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ALLMÄNNINGSSTYRELSEN FÖR TÄRNA STENSELE ALLMÄNNINGSSKOG
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 1995.

Styrelsen har under 1995 haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:
Erland Dahlberg, Granås, ordförande
Kjell Larsson, Umnäs, vice ordförande
Erland Johansson, Hemavan, kassaförvaltare
Torbjörn Oscarsson, Slussfors
Sven-Olof Tellström, Forsbäck
Suppleanter:
Dan From, Klippen
Isa Eriksson, Krokfors
Rolf Rubertsson, Gardsjönäs
Bernhard Stabbfors, Tängvattnet
Folke Grubbström, Storuman
Simon Dahlgren, Umnäs, har varit allmänningens skogvaktare och
Henrik Sandström har varit skogsförvaltare.
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1995 har 9 st protokollförda styrelsesammanträden hållits.

SKOGSFÖRSÄLJNING.

Samtliga utsyningsposter som utbjöds till försäljning genom
anbudsförfarande försåldes. Allmänningsstyrelsen beslutade att
försöksvis inte stämpla utsyningsposterna, utan snitsla in avverkningsområden och göra beräkning av volym enligt beprövad metod med
cirkelytetaxering. Av den beräknade volymen skall köparen erlägga
70 % av beräknad köpeskilling, samt slutlikvid en månad efter det
att slutmätbesked erhållits från virkesmätningsföreningen. Eftersom
metoden är välkänd för de flesta köpare har dessa godtagit denna.
Priserna var mycket goda. Styrelsen bedömer att prisnivån är den
bästa efter Korea-kriget.
Enligt de beräkningar, som grundats på ovan omnämnd metod, utbjöds
29457 m3sk. De erbjudna priserna ger ett medelpris om kr 259:42 per
m3sk. Den totala anbudssurrunan uppgår till kr. 7.641.750:-- varav
köparna erlagt 70%, eller kr. 5.349.161:--. Återstående del är i
dagsläget ej möjlig att bedöma, torde ej ligga alltför långt från
beräknad nivå. Problemet för närvarande är, att på grund av den
vikande skogskonjunkturen, så har köparna valt att inte avverka de
inköpta rotposterna.
Efterfrågan på färdighuggen brännved är fortfarande stort och även ·
små rotposter för vedhuggning efterfrågas. Förutsättningen för att
allmänningen skall kunna tillhandahålla långved vid väg, är ju att
egen avverkning korruner att ske. Allmänningen kan helt naturligt ej
avverka enbart för att tillfredsställa vedköpare, utan veden måste
ingå i andra avverkningar. Björk på rot efterfrågas i allt större
omfattning. Till och med delägare med egen skog inom allmänningsområdet köper björk på rot.
SKOGSVÅRD.

Skogsvården har bedrivits i normal omfattning. Som framgår ovan så
har köparna av rotposter ej avverkat dessa eller ens påbörjat
avverkning före årsskiftet. Risken är ju att allmänningen på grund
av detta, korruner att hamna på efterkälken med skogsvårdsprograrrunet.
Vi har vid liknande händelse tidigare förhandlat med köparna och
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kunnat träffa uppgörelse om eventuella ekonomiska förluster för
allmänningen, där köparen kompenserat oss för extra kostnader.
Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheten att inom ramen
för försäljningsbestämmelserna ställa vissa krav även vad det
gäller årets utsyningsposter.
Även under det gångna året det i huvudsak skolungdomar, som
anställs för plantering. Allmänningen kommer under kommande år,
mycket beroende på de lyckade planteringarna, att ägna stor del av
skogsvårdsarbetet åt röjningar och gallringar. Vid dessa arbeten
blir det i första hand arbetslösa skogsarbetare,som skall utföra
arbetet.
Våra tidigare fast anställda arbetare - i den mån de ej kunnat
skaffa sig nya anställningar - har tjänstgjort som arbetsledare.
Utförda skogsvårdsarbeten framgår av nedanstående sammanställning:
Markberedning
187 ha
Plantering
13 6 ha
Vid plantering har utsatts sammanlagt 245.300 plantor. Av plantorna
är 222.665 st. blockplantor och resten av typen Kopparfors.
Fördelning av plantor framgår nedan:
Tall
22.635 st. Proveniens 67,30.höjdl. 300 m.ö.h.
Gran
222.665 st.
-"Lillpite
Markberedning har utförts i huvudsak med driven harv.
Allmänningens kostnader för skogsvården har uppgått till kronor
834.961~- vartill kommer planering, transporter och administratroilVilket kan beräknas till kr. 230.000:-.
Några statsbidrag för skogsvård erhålles ej längre, utan alla
kostnader för återväxtåtgärder måste tas från virkesförsäljningen.
SKOGSBILVÄGAR.
Grundtjärnsvägen, som anlägges tillsammans med Vilhelmina Övre
Allmänningsskog, kunde på grund av otjänlig väderlek ej färdigställas under 1995, men skall vara helt klar under 1996.

Flintskrubbsvägen är nu färdigställd och uppgrusad. Södra
Forsnacksvägen har försetts med ett bättre gruslager eftersom väge=
kommer att användas betydligt mera de närmaste åren.
Sandåsvägen är nu färdigställd. Under 1996 kommer fördelning av
anläggningskostnaderna att utdebiteras. Slutlig kostnad för vägen
blev, efter det att statsbidrag avräknats, kr. 165.912:--. Besked
om bidrag ur bygdeavgiftsmedel kan erhållas har ännu ej erhållits.
Älpsolidvägen I har färdigställts under året. Den var kostnadsberäknas till kr. 369.000 och i statsbidrag var beviljat 50 % av
godkänd kostnad. Vår nettokostnad kr. 178.800:-- har omkostnadsbokförts direkt i resultaträkningen, eftersom vägen ej beräknas
få användning under längre tid framöver.
Vid projektering och byggande har Getarhobbsvägen och Smörgåstoppsvägen sammanslagits i statsbidragshänseende och ävenså vid
upphandling. Getarhobbsvägen är i stort set färdigställd, men vägen
till Smörgåstoppen skall kompletteras med ett förstärkningslager,
eftersom denna väg beräknas bli mera nyttjad än övriga vägar.
I anslutning till den färdigställda Älpsolidvägen I har styrelsen
beslutat anlägga Älpsolidvägen II, Bastanlidvägen, samt ytterligare
en stickväg inom området. Vägbrytning inom dessa områden har på-

3

börjats.
Som omnämndes i föregående årsberättelse, så kommer reglerna för
statsidrag till underhåll av vägar, att drastiskt försämras.
Allmänningsstyrelsen har varit i kontakt med kommunledningen i
denna fråga och vinterväghållningen har temporärt lösts. I detta
sammanhang kan nämnas att framställning kommer att göras till
Vägverket att Kirgesåvägen skall läggas under allmänt underhåll.
På grund av att dessa tankegångar kom fram i ett sent skede, så har
inga besked erhållits ännu.
Styrelsen är fortfarande av den uppfattningen, att kan inte
kostnadstäckning för vägunderhållet erhållas, så har Allmänningen
ingen möjlighet eller annan anledning att påtaga sig framtida
underhåll av ifrågavarande vägar.
JAKT OCH FISKE.
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1995 års tilldelning vid älgjakten blev 37 vuxna djur och fri
kalvavskjutning. Avskjutningen blev 33 vuxna djur och 35 kalvar
vilket gör en avskjutning om 89 %, vilket är ett mycket gott
resultat.
Styrelsen har beslutat att jaktkort för småviltsjakt skall
försäljas även till andra än boende inom Allmänningsområdet. Någon
rusning efter jaktkort har det inte varit, men att en viss
efterfrågan finnes är helt ~lart.
Inom det område, som förvärvades från ASSI-DOMAN kommer jakt och
fiske, samt en skogskoja att utarrenderas till högstbjudande.
Annonser i jakttidningar har gjorts. Då området ligger helt nedan
odlingsgränsen kommer åtgärden ej att kollidera med renskötselintressen.
Styrelsen har delegerat utredning om fiske till Kjell Larsson och
Sven-Olof Tellström. De har inkommit med förslag om hur fiskefrågorna skall handläggas, och styrelsen har beslut att fiskekort
skall försäljas, samt att där det är lämpligare, skall fiskevatten
upplåtas till fiskevårdsområde.
n

STRÖMSONDSBERGET. -
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Som omnämndes i föregående års förvaltningsberättelse så hade
allmänningen beslutat förvärva ett markområde från ASSI-DOMÄN AB
för en överenskommen köpeskilling om kr. 15.625.000. Som förutsattes, så har likviden från intrångserättningen för Mattanberget
nyttjats som dellikvid vid markförvärvet. Återstoden kr. 8.125.000
finansieras dels genom att nyttja egna likvida tillgångar och dels
genom att nyttja rätt till skogsavdrag.
Ansökan om lantmäteriförrättning och införlivning med
Allmänningsskogen 1:1 har ingivits till Lantmäteriet och
Länsstyrelsen. Lantmäteriet beräknar påbörja fältarbetena under
sommaren 1996. Först därefter kan införlivning med Allmänningsskogen ske.
ÖVRIGT.

Skogsbruksplanen har påbörjats. Tyvärr har styrelsens förväntningar på fältarbetet och i övrigt inte infriats på det sätt
som vi tänkt oss. Eftersom den skall vara färdig till 1998 så har
vi beslutat att undersöka möjligheten till att projektanställa en
kompetent person för färdigställande av planen. Styrelsen har den
uppfattning, som tidigare redovisats, att det måste vara bra för
allmänningen att ha tillgång till en "egen" skogsbruksplan, i
vilken man kan införa åtgärder efterhand som det händer någonting
inom skogsbruket.
Inlämnat besvär över 1992 års fastighetstaxering har ännu ej
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besvarats av Kammarrätten. Visserligen har ännu ej några pålagor
beslutats av Riksdag och Regering, men det är ju ändå så, att det
går knappast en vecka utan att någon representant för något riksdagsparti är framme i massmedia med propåer att skogsägarna skall
betala de intrång samhället gör i skogsnäringen.
Vi har förmodligen en ny allmän fastighetstaxering inom den
närmaste framtiden på gång. Om man får tro de uttalanden som gjorts
så är det nya höjningar av fastighetsvärdena på gång. Så länge
höjningarna inte medför några extra utgifter har det ju inte så
stor betydelse, men tyvärr får man befara att det kommer avgifter,
i en eller annan form.
Årets utdelning fastställdes till kr. 500:-- per 1/64 mantal, eller
totalt kr. 1.135.500:--.
Beträffande Allmänningens ekonomiska ställning får vi hänvisa till
bifogat räkenskapsutdrag.
Beträffande räkenskapsutdraget så har, på inrådan av revisorerna,
vissa förändringar gjorts. Det innebär att kostnaderna omflyttats
för att bättre överensstämma med bokföringen, så även finansiella
intäkter och kostnader.
Vi har även kunnat använda K-surven till en extra avskrivning på
vägbyggnader.
Av taket för skogsavdrag finns utrymme kvar för kommande år. Vi får
väl .. hoppas att efterfrågan på skogsprodukter blir så stor, att
avdraget kan nyttjas.
RÄKENSKAPSUTDRAG
RESULTATRÄKNING
INTÄKTER.

1994

1995

3.730.871:00
3.200:00
9. 979: 00'
1.103.270:70
116.270:00
4.963.600:00

5.349.161:00
540.00
22.370:00
1.284.320:52
145.050:('6.801.441:5""'/

79.960:00
52.967:75
119.238:00
200.037:00
138.600:00
497.765:00
10.520:00
400:00

89.502:r34 .133: L.v"
78.403:00
206.038:00
22.744:00
231.740:00
640:00
4.420:00
22.953:50
36.775:00
2.680:00
12.800:00
175.562:40
26.600.00
944.991:10

Skogsförsälining:

Utsyningsposter
Övriga rotposter
Löv på rot, hyggesavfall
Leveransförsäljning, egen avverkning
Ved vid väg, samt löv på rot
Summa skogsförsäljning
Övriga driftsinkomster:

Intäkter för älgjakt
Jakt- och f iskekortsförsäljning
Bidrag till underhåll av vägar
Bidrag till Kirgesåvägen
Bidrag till anl. av enklare vägar
Statsbidrag till skogsvård
Grus-och jordförsäljning
Traktorkörslor
Fiskearrenden
Arrendeavgifter
Försäljning övrigt
Hyra Umnäs 1:28
Återbäringar
Diverse inkomster
Summa övriga inkomster

16.750:00
4.950:00
12.489:00
- 107.998:50
3.001:00
1.028.679:65

Summa driftsinkomster

5.992.280:35

7.718.781:62

5

KOSTNADER.
DRIFTSKOSTNADER:
Skogstraktorer excl. löner och värdeminskning
Driftskostnader för Pick-Up
Driftskostnader för snöskoter
Avverkningskostnader excl. egna löner
Stämplingskostnader, extern kostnad
Verktyg och utrustning för anställda
Underhåll av rastkojor
Jaktvård
Fiskevård
Skogsvårdskostnader excl egna löner mm
Underhåll av skogsbilvägar
Underhåll av Kirgesåvägen
Skogsbilvägar av enklare beskaffenhet
Skogsbruksplan, ny
Summa driftskostnader

11.879:80
57.346:60
746:60
290.036:10
9.583:20
4.788:90
1.442:77
16.318:50
1.955:00
513.580:40
356.017:80
133.533:80
104.743:80
22.841:00
1.524.814:27

Bruttovinst
ARBETSKRAFTSKOSTNADER:
Skogsförvaltning:
Löner
Rese-och traktamentsersättningar
Arvoden, rese- och traktamentsers.:
Styrelsen
Styrelsen, naturvård, samråd
-", jaktfrågor
Revisorer
Stämmoombud
Driftspersonal:
Löner
Rese- och traktamentsersättning
Sociala avgifter, AMF, SPP
Diverse personalkostnader,företagshälsovård, utbildning.
Summa personalkostnader
Övriga driftskostnader:
Umnäs 1:28, uppvärmning m.m.
Inventarier av kortvarig beskaffenhet, samt underhåll av inv.
Allmänna förvaltningskostnader
Utredningskostnader
Föreningsavgifter
Ej avdragsgill avgift
Diverse kostnader inkl. representation
Skogs- och f öretagsf örsäkringar
Förbrukningsmaterial
Statlig fastighetsskatt
Summa driftskostnader
Summa personal-och driftskostnader

4.882:00
42.064:62
649:36
354.118:60
394:16
1.645:83
2.099:91
14.203:20
1.300:00
389.972:20
143.332:25
201.993:00
137.987:70
30.299:80
1.324.942:63
6.421.489:99

263.615.40
6.129:50

207.007:00
6.212:70

144.896:40
2.340:00
16.610:20
11.571:30
40.801:55

121.278:50
2.733:75
8.323:50
12.381:80
36.357:90

461.528:23
51. 815: 83

295.325:09
14.669:20
184.867:00

22.061:00
1.019.468:51

43.403:48
932.559:92

19.159.54

19.554:84

10.941:92
114.647:68
30.360:00
100:00
175:00
6.535:38
61. 724. 00
1.228:40
870:00

9.391.88
121.641.24
0:00
520:00
175:00
5.047:55
61.963:00
622:57
3.180:00

1.772.091:04

222.096:08

2.791.559:55

2.479.598:63
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Resultat före avskrivningar,
reservationer och utdelning.

3.202.279.25

5.266.833:99

Avskrivning för värdeminskning å
byggnader, vägar och inventarier
Skogs avdrag
Resultat före utdelning

584.437:00 313.471:00
0:00 - 2.536.127:00
2.617.842:25
2.417.235:99

Utdelning till delägarna:
Utdelning

1.703.250:00 - 1.135.500:00

Finansiella intäkter och kostnader:
Bank-och obligationsräntor
Utlånings- och dröjsmålsräntor
Räntekostnader
Summa ränteintäkter
Resultat efter utdelning, före
bokslutsdispositioner
Intrångsersättning
Avskrivning på markförvärv

403.572:44
243.572:00
1.559:45
645.584:99
914.592:25
7.500.386:00 +
- 7.500.386:00

Avsättning för skogsvårdsåtg.
Avsättning periodiseringsfond
Disponerat ur K-SURV
Resultat före skatter
Straffavgifter

+

+

322.650:99
16.605:00
5.847.0C
333.408.99
1.615.144:98
35.250:0(

538 500:00 - 1.771.500:00
255.169:00
0:00
106.000:00 + 123.666:00
871.508:24
2.560:98
1.438:00
2.561:00

Skatter för allmänningen

+

287.578:00

736:00

Resultat efter skatt

+

583.930:24

736:02
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BALANSRÄKNING
TILLGåNGAR.
Anläggningstillgångar:

Skogsfastigheter
Markförvärv/Strömsundsberget
Avskrivning/ers Mattanberget
./.
Utnyttjat skogsavdrag för markköp ./.
Förråd och garage Urnnäs 1:28
Inventarier
Skogsbilvägar, egna
Pågående vägbyggnader
Andelar i vägföreningar

1995.01.01

1995.12.31

21.254.100:00
15.625.000:00
7.500.386:00
0:00
395.435:00
108.482:00
615.309:92
387.906:00
85.499:43

21.254.100:00
15.625.000:00
7.500.386:00
2.536.127:00
377.036:00
87.307:87
548.543:92
398.468:70
85.929:93

Summa anläggningstillgångar

c

Omsättningstillgångar:
Kundfordringar
Skogsägareföreningen:
Virkeslikvidkonto
Medlems lån
Insatskapital
Aktier
Utlämnade lån
Obligationer/räntebärande
Bankmedel
Postgirokonto
Kassa
Interima fordringar
Momsfordran
Skattefordran

28.339.873:42

18.072.94

66.935:44

410.972:32
172.948:00
25.000:00
7.061:00
13.600:00
45.000:00
10.381.339:12
8.216:32
2.006.12
495.728:00
78.879:00
0:00

86.548:32
181.554:00
25.000:00
7.061:00
4.000:00
45.000:00
7.353.754:64
35.196:01
706:12
391.569:50
38.636:00
64.856:00

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

8.300.817:03
42.630.165:87

1995.01.01

36.640.690:45

1995.12.31

SKULDER, FONDER OCH EGET KAPITAL.
Kortfristiga skulder:

Personalskatter
Egna skatter
Innestående semesterersättning
Innestående utdelning
Leverantörs skulder
Interima skulder
Länsstyrelsen, fällavgifter
ASSI-DOMÄN, skuld för markförvärv

12.261:00
222.856:00
0:00
197.770:60
327.903:00
21. 338: 25
7.250:00
13.625.000:00

18.099:00
5.777:00
2.503:00
67 .157 :45
10.722:00
25.297:00
9.250:00
6.625.000:00

Summa kortfristiga skulder

14.414.378:65

6.763.805:45
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Obeskattade reserver:

2.539.500:00
255.169:00
424.000:00

4.311.000:00
255.169:00
300.334:00

900.000:00
Skogsmedelsfonden
Fond för virkesutdrivning
800.000:00
238.600:00
Fond för fiskeskadeersättning
Värderegleringskonto för obligationer
100.000:00
och aktier.
Reserverade medel
300.000:00
583.930:24
Årets resultat balanseras i ny räkning
22.074.587:78
Kapitalkonto
Summa skulder, fonder och
42.630.165:87
eget kapital

900.000:00
800.000:00
238.600:00

Avsatt för framtida skogsvårdsåtgärder
Periodiserings fond
Avsättning till K-SURV
Fonder och eget kapital:

0:00
0:00
+
736:02
23.072.518:02
36.640.690:45

Hemavan den 31 december 1995
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Ordförande
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Torbjörn Oscarsson

· Erland

, ~~ . ,

ohan
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Kjell Larsson

~·~
Sven-Olof Tellström

Revisionsberättelse
för

Tärna och Stensele allmänningsskog
I egenskap av revisorer i Tärna och Stensele allmänningsskog
får vi lämna följande revisionsberättelse för år 1995.
Vi har granskat allmänningens räkenskaper samt styrelsens
förvaltningsberättelse, gått igenom protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysning om allmänningens ekonomi
och förvaltning samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder
vi ansett erforderliga.
Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande
företedda redovisningshandlingar, allmänningsskogens bokföring, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande
förvaltningen.
Vi tillstyrker därför att allmänningsstämman beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för 1995 års förvaltning.
Hemavan/Umeå den 10 juni 1996
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