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Tärna-Stensele Allmänningsskog
Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2008

Styrelsen har haft följande sammansättning under 2008:
Ordinarie ledamöter:
Sven-Olof Tellström, Tärnaby, ordförande
Kjell Larsson, Umnäs, vice ordförande
Rickard Kristoffersson, Rönäs kassaförvaltare
Dan Frohm, Klippen, ledamot
Jonny Söderlund, Harrvik, ledamot.
Suppleanter:
Carl Einar Carstedt, Tärnaby
Mats Söderström, Västansjö
Bernhard Stabbfors, Tängvattnet
Stellan Ingvarsson, Sandås
Henrik Karlsson, Storuman
Anders Pettersson har varit skogsförvoltare och tillika skogvaktare.

Skogsförsäljning/avverkning
Försäljningsposter
11 poster bjöds till en kalkylerad volym av 28000 m3fub. 4 av posterna såldes. Dessa
innehåll enligt beräkning c:a 9000 m3fub och omfattade tillsammans en areal av 80
ha. En av de sålda posterna var en tallpost.

Gallring
Gallringar genomfördes vi Bastan-Holmträsket (s.k. 1:0 gallring) och vid
Gourteluoktsviken. C:a 55 ha gallrades totalt.

Avverkning av väglinjer
6 väglinjer har avverkats med en sammanlagd längs av 8800m.

Ved
Efterfrågan på avverkad och framkörd björkved har minskat en del. Rotförsäljning av
ved förekommer i liten omfattning.
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Grot
Grot är uttaget från en post vid Lövbrännavägen. Grotupplaget från föregående år
är bortkört. Vi kommer att fortsätta att ta ut där det passar trots att priserna ännu är
låga fördetta sortiment.
Grotuttag kommer att ske på två av 2008 års poster.

Skogsvård
Markberedning.
Markberedning genomfördes enligt planerna. Priset har dock gått upp en del pga.
stigande bränslepriser. C:a 236 ha har markberetts, allt som högläggning. Kostnaden
uppgick till 1466 kr/ha.

Plantering
Under året planterades c:a 330000 plantor i form av normal plantering. Av dessa var
172 600 tall. Den planterade arealen uppgick till 163,5 ha fördelat på 8 objekt vilket
är något mindre än för ett genomsnittsår. Planteringen utfördes i huvudsak som
ackordsarbete av skolungdom. Simon Dahlgren har haft ansvaret för det praktiska
genomförandet och våra säsongsanställda skogsarbetare har varit arbetsledare.
Kostnaden för plantor och plantering blev 1.94 kr per planta vilket är en ökning med
6 % jämfört med 2007.
Även detta år har vi, dock i mindre omfattning än föregående år, sålt en del
arbetsledande tjänster till en enskild planteringsentreprenör med verksamhet i
området.

Hjälpplantering
Hjälpplantering med 7 780 plantor [varav 2850 tall) har utförts på två områden.

Röjning/gallring
Röjningen har genomförts dels med eget skogsvårdslag, dels med entreprenörer.
Skogsvårdslaget har röjt 81 ha på 3 objekt. Två röjningsentreprenörer har totalt röjt 89
ha på 3 objekt.

Vägbyggnad
Tre vägar har grovbrutits och ytterligare tre har byggts efter årsskiftet. Den
sammanlagda längden för den byggnation som skedde under 2008 var c:a 6000 m.
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Vägunderhåll

Vägunderhållet har utförts som planerat och varit av normal omfattning. Vägverket
Produktion har varit vår entreprenör på Kirjesåvägen.

Älgjakt
Älgjakten har bedrivits för gemensam räkning i arrendeform. Under 2008 års älgjakt
fälldes 83 vuxna djur och 25 kalvar. Eftersom betestrycket är fortsatt hårt för vissa
områden är det av största vikt att fyllnadsgraden vid avskjutningen även
fortsättningsvis hålls på en hög nivå.

Slutord från skogsförvaltaren
Efter ganska många år av uppgång inom skogsbruket dök konjunkturen kraftigt
under senhösten 2008. Våra försäljningsposter bjöds ut precis i denna skarv vilket
gjorde att vi fick relativt bra betalt för vissa objekt och, som vi tyckte då, ganska
dåligt för andra. Med facit i hand kanske vi skulle ha sålt något mer än vi gjorde men
vid försäljningstillfället hade vi ännu inte nåtts av den allmänna ekonomiska
förstämning som råder idag. Min och allmänningsstyrelsens uppfattning är också att
allmänningsskogen, åtminstone till viss del, ska bedriva ett konjunkturanpassat
skogsbruk och inte avyttra alltför stora volymer under sämre tider.
Vi får nu hoppas att svackan inte blir alltför lång. Det finns enstaka svaga tecken om
konjunkturförbättring men troligen får vi vänta på en mer rejäl och stabil förbättring.
2009 och kanske även 2010 kan komma att bli lite av "övervintringsår"för vår del. på
sikt borde dock en ökande världsefterfrågan på förnyelsebara resurser gynna oss
som bedriver ett uthålligt skogsbruk.
Vi jobbar också vidare mot det generella målet att skaffa oss fler ekonomiska ben att
stå på. Just nu är det frågan om vindkraftsutbyggnad inom allmänningen som är
högaktuell. Allmänningsstyrelsens uppdrag från stämman ligger till grund för detta
arbete. Vindkraften har en potential att bli ett mycket starkt ekonomiskt komplement
till vårt skogsbruk och den stora fördelen är att verksamheterna går bra att förena.
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RESULTATRÄKNING

Intäkter
Rotpostförsäljning
Egna avverkningar
Jakt och fiskeintäkter
Arrenden
Hyresintäkter
Naturvårdsavtal
Vägbidrag
Bergtäkt

Kostnader
Skogsvård
Underhåll av vägar
Skogsvägar
Jakt och fiske
Försäkringspremier
Fastighetsunderhåll
Utredningskostnader
Skogsförvaltning
Allmänna förvaltningskostnader
Arvoden, reseersättningar styrelsen
Arvoden, reseersättningar revisorer
Arvoden, reseersättningar stärnmoombud
Avskrivningar av materiella anläggningstillg.

Rörelseresultat

08-01-01
08-12-31

07-01-01
07-12-31

12638655
1 004569
262728
165709
21 393
12230
373 107
244 112
14722503

3 003 188
791 387
232578
118308
21 106
12230
364437
O
4543235

1 823 831
884 172
625664
127352
57927
35661
51 721
495684
109210
337 572
28211
72 110
43 153

1 791 116
772593
382824
65350
61 295
109 133
102453
447660
116607
225203
27407
112272
91 526

4692267

4305438

10030236

237798
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Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader

236018
-317

260847
-304

10 265 937

498340

o
O
-857 100

O
O
O

Resultat iöre utdelning

9408837

498340

Utdelning till delägare

-6816000

O

Skattekostnad

-720045

-133 358

Årets resultat

1872792

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Avskrivningar utöver plan
Återförd periodiseringsfond
Avsatt till periodiseringsfond

o

364982
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08-12-31

07-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Strömsundsberget
Adolfslundsskiftet
Byggnader
Inventarier
Mark

5628516
3603750
189279
58240
17448

5628516
3603 750
203311
87361
17448

Finansiella anläggningstillgångar
Räntebärande värdepapper
Skogsägarf6reningen

5491 274
205463

5491 274
183662

Summa anläggningstillgångar

15193970

15215322

o

o

78248
413 920
l 392
375 548

234 155
398954
197938
339 122

Kassa och Bank

11 557081

328340

Summa omsättningstillgångar

12426190

1498508

SUMMA TILLGÅNGAR

27620160

16713831

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Lagertillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skogsägarf6reningen
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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07-12-31

900000
800000
238600
5628516
3603750
478747
1 603 613
1 872792

900000
800000
238600
5628516
3 603 750
478747
1 238632
364982

15126019

13 253 227

Obeskattade reserver
Avskrivningar utöver plan
Periodiseringsfond tax-04
Periodiseringsfond tax-09

39566
857 100

39566

Summa obeskattade reserver

896666

39566

54383
618 157
631 136
3477799
6816000

37981
113697
168058
3 101 302

Summa kortfristiga skulder

11597475

3421038

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

27620160

16713 831

BALANSRÄKNING
Eget kapital och fonder
Skogsmedelsfonden
Fond för virkesutdrivning
Fond för fiskeskadeersättning
Fond för finansiering av Strömsundsberget
Fond för finansiering av Adolflundsskiftet
Kapitalfond
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsatt till utdelning
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Rickard Kristoffersson
Kassaförvaltare
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Jonny Söderlund
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Kjell Larsson
Vice ordförande

REVISIONSBERÄTTELSE
Till allmänningsstämman i Tärna-Stensele Allmänningsskog Orgnr 895400-1601
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Tärna-Stensele

Allmänningsskog för 2008.Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingama och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval
av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsrapportshandlingarna inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och
annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings
principerna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i
årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i allmänningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot handlat
i strid med allmänningsskogens reglemente samt lag om allmänningsskogar.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Arsrapportshandlingarna har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med allmänningsskogens
regelmente eller lag om allmänningsskogar varför vi tillstyrker att allmänningsstämman beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
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Goran arsson
Godkänd Revisor
Utsedd av länstyreisen
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Roland Jansson
Revisor

