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Tärna-Stensele Allmänningsskog
Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014
Styrelsen har haft följande sammansättning under 2014:
Ordinarie ledamöter:
Mats Söderström, Joeström, ordförande
Kjell Larsson, Umnäs, vice ordförande
Rickard Kristoffersson, Rönäs kassaförvaltare
Dan Frohm, Klippen, ledamot
Jonny Söderlund, Harrvik, ledamot.
Suppleanter:
Roland Larsson, Joeström
Miriam Barrefjord, Tärnaby
Henrik Berglund, Hemavan
Ulrik Dahlgren, Storuman
Henrik Karlsson, Storuman
Anders Pettersson har varit allmänningsförvaltare.
Under året har det hållits 7 protokollförda styrelsemöten.

Skogsförsäljning/avverkning
Försäljningsposter
2014 års postförsäljning omfattade 8 poster med en kalkylerad försäljningsvolym på c:a 23 600
m3fub. Beräknad andel tall var ungefär 1 900 m3fub vilket är 8 % av totalvolymen. Som helhet var
prisbilden något högre än för 2013 men skillnaden var inte stor. Fyra företag hade lämnat anbud.
Efter diskussioner beslutades att sälja 7 av posterna till SCA Skog AB och den resterande, som var den
enda tallposten, till Hilding Burman AB. Det kalkylerade medelpriset blev 289:79 kr per m3fub vilket
ungefär motsvarar 235 kr per m3sk. Utifrån uppskattade volymer blev den totala försäljningssumman
för 2014: 6 844 695 kr
Gallring
2014 års ordinarie gallring blev näst intill obefintlig då alla tillgängliga maskinella resurser fick
användas till upprensning efter stormen hösten 2013. En mindre förstagallring gjordes vid Garpen i
anslutning till att stormfälld skog upparbetades.

Avverkning av väglinjer
5 väglinjer avverkades och virket från ytterligare två från 2013 mättes in under början av året.
Den sammanlagda längden av alla väglinjer var 7 350 m. Två av väglinjerna hade karaktären av
kortare drivningsvägar och en var en justering av en sträckning för en tidigare bygd väg. Volymen för
väglinjevirket blev 1057 m3fub och nettot landade på c:a 103 kr/m3fub. Med dagens låga pris på
massaved blir nettot för väglinjehuggning lågt.
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Stormvirke
Upparbetningen av stormfälld skog har varit relativt omfattande. Insatser har gjorts på många
områden, totalt 13, där mestadels små virkesmängder per objekt tagits tillvara. Den totala
virkesmängden blev 3931 m3fub och nettot per m3fub uppgick till 91 kr. För vissa områden med mer
glest spridda vindfällen har nettot blivit mycket lågt.
Ved
Försäljning av färdighuggen björk från väglinjer och gallringar har skett i mindre omfattning.
Någon enstaka försäljning av ved på rot förekommer.
Grot (Grenar och toppar)
Inget Grot-uttag har skett under året. Efterfrågan på Grot är låg p.g.a. att värmeverken har tillgång till
annat bättre bränsle till förhållandevis låga priser. Förhoppningsvis kan vi få en ökad efterfrågan på
Grot i ett bättre konjunkturläge.

Skogsvård
Markberedning.
Under året markbereddes 299 ha uteslutande som högläggning. Kostnaden för markberedningen
blev i genomsnitt 1836 kr/ha.
Plantering/hjälpplantering
2014 års plantering utfördes dels i egen regi, dels via uppdrag av Sorsele Övre Allmänningsskog.
424 908 st. plantor sattes ut som normal plantering fördelat på 233 ha och 11 objekt. Vår egen
plantering utfördes som vanligt under ledning av Simon Dalgren och med våra skogsvårdsarbetare
som lagbasar. Dessutom hjälpplanterades 2 områden på tillsammans c:a 19 ha med 23 862 plantor.
Totalt sattes alltså ut 448 770 plantor fördelat på 388 020 gran, 51 300 tall och 9 450 contorta.
Planteringen utfördes i huvudsak som ackordsarbete. Kostnaden för planteringen blev 1:23 kr per
planta. I den kostnaden ingår hjälpplantering vilket är en betydligt dyrare åtgärd en vanlig plantering.
Medelkostnaden för den normala planteringen ska därför vara något lägre.

Röjning
Generellt har röjningsinsatsen utökats jämfört med tidigare år. Merparten av röjningen har utförts av
entreprenör men också av vårt eget skogsvårdslag. Skogsvårdslaget har röjt c:a 60 ha där c:a hälften
utgjorts av s.k. förrensning i gallringsskog. Entreprenören har röjt 221 ha fördelat på 6 objekt till ett
medelpris av 2278 kr/ha.

Vägunderhåll
Vägunderhållet har varit av normal omfattning. Vi har fortsatt att grusa upp våra nybyggda vägar.
Slyhackning har skett efter 15 vägsträckor. En annan kostnadskrävande post för vägunderhåll är
krossning av väggrus. Vi krossar fram grus för bär- och slitlager i genomsnitt vartannat år. Eftersom
lämpligt krossgrus är en bristvara i vårt område kommer vi framgent vara restriktiva med att sälja
såväl färdigt krossgrus som råmateriel som lämpar sig för krossning.
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Vägbyggnad
6 vägar har grovbrutits med en sammanlagd längd av 5 650 m. Två av vägarna hade karaktären av
kortare drivningsvägar och en var en justering av sträckning för en tidigare bygd väg. Kostnaden för
grovbrytning inklusive trummor uppgick till c:a 103 kr/m. Banken för planerade vägbyggnationer
krymper och om 4-5 år bör det endast återstå kortare stick att bygga.

Älgjakt och betesskador
Älgjakt har bedrivits inom TSA:s Älgskötselområde. Jakten fungerar bra och vi följer ungefär de mål vi
ställt upp i älgskötselplanen. För varje år utökas älgskötselområdet med några nya externa lag men
ökningstakten är ganska långsam. Glädjande nog var älgbetesskadorna för hela älgförvaltningsrådet
låga under 2014. De flesta bedömare tror att orsaken till det var att kombinationen av tillgång på
bete i stormfälld skog och begränsat snödjup gav älgarna en möjlighet till att äta alternativt foder.
När det gäller älg inom älgskötselområdet, ÄSO:t, och även inom jaktvårdskretsen verkar stammen
vara fortsatt stor. I både älgskötselområdet och jaktvårdskretsen kan man notera att älgobsen ökar
från 2013 till 2014. Betesskadorna är fortsatt stora inom allmänningsskogens tallområden och målet
är att minska älgstammen till en nivå där det åter blir möjligt att få upp en tallföryngring på tallmark.
Under 2014/15 fälldes inom ÄSO:t 56 kor, 47 tjurar och 57 kalvar.

Vindkraft
Vattenfalls mätningar av vindförhållandena på Bastanliden och Vardo är avslutade och tyvärr har
man meddelat att man inte är intresserade av att gå vidare med projektet. Vindresurserna är
tillräckliga men det huvudsakliga problemet är infrastrukturen och möjligheten att hitta en lämplig
elanslutningspunkt. Detta innebär också att vårt eget projekt på Daikanberget, som drivits
tillsammans med Storuman Energi, hamnar i ett besvärligt läge. Som det ser ut nu får vi invänta
eventuella politiska beslut som kan leda till att ledningsnätet byggs ut och förbättras generellt.
En annan viktig parameter är elpriset. Går det upp ökar säkert investerarnas intresse igen.

Slutord från allmänningsförvaltaren
Idag finns ganska gott om virke på marknaden. Detta är naturligtvis inte något som gynnar priserna
på rotposter och särskilt inte oss med skog belägen långt från industri. För vår del är antalet aktörer
på marknaden få vilket inte heller är bra. I dagsläget syns ingen egentlig förbättring av situationen
och de prisnivåer vi vant oss vid under långa perioder under de senaste 15-20 åren verkar vara svåra
att få tillbaka.
Som vanligt får vi också leva med en konstant oro över att vår skog ska drabbas av myndighetsrestriktioner eller av köpbojkott från marknaden. För mig är det självklart att markägare i nordvästra
Norrland inte ska behöva stå för större naturvårdsuppoffringar än andra markägare i Sverige. Vill
samhället att det sparas ännu mer skog i vårt redan reservattäta område bör man också se till att det
betalas ersättning till dem som tvingas avstå från att bruka sin egendom.
En ljusning med koppling till detta är en dom från Kammarrätt avseende ett avverkningsärende i
Jokkmokks kommun. Domen säger tydligt att Skogsstyrelsen inte ska bevilja avverkningstillstånd i
skogar med höga naturvärden. Tidigare har myndigheten undvikit att förbjuda avverkning i sådan
skog. Skogen har därefter ändå blivit näst intill värdelös och omöjlig att avverka p.g.a. marknadens
ovilja att köpa skogen. Nu säger alltså domstolen att myndigheten ska förbjuda avverkningar vilket
rimligen borde leda till att den berörde markägaren ges möjlighet till ersättning för det han/hon inte
får bruka.

TARNA-STENSELE ALLMANNINGSSKOG
Org nr 895400-1601

RAKENSKAPSUTDRAG
FOR RAKENSKAPSARET 2014-01-01--2014-12-31
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RESULTATRAKNING

14-01-01
14-12-31

13-01-01
13-12-31

6440213
599579
491 166
48182
22659
12230
1 860
141 551
7757440

6023062
275775
229708
153229
22680
12230
409 198
138907
1053
7265842

1 736411

1 899937

Intakter
Rotpostforsalj ning
Egna avverkningar
J akt och fiskeintakter
Arrenden
Hyresintakter
N aturvardsavtal
Vagbidrag
Bergtakt
Ovriga

Kostnader
Skogsvard
Skogsgodsling
Algskadetesturering
Underhall av vagar
Skogsvagar
Jakt och fiske
Forsakringspremier
Fastighetsunderhall
Utredningskostnader
Kopta tjanster
Skogsforvaltning
Allmanna forvaltningskostnader
Arvoden, reseersattningar styrelsen
Arvoden, reseersattningar revisorer
Arvoden, reseersattningar stammoombud
Avskrivningar av materiella anlaggningstillg,
Allmanningsforbundet

Rdrelseresultat

o

o
o

o

33423
610882
125 503
216605
32001
83880
55968
1557
4003296

188000
773 558
463353
33890
78565
50935
26789
122846
681 306
134436
204584
29548
86887
51 043
49833
4875510

3754144

2390332

347779
599721
42256
84537
32773

o
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Finansiella intakter och kostnader
Ranteintakter
Rantekostnader
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Avskrivningar utover plan
Aterford periodiseringsfond
Avsatt till periodiseringsfond
Skogsavdrag

71 047
-129

119822
-45

3825062

2510109

a .
a

a
1 000 000

-390 000

a

Resultat fOre utdelning

3435062

3510109

Utdelning till delagare

-2272 000

-2272 000

Skattekostnad

-264 134

-281 446

Arets resultat

898928

956663
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BALANSRAKNING

14-12-31

13-12-31

TILLGANGAR
AnHiggningstillgangar
Materiella anHiggningstillgangar
Stromsundsberget
Adolfslundsskiftet
Vinberget
Byggnader
Inventarier
Mark

5628516 .
3603750
11 475000
105087
137580
17448

5628516
3603 750
11 475000
119119
37013
17448

Finansiella anHiggningstillgangar
Rantebarande vardepapper

4919591

4919591

Summa anlaggningstillgangar

25886972

25800437

Omsattningstillgangar

o

o

132808
466312
74538
73020

218334
457205
112 149
477079

Kassa oeh Bank

11 794883

10403 777

Summa omsatmingstillgangar

12541561

11668544

SUMMA TILLGANGAR

38428533

37468981

Lagertillgangar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skogsagarforeningen
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader oeh upplupna intakter
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14-12-31

13-12-31

Fond for finansiering av Stromsundsberget
Fond for finansiering av Adolflundsskiftet
Fond for finansiering av Vinberget
Balanserat resultat
Arets resultat

5628516
3603750
11 475000
8 160971
898928

5628516
3603750
11 475 000
7204308
956663

Summa eget kapital

29767165

28868237

Periodiseringsfond tax-2012
Periodiseringsfond tax-2014

1 000000
390000

1 000000

Summa obeskattade reserver

1390000

1000000

Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Avsatt till utdelning

51408
27300
1 504775
3415884
2272 000

17999
17061
1 248622
4045062
2272 000

Summa kortfristiga skulder

7271367

7600744

38428533

37468981

BALANSRAKNING
Eget kapital och fonder

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

/

Tarnaby 2015-04-21

~~
Mats Soderstrom

Ri~~

Ordforande

Kassaforvaltare

hrl~4
lonny Soderlund

REVISIONSBERATTELSE
Till allmanningsstamman i 'I'ama-Stensele Allmanningsskog Orgnr 895400-1601
Vi har granskat arsredovisningen och bokforingen samt styrelsens forvaltning i Tarna-Stensele

Allmanningsskog for 2014.Det ar styrelsen som har ansvaret fOr rakenskapshandlingama och
fOrvaltningen. Vart ansvar ar att uttala oss om arsredovisningen och forvaltningen pa grundval
av var revision.
Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat och
genornfort revisionen for att i rimlig grad forsakra oss om att arsrapportshandlingama inte
innehaller vasentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och
annan information i rakenskapshandlingama. I en revision ingar ocksa aft prova redovisnings
principema och styrelsens tillampning av dem samt bedoma den samlade informationen i
arsredovisningen. Som underlag for vart uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vasentliga beslut,
atgarder och forhallanden i allmanningen for att kunna bedoma om nagon styrelseledamot handlat
i strid med allmanningsskogens reglemente samt lag om allmanningsskogar.

Vi anser att var revision ger oss rimlig grund for vara uttalanden nedan.
Arsrapportshandlingama har upprattats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens medlemmar har enligt var bedomning inte handlat i strid med allmanningsskogens
regelmente eller lag om allmanningsskogar varfor vi tillstyrker att allmanningsstamman beviljar
styrelsens ledamoter ansvarsfrihet.
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Revisor

