. Priset subventioneras av Orsa Besparingsskog.

Provytornas fältmätta egenskaper kopplas mot
ytornas lasermätta egenskaper.
Beräkningsfunktioner för hela
området baseras på de
samband som konstateras.

bruksplaner från delägarna. Beställningsformulär finns
på hemsidan: www.orsabesparingsskog.se
2018-2019: Skogsbruksplanerna börjar att produceras under senhösten 2018 och fortsättningsvis framåt, för leverans under 2019. Från 2019 kommer delägarna även att erbjudas Orsa Besparingsskogs delägarförvaltning.
2020: Förvaltningen beräknas vara i skarp drift.
Så går en laserskanning till

Det är en teknik som från början utvecklades av försvaret
på 80 -talet. Lasern mäter det reflekterande ljuset, vilket
ger en bra terrängmodell som visar markstrukturen ända
ner till större stenar, även på skogsklädd mark. Det tas
flera laserpunkter per kvadratmeter och tekniken gör det
möjligt att kartlägga varje träd med information om höjd
och diameter. Detta ger markägaren värdefull information.
Terrängmodellen gör det möjligt att se marken utan träd,
ett bra sätt att kunna se höjdskillnader och upptäcka fornlämningar på sin mark. Det enskilda trädskiktet ger noggrann information om varje enskilt träd och man kan ta
fram lika säkra siffror som klavning, dock utan att behöva
gå ut i skogen.

www.orsabesparingsskog.se

Vad kostar skogsbruksplanen för mig som delägare?
Priset subventioneras av Orsa Besparingsskog. En skogsbruksplan per ägarkonstellation. Startavgift 800 kr. Sedan
25 kr / ha. Då ingår en digital presentation på webb och i en
app under planperioden ( 10 år ) från PcSkog. Här ifrån kan du
själv skriva ut planen om du önskar ha den i pappersformat.
Vill du sedan uppdatera planen till en Grön plan så är det
möjligt. Detta mot en timkostnad. Priser exklusive moms.
Vad innebär Delägarförvaltning?
• Ett enklare och tryggare skogsägande.
• En tjänst för rådgivning och samordning.
Vad kan det innebära för mig som delägare om jag köpertjänsten delägarförvaltning av Besparingsskogen?
• En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan som är ett
nödvändigt verktyg för alla skogsägare.
• Rådgivning
• Fältbesök
• Samordning när det gäller virkesförsäljning, plantering,markberedning med mera.
• Detta leder till en rationalisering av kostnader och en
kontinuitet i skogsskötseln.
Vad krävs för att Orsa Besparingsskog ska
kunna förvalta min skog?
En digital skogsbruksplan.
När och hur beställer jag som delägare min
skogsbruksplan?
Skogsbruksplanen kan beställas under hösten. Du beställer

www.orsabesparingsskog.se

den själv via Besparingsskogens hemsida. Beställningsformulär finns på www.orsabesparingsskog.se.
När får jag min plan?
Tidigast i slutet av 2018 och framåt börjar vi leverera beställda skogsbruksplaner.
Kan jag beställa en skogsbruksplan utan
att köpa tjänsten delägarförvaltning?
Ja.
Kan jag beställa en skogsbruksplan nu och
köpa tjänsten delägarförvaltning senare?
Ja, skogsbruksplanen är grunden i förvaltningsuppdraget, har man en uppdaterad
plan så går det att beställa förvaltningen
senare.
När kan Orsa Besparingsskog tidigast
börja förvalta min skog?
Om man önskar att Orsa Besparingsskog
förvaltar skogen påbörjas detta 2020.
Läs om delägarförvaltning på:
www.orsabesparingsskog.se
Kontaktperson:
Magnus Lewenhaupt
Tfn: 0250 - 55 26 03
E-post: magnus.lewenhaupt@
orsabesparingsskog.se

Magnus Lewenhaupt. Foto: Tobbe Nilsson.
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Projekt

T.v: Karta över projektets område. Marcus Larsson, projektledare. Foto: Marit Norin. Ovan: olika typer av råmarkeringar. Foto: Ahmed Rawi, Najib Niazai.

Projektet genomförs med 70 procent stöd
från Landsbygdsprogrammet. Arbetet med
att leta gränsrösen utförs av Skogsstyrelsen i
Mora. Staffan Larsson är inventeringsansvarig och han jobbar med GIS, gör i ordning
kartor, samlar ihop material och levererar
det sedan till Lantmäteriet.
Vilka jobbar i projektet från Skogsstyrelsens sida?

Inventering av gränsrösen
- ett projekt för gränsförbättring

2017 inleddes ett projekt på delar av Orsa Besparingsskog med
syftet att förbättra överensstämmelsen av skogsfastighetens
gränser på kartan i förhållande till terrängen. Projekt kallas till
vardags för Projekt Gränsförbättring och leds av Orsa Besparingsskog i samverkan med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och LRF. Text: Marit Norin.
Vad är bakgrunden till denna typ av
projekt?

– Kartor kan ligga lite förskjutna mellan
karta och terräng, ibland upp till 20 - 30 meter fel, berättar Marcus Larsson, projektledare med mångårig erfarenhet av liknande
projekt i Gävleborg där man på olika sätt
testat metoder och koncept för att uppdatera / justera gränser. Det var också Marcus
initiativ till att detta projekt söktes.

8
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Marcus förklarar vidare vad förskjutningen
kan få för konsekvenser.
– Det här fenomenet förekommer i
hela Sverige och det får särskilt negativa
konsekvenser där det är många och smala
skiften, som på många håll i Dalarna. En
konsekvens av detta är att man kan få skogen avverkad på fel fastighet. Det är alltid
terrängen som gäller, inte kartan. Därför
är det viktigt att överensstämmelsen mel-

– Det här projektet har gett många möjlighet att komma ut i jobb, framför allt
nyanlända. Vi har 17 personer som jobbat
med detta 2018, varav 13 stycken är nyanlända. Det är bra arbetsvilja och arbetsmoral i
gänget. De flesta är nya för i år, sedan har vi
fyra personer som även var med förra året.
Två av personerna är lagbasar som är med på
arbetet i fält. Sedan är det en arbetsledare på
Skogsstyrelsen i Mora och jag som är inventeringsansvarig, berättar Staffan Larsson.
lan karta och terräng är så bra som möjlig.
Dessutom är det bra att veta var den gällande gränsen går, till exempel vid försäljning
och köp av skog, och vid arvsskiften.
Kan du berätta lite om projektet?

– Projektets fullständiga namn är ”Samverkan för ökad produktion och miljö i Orsa
Besparingsskog”. Det startade 2017 och pågår
till och med december 2019. Området som
projektet genomförs i är totalt 69 000 hektar. Arbetet sker i olika steg. Skogsstyrelsens
arbete, själva inventeringen att leta gränsrösen, genomfördes till hälften 2017 och den
andra halvan beräknas bli klar 2018. Under
arbetet 2017 hittade man 9 000 skärningspunkter ( sten, råröse, rör eller stolpe ).
– Vi har haft fyra informationsmöten där
fastighetsägare bjudits in. Det aktiva arbetet i projektet görs av Orsa Besparingsskog,
Skogsstyrelsen och Lantmäteriet. Våra samarbetspartners är LRF och Länsstyrelsen.

www.orsabesparingsskog.se

Vad händer efter er inventering?

Nästa steg i processen är Lantmäteriets arbete. På Lantmäteriet i Leksand är Pellas
Mats Andersson samordnare för det insamlade materialet.
Varför stämmer inte karta och terräng
från första början?

– Nuvarande kartor bygger på gammalt
material. I början på 1990-talet påbörjades
ett arbete med digitalisering av det gamla
kartmaterialet som fanns. Syftet var att få
en yttäckande registerkarta. Finansieringen
räckte inte för att gå ut till fastigheterna
och kontrollera gränserna, vilket innebar att
jobbet gjordes vid skrivbordet. Resultatet
blev att kvaliteten inte blev tillräckligt bra.
I snitt ligger det tio meter fel på kartan mot
terrängen och det kan också vara mycket
större fel, berättar Pellas Mats Andersson.
Vad är det som gäller när karta och
terräng inte stämmer överens?

– Vi överlämnar vårt material till Lantmäteriet som kvalitetssäkrar det arbete som
Skogsstyrelsen gjort. Kvalitetssäkringen
innebär att Lantmäteriet går ut i terrängen
och kontrollerar ”punkterna”. I år har Lantmäteriet kvalitetssäkrat fjolårets inventering och årets inventering kvalitetssäkras
nästa år.

– Registerkartan har ingen rättsverkan,
det vill säga ingen giltighet. Det som gäller
i första hand är gränsmarkeringar, om sådana finns. I andra hand är det Lantmäteriets
handlingar som gäller och i tredje hand är
det hävden på marken som är avgörande.
Gränspunkter har ett lagligt skydd, vilket
innebär att man inte får flytta en gränsmarkering eller göra egna, nya markeringar.

Kan markägare själva göra något?

När är registerkartan justerad och klar?

– Några markägare har varit med inventerarna i fält, antingen för att visa var gränsmarkeringarna är eller för att följa med och
titta. Det har också funnits möjlighet att
hämta snitselband på Besparingsskogen och
själv hjälpa till att markera ut gränserna, i
den mån man känner till var de är. Vi har
bara sökt skärningspunkter mellan fastigheter och inte gått längs hela gränserna, säger
Marcus Larsson.

– Under 2019 kommer vi att kvalitetssäkra resterande områden och då har vi material och underlag till det som ingått i det här
projektet. Parallellt med det här projektet
kommer vi att börja jobbet med att rätta
upp gränserna och det är svårt att säga exakt
när det arbetet är klart. Jag ser fram emot
att få visa upp resultatet, så markägare kan
se skillnaden och samtidigt få en karta där
gränsmarkeringarna är mer korrekta.

www.orsabesparingsskog.se

Projektets genomförande, steg för steg:
•

Lantmäteriet tar fram underlag på
gränsmarkeringar inom området.

•

Projektet får punkterna från Lantmäteriet som visar gränsen enligt nuvarande karta.

•

Skogsstyrelsens arbetslag inventerar
gränsmarkeringarna, snitslar, dokumenterar tex sten, råröse, rör eller
stolpe och tar enklare GPS position.
Om ingen markering hittas lämnar
man det utan åtgärd.

•

Lantmäteriet går ut och kvalitetssäkrar
Skogsstyrelsens arbete, kontrollerar att
det är en gränsmarkering, samt mäter
in de som är gränsmarkeringar.

•

Lantmäteriet utför kvalitetshöjning av
den digitala registerkartan, dvs rättar
till / justerar kartans gränspunkter, så
att den stämmer mer överens med
verkligheten.

Registerkartan Är en yttäckande redovisning av Sveriges
fastighetsgränser som ger en total bild av
alla gränser. Kartan är ett hjälpmedel som
visar fastigheters läge relativt till varandra
och inte exakt position.
Visste du att...
I Sverige finns det drygt 3,5 miljoner fastigheter, till ett värde av 10 000 miljarder kronor.
Kontaktperson:
Marcus Larsson, Projektledare för
Gränsförbättring Orsa Besparingsskog
Tfn: 076 - 801 55 79
E-post:
marcus.larsson@orsabesparingsskog.se
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Vägmästarens hörna

"

Nyanställd

"När det är nygrusat så gäller det
att hålla en lämplig hastighet".

Varför blir det ”tvättbräda” på vägarna?

– Tvättbrädor blir det på vägar. Den här sommaren har
varit extrem torr och det har gjort att vägar, fast de är
saltade, har tagit stryk. Även fast de står emot bättre. Är
de ej saltade så går det fortare. Vi saltade alla vägar som
skulle saltas före midsommar. Det har inte funnits någon
fukt varken i luften eller i marken som gör att det binder.
Det gör att det blir endast grövre korn kvar på ytan och
det binder inte ihop. Skulle man hyvla de här vägarna så
dammar det ännu mer.

Namn: Mats Karlsson
Född: 1965, 53 år
Familj: gift med Lena och har 2
barn, Signe 20 och Edvin 18 år.
Bor: Bor i villa på Ön i Orsa

Något som du tänker på inför kommande vinter?

Anna Hassis Ståbis, vägmästare. Foto: Anna Dahlgren..

Vägmästaren har ordet
Hur har sommaren varit ur ”vägperspektiv"?

– Det har ju varit en extrem torr sommar och det har
även påverkat vägarna på flera olika sätt. Vi fick till exempel lov att avbryta hyvlingen eftersom det dammade så
otroligt mycket. Vi har däremot kunnat hyvla det mindre
vägnätet som behöver hyvlas när det är torrt. Även grusningen på en del vägar fick avbrytas i förtid. Vi har fortsatt
med grusningen nu under hösten.
Det var även inplanerat att belägga en del vägar, till
exempel Lisshedsvägen. Men det blev framflyttat till nästa sommar på grund av pågående fibergrävningar. Likaså
skulle vi belägga vägar i Hansjö, men det blev svårt på
grund av vägarbeten.
Finns det något som man kan tänka på när man kör
bil på nygrusade vägar?

– När det är nygrusat så gäller det att hålla en lämplig
hastighet. Det är bra för vägen. Till exempel fina partiklar
dammar inte bort, man kan klyva spåren och man undviker punktering. Men som sagt, lämplig hastighet är viktig.
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– Tittar vi tillbaka på den sista vintern var det en riktig
vargavinter som höll i sig länge. Man kan ju säga att det
var många timmars plogning för oss på vägavdelningen.
Milt sagt. Hur det blir denna vinter har vi inte en aning
om. Oavsett hur vintern blir så ska skogsbilvägarnas standard vara hög. Virket måste ju ut ur skogen. Byvägar ska
plogas och sandas för att Orsaborna ska kunna ta sig fram
till jobb och skola. Eller räddningspersonal komma fram.
Det som vi med säkerhet vet är att det blir tidiga mornar
med plogning.
Jag kommer att se över resurserna inför vintern när det
gäller maskiner och personal. Det är många mil vi har att
sköta, jordägarvägar på 90 mil och Besparingsskogens egna
vägar på 70 mil. Tillsammans är det över 160 mil. Det som
kommer att förändras mer framöver är att vägavdelningen
kommer mer än tidigare att täcka upp för fastighetssidan
på Besparingsskogen. Det är mycket tunga lyft, markarbeten, brobryggen med mera och då kommer flera av våra
maskiner till hjälp.
Hur kan jag som delägare förbereda mig inför vintern när det gäller vägar?

– Det är alltid bra att ha sand hemma. Kanske även i
bilen. Även spade är bra att ha i bakluckan, liksom extra
kläder och en varm filt. Sedan är det bra att se över bilen
innan kylan kommer. Det vi med säkerhet vet är att vintern är på väg.

Utbildning: Skogsteknikerutbildning i Skinnskatteberg.

Kontakt
Mats Karlsson, skogsskötselchef. Foto: Anna Dahlgren.

Mats Karlsson

- skogsskötselschef på Orsa Besparingsskog
Under våren 2018 har Orsa Besparingsskog sökt en Skogsskötselchef. Tjänsten är nu tillsatt och under hösten har Mats Karlsson installerat sig i ett av
rummen på kontoret. Mats är Orsabo sedan många år tillbaka och skogarna
runt Orsa är en van miljö för honom. Text: Anna Dahlgren.
Hur ser dina tidigare arbetserfarenheter ut?

Förvaltare Joakim Myhrman om tjänsten

– Jag jobbade senast som planeringsanvarig på BillerudKorsnäs med ansvar för planering av föryngringsavverkning, naturvårdsfrågor, vägbyggnad och vägunderhåll.
Mitt område var Dalarna, Hälsingland och Jämtland. Jag
har tidigare jobbat på Korsnäs mestadels med avverkningsplanering. Jag har även erfarenhet av kartprogram och gis.

– Vi har utvecklat organisationen och strukturerat
om på flera områden. Bland annat innebär det att vi har
förstärkt bemanningen inom vår skogsavdelning och förändrat gränssnitten mellan de olika befattningarna. I rollen som Skogsskötselchef kommer Mats ansvara för vår
skogshushållning och skogsskötsel. I det dagliga arbetet
innefattar det exempelvis åtgärdsplanering så som planering av slutavverkning, gallring, skogsvård, vägbrytning
och vägunderhåll. Mats har en gedigen erfarenhet och
kompetens inom ansvarområdet och vi är mycket glada
att han börjat jobba hos oss.

Väl mött.

Vad var det som lockade med tjänsten som Skogsskötselchef?

Anna Hassis Ståbis
Vägmästare Orsa Besparingsskog

– Det ska bli spännande att jobba i en mindre organisation där det är korta beslutsvägar och att få vara med och
påverka hur skogen ska skötas.

www.orsabesparingsskog.se

Mats Karlsson
Tfn: 0250 - 55 26 37
E-post: mats.karlsson@
orsabesparingsskog.se

www.orsabesparingsskog.se
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Aktuellt

Vill du påverka Besparingsskogens framtid och utveckling?

Gå på jordägarstämma!
Text: Anna Dahlgren. Foto: Tobbe Nilsson.

Som delägare i Orsa Besparingsskog ingår du i organisationen och har därmed rösträtt i många frågor. Orsa Besparingsskog har i dagsläget 2 800 delägarfastigheter. Delägandet kan se olika ut. Du kan vara ny delägare som precis
köpt eller ärvt din skog, du kan vara utbo och bo långt från
din skogsfastighet eller närboende och ofta vistas på din
skogsfastighet. Besparingsskogen berör oss på många olika
sätt. Att delta på jordägarstämmor är för många delägare
en självklarhet medan det för andra inte är lika angeläget.
Följande kan vara bra att veta för dig som vill gå på jordägarstämmorna och vara med att påverka Besparingsskogens framtid och utveckling.
Rösträtt

I många frågor som rör Besparingsskogen är det delägarna
som fattar besluten. De är i dessa ärenden du som delägare kan använda din rösträtt, som grundas på din delägarfastighets delaktighet i Besparingsskogen. Se 18 § och 19 §
i reglementet.

Anmälan som kommer in senare ogiltigförklaras, vilket
innebär att du kan delta men du har inte rätt att rösta.
Är fastigheten samägd krävs fullmakt från alla delägare för
att fastighetens delaktighetstal ska kunna räknas till röstlängden.
Motionsrätt

Alla delägare har även motionsrätt, se 22 §. Vilket innebär
att du som delägare kan komma med förslag på ärenden för
prövning. Motioner lämnas in skriftligt till allmänningsstyrelsen i god tid, senast 15:e september för höststämman
som hålls i november samt senast 15:e mars för vårstämman
som hålls i maj. Om motionen rör frågor som kan beslutas
av stämman kommer den att tas upp till behandling. Det
är viktigt att motionen är tydlig; det vill säga att allmänningsstyrelsen och delägarna förstår vad den motionerande vill. Annars är det upp till den som ger in motionen att
bestämma hur den ska se ut.
Kungörelse

Jordtal och vad innebär det för dig som delägare

De fastigheter som har del i Besparingsskogen har del
efter ”reducerade jordtal” - oftast kallade jordtal. Jordtalen har betydelse när du som delägare ska rösta på jordägarstämman. Röstningen sker då inte efter principen
”en delägare, en röst” utan efter fastighetens andelstal; det
vill säga jordtal.

Kungörelsen ska senast sjutton ( 17 ) dagar före stämman införas i en eller flera inom orten spridda tidningar och / eller
på Orsa Besparingsskogs hemsida samt finnas tillgänglig
på Orsa Besparingsskogs kontor.
I kungörelsen framgår tid och plats för stämman och
vad som gäller för att anmäla sig. I Besparingsskogens reglemente, se 22 §, finns information om vilka ärenden som
alltid tas upp på höst- respektive vårstämman.

Vår och höststämma

Jordägarstämmorna hålls två gånger per år, höst och vår.
Om du vill använda din rösträtt på jordägarstämman är
det viktigt att du gör din anmälan till Besparingsskogens
kontor senast kl. 16.00 en helgfri dag före stämman. Om du
gjort din anmälan korrekt ( se 18 § och 19 § i reglementet )
läggs fastighetens delaktighetstal, jordtal, till röstlängden
och du kan vara med och rösta om du är närvarande på
stämman. Kan du inte medverka kan du lämna fullmakt
till ett ombud som röstar åt dig.
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Vilka sitter i jordägarnämnden och allmänningsstyrelsen?

Val av allmänningsstyrelsens, jordägarnämndens och valberedningens ledamöter sker på ordinarie jordägarstämma, på hösten, på en tid av två år. Kalendarium över vilka
som sitter i allmänningsstyrelsen och jordägarnämnden
finns Besparingsskogens årsberättelse, samt på hemsidan.
( läs mer i reglementet 4 § - 9 § ).

www.orsabesparingsskog.se

Frågor och svar
Jag är ny delägare, kan jag komma på stämman?
Ja, anmälan om deltagande ska göras till Orsa Besparingsskog
senast klockan 16.00 helgfri dag före Jordägarstämman. Anmälan kan ske skriftligen eller genom kontakt med Orsa Besparingsskogs kontor.
Jag äger en fastighet själv och kan ej närvara på stämman,
kan jag skicka ett ombud?
Ja, det går bra. Det är viktigt att din anmälan och fullmakten
kommer in i tid till kontoret.
Vi är flera delägare i en fastighet, vem får rösta?
En delägare kan rösta med stöd av fullmakter. Så här står det i
reglementet 18 §; att en närvarande samägare av Delägarfastighet, får utöva rösträtt för sin / sina samägda Delägarfastighet / er med stöd av fullmakt från samtliga övriga andelsägare i
sådan / a Delägarfastighet / er.
Joakim Myhrman, förvaltare Orsa Besparingsskog tillägger
om jordägarstämmorna
– Vi har sett att antalet deltagare på jordägastämmorna ligger
runt 70 personer varje gång. Det är här du som delägare kan
utöva din beslutanderätt. Det är ett engagemang på stämmorna som vi som jobbar på Orsa Besparingsskog uppskattar. När
det är frågor som verkligen engagerar som kan det komma
hundratals personer som till exempel hösten 2014. Då röstade
delägarna igenom en reglementsändring. Det har aldrig varit så
många delägare på en stämma. Det visar vilken kraft delägarna besitter när man tar ställning. Delägare äger rösträtt på
jordägarstämma efter sin / a delägarfastighets / ers delaktighet i
Besparingsskogen. Jordägarstämman är det högsta beslutande
organet. Där har delägarna möjlighet att vara med och påverka
Besparingsskogens framtid och utveckling.

www.orsabesparingsskog.se
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Skogsägarskolan

Lär dig mer om -

Plantering

Fredrik Eriksson. Foto: Tobbe Nilsson.

Redan när man planerar en avverkning bör man fundera över hur den nya skogen skall föryngras. Rätt
planta på rätt ställe betyder mycket för resultatet.
Plantering är det vanligaste sättet att återbeskoga.
Metoden passar för de flesta marker och trädslag.
Text: Anna Dahlgren.

TIDPUNKT

Normalt ska planteringen göras så fort som möjligt efter
avverkning och markberedning för att undvika konkurrens
från vegetation. ”Hyggesvila”, det vill säga att vänta med
plantering och markberedning några år, kan dock vara bra
om problemet med snytbagge är stort. Generellt sett är vårplantering den bästa tidpunkten, men höstplantering kan
vara att föredra vid till exempel risk för försommartorka.

PLANTTYP

Valet av planttyp styrs dels av markens förutsättningar
men även av vilken teknik som tillämpas vid planteringen.
• Barrotsplantor har rötterna bara och finns i olika storlekar och åldrar. Stora barrotsplantor klarar konkurrensen från annan vegetation bäst och rekommenderas ofta
på bördiga marker eller vid hjälpplantering.

VÅRDA PLANTORNA

Riktig skötsel och förvaring av plantorna även efter leveransen är viktigt. Ju snabbare plantan kommer i jorden desto bättre. Tänk på att försöka hämta lagom mängd från
anvisade plantutlämningsställen. Om plantorna måste lagras är det viktigt att de placeras i skugga och hålls fuktiga.
RÄTT PLANTERINGSPUNKT

• Täckrotsplantor har rötterna i en torvklump eller liknande och finns även i olika åldrar och storlekar. Täckrotsplantor kräver i praktiken alltid markberedning och
lämpar sig bäst på svaga till medelgoda marker där de
inte utsätts för alltför stor konkurrens från vegetation.
Vid plantering med täckrotsplantor används vanligen
planteringsrör.
SKADOR PÅ PLANTOR

– De vanligaste orsakerna till skador på plantor på Orsa
Besparingsskog är torka och svampangrepp. Tjädern och
vissa år sorken kan också skada eller döda plantor, säger
Anders Frääs, på Besparingsskogen.

Svamp ( Tallskytte )

Svamp ( Gremmeniella )

Planteringen sker vanligen med planteringsrör. Rätt planteringspunkt är viktigt för bästa överlevnad. Instruktion och
råd finns att få hos Skogsstyrelsen och Besparingsskogen.
VIKTIGT ATT FÖLJA UPP RESULTATET

Det är väldigt viktigt med noggrann uppföljning av planteringen. Varje planterat hygge kontrolleras. Om det är för
luckigt med stora avgångar, görs en kompletterande plantering. Rådet till alla skogsägare som planterar själva är att
lägga tid på att gå ut och kontrollera hur planteringen ser
ut. Det är bra att gå ut redan första sommaren efter plantering och göra en första besiktning. Sen kan det upprepas
året därpå om behov finns. Lägg provytorna på olika ställ-

Tjäder

Sork

Torka

en på hygget. Radien på provytan ska vara 5,64 meter. Det
får du genom att binda ett 5,6 meter långt snöre på en käpp
som placeras i mitten av provytan. Hela ytan av cirkeln blir
då 100 m2, ddet vill säga en hundradels hektar.
SÅ HÄR KONTROLLERAR DU DINA PLANTOR

Kontrollera regelbundet din plantering genom att lägga ut så
kallade provytor. Sätt ner en pinne. Använd en lina som är
5,64 meter och räkna antalet godkända plantor inom cirkelytan. Det finns även färdiga röjsnören att köpa. Multiplicera
med 100 för att få antalet plantor per hektar. Godkänt antal
plantor bör ligga ungefär mellan 1 800 och 2 000 på medelgoda
marker, det vill säga mellan 18 och 20 i medeltal per provyta.
7 TIPS FÖR EN LYCKAD PLANTERING
Fyll korgen, greppa röret och sätt igång! Eller..? Plantera
skog är visserligen enkelt och något som de allra flesta kan
göra. Trots detta finns det några saker att tänka på som gör
glädjen så mycket större både när du planterar men kanske
främst när det är dags att inventera planteringen och se hur
plantorna har klarat sig.
1. Först & främst
När du har hämtat ut dina plantor, plantera dem så snart
som möjligt. Står de i kartongen för länge är risken att de
hinner torka om det är varmt eller mögla om det är för
fuktigt. Inget bra utgångsläge för din blivande skog.
2. Placeringen
Här ger du plantan störst chans att överleva och få störst
tillväxt. Planteringspunkten bör inte ligga i gropar eller
i fåror utan i nivå med eller något högre än omkringliggande mark. Ren mineraljord skall täcka marken runt
plantan och det skall vara minst 10 cm till humuskant.
3. Djupet
Se till att torvklumpen kommer helt ned i jorden. Man
säkerställer på det viset bra vattentillgång och näringstillförsel till plantan.
4. Tilltrampet
Plantan skall sitta fast. Följer plantan med upp när du
rycker i ett barr har du inte trampat till tillräckligt.
5. Avståndet
Eftersträva en bra planteringspunkthellre än ett strikt
avstånd mellan plantorna.
6. Kom ihåg!
Att titta till dina plantor då och då.
7. Sist men inte minst
Ha kul! Och glöm inte matsäck, solskydd, regnjacka och
vattenflaska.

Exempel på skador på plantor. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Elna Stenström, SLU
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Frågor och svar om bidrag för
plantering till delägare
Vem kan få planteringsbidraget?
– Sökande fastighet ska ingå i brukningsenhet (enhet
med samma ägarstruktur) med andel i Orsa Besparingsskog.
Vad är det för förutsättning för utbetalning av bidraget?
– Underlag bifogas, som styrker att åtgärden utförts.
För plantbidrag bifogas fakturan från Tallheds plantskola, samt karta, alternativt avverkningsanmälan. För
samägd fastighet utbetalas bidraget till en av delägarna.
Ansökan om bidrag söks senast sex månader efter åtgärdernas utförande. Detta görs på en särskild blankett,
som skickas till Orsa Besparingsskog, jordägarnämnden.
Jag har inga möjligheter att plantera själv,
hur gör jag då?
– I de flesta fall kan detta ordnas av det virkesköpande
bolag som avverkat din skog. Många har även helhetslösningar där markberedning samt plantering ingår. I
annat fall kan man själv kontakta en skogsvårdsfirma
som utför planteringar.
Skicka din ansökan till:
Orsa Besparingsskog
Jordägarnämnden
Box 55, 794 21 Orsa
Kontaktperson:
Fredrik Eriksson
Tfn: 0250-55 26 39
E-post: fredrik.eriksson@orsabesparingsskog.se

Bidrag
Orsa Besparingsskog har bidrag för Skogsvård (markberedning, plantor och sådd). Plantrabatt utgår med 0:90
kr/planta. Det finns regler runt detta. Bland annat gäller
det för planteringsbidraget att minst 2 000 plantor/ha
måste sättas för att åtgärden skall vara bidragsberättigad.
Plantbidrag kan sökas på plantor beställda vid Tallheds
plantskola, Orsa och minsta bidragsberättigad areal är
0,5 ha per ansökan.
Ta del av blanketten:
http://www.orsabesparingsskog.se/wp-content/uploads/2018/01/Skogsvardsbidrag_info_2018.pdf
Läs om bidrag på:
www.orsabesparingsskog.se
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Jaktintresserad

NYA REGLER

FÖR KOMMERSIELL JAKT
På Orsa Besparingsskogs jaktmarker är risken liten att man springer på
varandra i skogen. Orsa Besparingsskog har cirka 75 000 ha jaktbar mark.
Tidigare var det även öppet för kommersiell jakt, vilket ändrades 2017. Nu
är 60 000 ha till för delägare och ortsbor, 15 000 ha för kommersiell jakt.

JAKTNYTT!

Text: Anna Dahlgren. Foto: Tobbe Nilsson.

Tomas Liljeberg jaktansvarig på Orsa
Besparingsskog svarar på några vanliga frågor.
Varför ändrades reglerna för kommersiell jakt?

– Vi vill att delägare och ortsbor som jagar och löser jaktkort, ska känna att de inte
störs av andra jägare. Vi har därför endast
kommersiell jakt på OBS-rutan, ruta 16 på
jaktkartan. Den är bara upplåten för kommersiell jakt och personaljakt.
Jag har precis ärvt skog på 9 hektar.
Kan jag få jaga älg?

– Ja. Om man ärver mark eller förvärvar
mark inom familjen, behöver man inte ha
över 10 ha för att få jaga. Nya ägare av mark
utanför familjen, måste efter 2011-06-13 äga
mer än 10 ha för att tillhöra kategori 1. Vi
har olika kategorier i våra jaktregler.
Jag är ortsbo och min dotter på 15
år är intresserad av jakt, vad kan jag
göra för att hjälpa henne?

– Besparingsskogen jobbar mot det målet att öka jaktintresset bland ungdomar.
Vi har en speciell kommitté när det gäller
jakt för ungdomar. Det finns möjlighet att
vara med att bygga och sätta ut mårdfällor.
Det finns även möjlighet att vara med på
uppsiktsjakt.
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Vi stödjer jaktorganisationer som anordnar
bland annat jaktläger för barn och ungdomar. Det är ett bra sätt att börja.
Ungdomar till och med 24-år, som härleds till någon av kategorierna 1 - 4 ( se sak.
nr 3.1. ), kan erbjudas avgiftsfritt jakträttsbevis gällande småvilt. Vi lämnar även bidrag med 500 kr till ungdom i Orsa som
avlägger jägarexamen inom kraven enligt
kategori 1 – 4. Bidraget utbetalas vid uppvisning av ”grönt kort” om godkänt teoriprov. Uppsiktsjakt tillåts enligt gällande
föreskrifter. Inget krav på besparingskort.
Jag jagar älg i ett jaktlag, får jag ta
med gäster?

– Ja. Gäster bjuds in i samförstånd i
jaktlaget. Gäster får ej överstiga antal ordinarie jägare för dagens jakt. Sedan är
det självklart för alla jaktlagen och jägarna, att det inte är tillåtet att för personlig
vinning ta ut högre ersättning än ovan
nämnda gästpriser. Det betraktas som
ett brott mot föreskrifter och regler, och
medför avstängning. Vi har aldrig haft något problem med det.
Kan jag som delägare köpa småviltkort och jaga trots att det är älgjakt?

kontakt med det älgjaktlag som är på det
området du ska jaga på. Den informationen
finns på hemsidan.

•

Den kommersiella jakten koncentreras till ett begränsat område,
ca 15 000 ha. Inom övriga delar av Orsa Besparingsskog kommer
ingen kommersiell jakt att bedrivas.

•

Ny kategori införs - Ägare till fastigheter belägna inom Besparingsskogen S:1 och årshyresgäst av Besparingsskogens byggnader
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.

Vad händer om min hund ståndskäller
på annans jaktruta?

– För hundens säkerhet och för att jakten ska kunna fortsätta när hundar skäller
ståndskall på annans jaktruta, rekommenderar vi följande. 3.1. Kontakta jaktledaren
eller vice jaktledaren på det område som
hunden befinner sig. 3.2. I samråd avgör ni
vilket som är det bästa för att avsluta jakten. 3.3. Vi rekommenderar att i de fall ingen jagar på den ruta som hunden befinner
sig, avlutas jakten av hundföraren om djuret är skjutbart. 3.4. Älgen bör i första hand
tillfalla det jaktlag som fäller älgen.
Vem får köpa kommersiell jakt?

– Alla som har det som lagen kräver när
det gäller licenser med mera. Vi säljer kommersiell jakt på björn och älg. Björnjakten
säljs från den 21 augusti på hela OBS-rutan.
I september säljs älgjakten veckovis på 2
områden inom OBS-rutan, och på Källrutan i Furudal. Under oktober kan älgjakt
köpas från 1 till 5 dagar.

– Ja, det kan du. Du köper jaktkortet
av oss. Sedan är det upp till dig att du tar

www.orsabesparingsskog.se

Älgjakt och björnjakt, kategori 1 - 4
15 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 och av 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

-

2 500 kr

Gästkort

100 kr/dag

50 kr/dag

www.orsabesparingsskog.se
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Eftersläckning på
Orsa Besparingsskog
sommaren 2018.

Eftersläckning

behjälplig med det den förmår. Det kan
vara till exempel anställda, kunskap eller
med maskiner.

- skogsägarens ansvar

För många är sommaren 2018 förknippad med sol, bad och värme utöver det vanliga. Men myntet har också en baksida. Summerar vi sommaren infattar den även bränder och torka.
Text: Anna Dahlgren. Foto: Fredrik Eriksson, Tobbe Nilsson,

Värden för hundratals miljoner har brunnit
upp och livsöden ändrats. På nyhetsrapporteringarna har vi hört om evakueringar av
bofasta och lantbruksdjur, italienska brandflyg och polska brandmän. Vi fick även uppleva en ny brandsläckningsmetod i form av
bombplan för att släcka en av de största
bränderna som var i en Orsas grannkommuner. Alla har på olika vis ändå blivit berörda av bränderna. Allt från att vi fått lov
att stänga dörrar och fönster för röken eller
att du kanske är brandman, frivillig funktionär, tillhör röda korsets personal eller varit
orolig för vänner, din sommarstuga eller din
skogsfastighet. På Besparingsskogen i Orsa
har ett flertal mindre bränder blossat upp
och tack vare observant personal och turister har de kunnat släckas i tid. Nu har röken
lagt sig. Det kommer en tid efter branden
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när alla som har hjälpt till har åkt hem till
sitt och eftersläckningen börjar. Det är då
skogsägarens ansvar tar vid.
Skogsägarens ansvar

Skogsägarens ansvar innebär att när räddningsinsatsen är avslutad övergår ansvaret
för eftersläckning och bevakning till dig
som skogsägare. Markägaren är skyldig enligt lag att eftersläcka och bevaka området
tills det är släckt.
Räddningstjänst och försäkringsbolag

Eftersläckningen kan vara svår att hantera
som privat skogsägare. Dels kan det bli en
långvarig process som pågår i månader. Det
är också ett farligt jobb som kräver kunskap.
Träd, vars rötter brunnit av kan till exempel
falla utan ett ljud, men med stor kraft.

Vad händer när en räddningsinsats
avslutas och jag som skogsägare ska
ta över ansvaret?

Oavsett hur din situation som skogsägare
ser ut så ska du till att börja med ha en diskussion med räddningstjänsten. Det är även
att rekommendera att tidigt kontakta försäkringsbolaget om skogen är brandförsäkrad, för att få veta vad som gäller för dig som
markägare oavsett om du själv eftersläcker
eller om du anlitat någon.

Per-Erik Jonsson, räddningschef i Orsa kommun

Lag ( 2003 :778 ) om skydd mot olyckor

– Det innebär precis som det låter att
markägaren har ansvar för eftersläckning
och bevakning. Just bevakning är viktigt
och att inte lämna området för tidigt. Vi
har alltid en dialog med markägaren innan
vi lämnar över. Det kan handla om att vi
diskuterar hur länge arbetet tänkas pågå
och att de har en kontakt med oss när de
sedan åker därifrån. Då får de gärna ringa
och tala om det för mig. Sedan är det inte
så lätt för alla markägare att rent praktiskt
kunna ta över efter att vi har släckt branden. Eftersläckning kräver bland annat
kunskap, lokal kännedom, bra fysik och att
man har utrustning. Sedan kanske du inte
bor nära din skog.

9 § En räddningsinsats är avslutad när den
som leder insatsen ( räddningsledaren ) fattar beslut om detta. Beslutet skall redovisas i
skriftlig form. När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som räddningsinsatsen
har avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning.
Behövs bevakning med hänsyn till risken
för nya olyckor men kommer bevakningen
inte till stånd, får räddningsledaren utföra
bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad.

www.orsabesparingsskog.se

Vad menas med eftersläckning?

– Med eftersläckning menas att bevaka
och förhindra att branden flammar upp
igen och sprider sig vidare.
Vad innebär det i praktiken för skogsägaren?

www.orsabesparingsskog.se

Hur gör ni om ni inte får tag på skogsägaren?

– Om vi inte får kontakt med markägaren utför vi själva arbetet eller ringer in en
entreprenör. Eftersläckningen sker då på
markägarens bekostnad. Likaså om markägaren själv inte har möjlighet att eftersläcka och bevaka, då ser vi helst att markägaren själv ringer in en entreprenör. Det
är också att rekommendera att skogen är
försäkrad.

– Vi som jobbar på räddningstjänsten
kan alltid ge dig som är markägaren råd om
eftersläckningen. Det är viktigt att vi har
en bra dialog. Ställ frågor till oss så att du
vet vad du ska göra.
Många gånger kanske inte privatpersoner har den utrustning som behövs. Det är
väldigt olika hur ett eftersläckningsarbete
kan se ut. Men med en slang, pump och
pulversläckare kommer man långt. Sedan
är det naturligtvis inte bara. Jag tror att det
kommer att bli mycket diskussioner nu under vintern med allt som har att göra när
det gäller skogsbränder. Många har vaknat
till. Kanske det kan vara en idé att till exempel fäbodlag och samfälligheter köper in
basutrustning för eftersläckningsarbete.

När är räddningstjänsten skyldig att
ingripa vid skogsbränder?

Hur jobbar brandflyget?

– Enligt LSO ( Lagen om Skydd mot
Olyckor, 2003 : 778 ) är det räddningstjänstens uppdrag att släcka och stoppa spridningen av en skogsbrand. Räddningstjänstens insats bekostas av kommunen eller
staten. Du som är markägare är enligt LSO
skyldig att bistå räddningstjänsten i deras
insats. Räddningstjänsten leder själva arbetet men den enskilde skogsägaren kan vara

– Det är Länsstyrelsen som är huvudman
för brandflyget. Beroende på brandriskskalan så flyger de med olika intervaller. Skala
1 - 3 så flyger de inte alls. Skala 4 så flyger
de en gång per dag. 5 eller 5E som det var i
somras så flyger de två gånger per dygn. De
täcker in hela Dalarna. Oftast är det flygklubbar som har uppdraget. Det är i alla
fall väldigt effektivt.

Jordägaren november 2018
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Vi besöker...

Så här jobbar Orsa Besparingsskog med
eftersläckningsarbete

Vi besöker...

Per-Erik Wiik

Ander Frääs som jobbar med skogsvård och fastigheter berättar.
– På våren, ställer vi iordning all brandutrustning på
ett släp med kåpa. Den är laddad med till exempel slangar,
minipumpar, jordsprut för att släcka ”glödtunnor” i till exempel myrstackar. Sedan har vi en ”brandtraktor”. Den kör
vi ut på en Dolly, en minitrailer. Den har 900 liter vatten i
en tank, pump och slang. Till den behövs det två personer,
en som kör och en som går bakom och släcker.
Jag gör ett jourschema på tjänstemännen som jobbar på
Orsa Besparingsskog. Vi hjälps åt med jouren en vecka i taget från maj till månadsskiftet augusti / september. Vi har
även en dialog med Per-Erik som är räddningschef i Orsa.
Denna sommaren var ju extremt het och torr så vi var mer
på tårna än vanligt. Som så många andra.
Det är ju räddningstjänsten som släcker bränderna,
men vi skogsägare eftersläcker. I sommar var det tre bränder på besparingsskogen som vi eftersläckte. Två bränder
var åsknedslag. Sedan var det en eld vid en eldstad som
hade krypit ned i myren. Några fiskare hade eldat trots
eldningsförbudet. Som tur var kom det några andra gäster dit och de larmade.
Eftersläckningsarbete kräver god fysik, lokalkännedom,
kunskap om skog och tålamod. Det är viktigt att inte lämna för tidigt. Sedan är det bra att veta var det finns vatten,
så sträckan från elden till vattendraget inte blir så lång.

Efter 14 år i allmänningsstyrelsen lämnade Per-Erik Wiik vid årsskiftet uppdraget
som ordförande vidare till Martin Moreaus. Här delar han med sig av några
minnen och erfarenheter han har samlat
på sig under åren. Text och foto: Marit Norin
Hur kom du i kontakt med Besparingsskogen?

– Jag blev delägare som 13 - åring, då jag fick ta över min
farfars fastighet. Mitt stora engagemang kom vid omarronderingsprocessen i slutet av 90 - talet. Jag har varit vice
ordförande i allmänningsstyrelsen 2003 - 2012 och blev vald
till ordförande 2012.
Hur har Besparingsskogens utveckling sett ut under
dina år i styrelsen?

– Det har blivit mer affärsinriktat och lönsamhetstänket
börjar genomsyra verksamheten. Även utökade samarbeten, Sveriges Allmänningsskogars Förbund och Älvdalens
Besparingsskog är två exempel. Då blir man blir större, får
mer kraft och kan bli en part som politikerna lyssnar på
vid nya skogspolitiska beslut.

slutning vilket är till nytta för alla i kommunen. Man hjälper också delägarna att utveckla sin skogliga verksamhet,
vilket förbättrar deras skogliga ekonomi. Det bidrar i sin
tur bland annat till ett högre beskattningsunderlag, vilket
kommer hela Orsa till gagn. Genom att bygga strukturer
och samarbeten kommer allmännings - och besparingsskogarna att bli en aktör som kan påverka politiskt.
Har du några tips och visdomsord till nya ordföranden Martin Moreaus?

– Martin är vis nog ändå, utan att få råd av mig. Det jag
tycker är viktigt för att lyckas är att skapa goda förutsättningar för samarbeten, vilket Martin gör. Det finns en stor
nytta av att hjälpas åt, det blir bättre då.
Vad ägnar du dig åt nu?

Finns det några höjdpunkter och speciella händelser som du minns?

Källor: brandskyddsforeningen.se, sala.se, msb.se, lrf.se,
mellanskog.se, sca.com, riksdagen.se

– En intressant och viktig resa var när Orsa Besparingsskog var med och bildade Allmänningsskogarnas förbund.
En viktig fråga är äganderätt och brukanderätt. Idag saknas till exempel tydliga riktlinjer för ekonomisk ersättning
för mark som inte får avverkas, vilket är något som förbundet jobbar med.
– Den största händelse jag minns är när stämman hösten
2014 röstade igenom reglementsändringen. Det har aldrig
varit så många delägare på en stämma och det visar vilken
enorm kraft det finns i det lokala samhället när man tar
ställning.
Utbildning i eftersläckningsarbete
Det finns flera olika kurser på internet om eftersläckning.
Kurserna förutsätter att man har bra kunskap om skog i
grunden. En av kurserna anordnas av LRF.
Kursen hittar du på:
lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-miljo/brand/
gratis-kurs-om-efterslackning/
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Vad betyder Orsa Besparingsskog för bygden, idag
och i framtiden?

– Besparingsskogen är viktig för Orsaborna och delägarna och ska fortsätta verka för delägarna och bygden. Det
är en mycket viktig ekonomisk motor i lokalsamhället och
med en omsättning på cirka 100 miljoner kronor per år
förstår både delägare och övriga boende i Orsa kommun
att det betyder mycket för lokalsamhällets utveckling.
– I framtiden kommer Besparingsskogen att ha fortsatt
stor betydelse. Gör man bra affärer blir det stor balansom-

www.orsabesparingsskog.se

– Jag driver en juristfirma tillsammans med tre kompanjoner, två döttrar och en kollega från banktiden. Jag jobbar
med familjejuridik och deklarationer åt skogsägare. Familjejuridiken innefattar till exempel generationsskiften,
bodelningar, nyttjanderättsavtal och servitutsavtal. Jag har
över 30 års erfarenhet av de områden jag nu jobbar med,
från den tid när jag jobbade i bank.
– På fritiden tränar jag, sköter skogen och åkrarna och
försöker sköta underhållet på min och min fars fastigheter.
Min rekreationstid går till att skruva bilar, jag har en Pontiac Bonneville Cab och en Ford 47:a.
Om du kort ska sammanfatta dina år i styrelsen,
vad säger du då?

– Det har varit roliga och mycket lärorika år, en mycket
trevlig tid. Nackdelen med uppdraget är att man blir en
väldigt offentlig person, vilket innebär att man nästan aldrig är ledig. Sen är det naturligtvis positivt att delägarna
har åsikter om stort och smått.
Intresset för bygden finns kvar och Per-Erik har ett stort
hjärta för Besparingsskogen, något han tar med sig i sitt
fortsatta yrkesarbete och i sitt engagemang för lokalsamhället som fritidspolitiker.
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Anslagstavlan

Anslagstavlan
KUNGÖRELSE

Ordinarie höststämma med Orsa Besparingsskog hålls på
Hembygdsgården i Orsa torsdagen den
29 november 2018 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 lantmäteribidrag.

5.

Motion angående brandberedskap.

6.

Redovisning av allmänningsstyrelsens budget för år 2019.

7.

Redovisning av Jordägarnämndens förslag avseende bidrag för år 2019.

8.

Beslut om bidrag för år 2019.

9.

Val av ordförande och vice ordförande för Jordägarstämman.
Mandattiden går ut för Anders Rosell och Erik Sundin.

10. Val av ledamöter till allmänningsstyrelsen.
Mandattiden går ut för Martin Moraeus, Erik Bergkvist och Johan Borg.
11. Val av ordförande för allmänningsstyrelsen.
Mandattiden går ut för Martin Moraeus.
12. Val av vice ordförande för allmänningsstyrelsen.
Mandattiden går ut för Eriks Bergkvist.
13. Val av ledamöter till Jordägarnämnden.

Karin Fällman blir näringspolitisk Kommunikatör
på Sveriges Allmänningsskogars förbund

Höstens
boktips!
JORD- & SKOGSBRUK, av Björn Lundén, ger dig
mängder av tips och råd om hur du kan utnyttja
de möjligheter skattereglerna ger för att få ut mer
av ditt jordbruk eller skogsbruk.

16. Val av valberedning
Mandattiden går ut för Anders Nyberg, Ingemar Pettersson och
Lars-Olof Uleander.
17. Beslut om arvoden för förtroendevalda.
18. 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.

Kontakta oss och boka plantor
till våren 2019
Tallheds Plantskola

är ett lokalt alternativ för dig som vill ha förstklassiga
plantor och bra service till konkurenskraftiga priser.
Våra
-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
bror.nilsson@orsabesparingsskog.se
www.orsabesparingsskog.se

Starpot

Anmälan

För upprättande av röstlängd skall delägare, som avser att delta i omröstningar eller lämna förslag vid stämman, anmäla detta till Besparingsskogens kontor.
Tfn: 0250 - 55 26 00 eller e-post: info@orsabesparingsskog.se
senast onsdagen den 28 november 2018 före kl. 16.00.
OBS! Anmälan efter denna tidpunkt godkänns inte.
Efter stämman finns möjlighet att ställa frågor till förvaltning, allmänningsstyrelse samt jordägarnämnd.

Kika in på www.orsabesparingsskog.se för
bokningsförfrågan
Milsvid utsikt från nyrestaurerade
brandtornet i Pilkalampinoppi

14. Val av ordförande för Jordägarnämnden.

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

Jordägarnämnden

Brandtornet i Pilkalampinoppi , som ägs av Orsa Besparingsskog,
har under sommaren blivit restaurerad. Förutom en välbehövlig
målning har farstukvisten blivit återuppbyggd (rasade i vintras),
panel bytts ut och en dropplist monterats. Brandtornet är ett
välbesökt utflyktsmål, det syns i gästboken som ligger inne på
köksbordet. Det 130 år gamla brandtornet är väl värt ett besök.
För mer information, gör ett besök på:
www.orsabesparingsskog.se
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Information: Jan Eriksson
Tfn: 0250 - 55 26 23
E-post: jan.eriksson@orsabesparingsskog.se

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

Skogsförvaltare
Joakim Myhrman

0250 - 55 26 01

Avverkning, jakt
Tomas Liljeberg

0250 - 55 26 06

Ordf. Allmänningsstyrelsen
Martin Moraeus
073 - 027 86 49

Ekonomi
Anna-Karin Göthe

0250 - 55 26 02

Skogsvård, fastighetsskötsel
Anders Frääs
0250 - 55 26 05

Ordf. Jordägarnämnden
Christina Bengts
0250 - 59 41 20

Redovisning
Anna Fransson

0250 - 55 26 04

Planläggning, Jordägarbidrag
Fredrik Eriksson
0250 - 55 26 39

Vägmästare
Anna Hassis Ståbis

0250 - 55 26 07

Nyttjanderätter och markfrågor
Sara Kjellson
0251 - 59 74 74

Skogsskötselchef
Mats Karlsson

0250 - 55 26 37

Fiske
Eva Gegerfelt

Delägarförvaltning
Magnus Lewenhaupt

0250 - 55 26 03

Jordägaren, hemsida
Anna Dahlgren
0251 - 59 74 85

0250 - 55 26 22

TALLHEDS PLANTSKOLA
Tallhed, Box 55, 794 21 ORSA
Bror Nilsson
0250 - 55 26 11, 12, 13, 14 el. 15
STREAMGATE NORTH AB
Drift- och underhållschef
Jan - Olof Sjölander
0250 - 55 26 28

Gå gärna in på vår hemsida

www.orsabesparingsskog.se/blanketter

E-postadresser: se hemsidan under kontakter.
Tfn: 0250 - 55 26 00
Kung Gustafs Väg 7, Box 55, 794 21 Orsa
www.orsabesparingsskog.se

Orsa den 15 oktober 2018
Allmänningsstyrelsen
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Gäller juli-november
Viktigt att tänka på nu när vi kommer att klippa vägkanterna: Inga råpålar, gränsmarkeringar, snitslar,
jaktmarkeringar med mera i vägområdet cirka 5
meter från vägkanten som kan hindra klippningen.
Håll även bommar öppna till åtkomstvägarna.

Lediga stugor för uthyrning

Boken behandlar utförligt de speciella skatteregler som gäller för skog. Och du får en hel del tips
när det gäller skatteplanering. En utförlig deklarationshandledning med blanketterna NE (förenklat
årsbokslut) och INK1 ingår.

Hansson.

15. Val av 1 - 3 revisorer för år 2019, varav minst en skall vara auktoriserad.

Slåtter, klippning av vägkanter av
sly och gräs på skogsbilvägar

Boken är en perfekt handbok för dig som äger eller arrenderar ett jordbruk eller ett skogsbruk och
vill lära dig hur skattereglerna fungerar - antingen
för att själv kunna sköta administrationen i företaget, eller för att kunna föra ett vettigt samtal
med redovisningskonsulten.

Mandattiden går ut för Christina Bengts, Tore Forsgren och Åke

Mandattiden går ut för Christina Bengts.

Den 1 oktober tillträdde Karin Fällman som ansvarig för näringspolitiska frågor på Sveriges Allmänningsskogars förbund. Orsa
Besparingsskog är en av medlemmarna i förbundet. Karin är jägmästare och har doktorerat i skogshushållning vid Institutionen
för skogsskötsel på SLU i Umeå. Hon är uppvuxen i Västerbotten.
Hon har jobbat på bland annat Skogsstyrelsen, Svenska FSC och
närmast från Sveaskog.

Viktigt!

www.orsabesparingsskog.se

www.orsabesparingsskog.se

Jordägaren november 2018
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Avsändare: Orsa Besparingsskog,
Box 55, 794 21 Orsa
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Besparingsskogen förbehåller sig rätten att dra en vinnare. Vinnare och lösning annonseras i nästa nummer.

Nya IT-system

HÅLLER I FORD . .
ORDFÖ- FRÖSKAL
RANDE- SPRÄNGKLUBBAN MEDLET

GJORDES

UTFÖRS SMYCKEN
ENLIGT AV FÖRR
GAMLA
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan. Foto: Anna Dahlgren, Tobbe Nilsson
Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Vinn en Muurikka!
Skicka in ditt svar senast 1:a januari till:
Anna Dahlgren
Orsa Besparingsskog
Box 55
794 21 Orsa

Nästa nummer
våren 2019

och mycket mer...
Har du några funderingar eller
synpunkter ang. Jordägaren:
info@orsabesparingsskog.se
0251 - 59 74 85

