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A;.iLMÄNNINGSSTYR~LSEN FÖR .. TÄRNA STENSELJi= ALLMÄNNINGSSKOG
FORVALTNINGSBERATTELSE FOR VERKSAMHETSARET 1996.

Styrelsen har under 1996 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 skogsförval~are.
För att kunna fullfölja upprättande av ny skogsbruksplan, samt för
att ersätta Henrik Sandström när han går i pension, har vi projektanställt Anders Pettersson, f .n. bosatt Sorsele.
Under 1996 har 8 st protokollförda styrelsesamman.träden hållits.

SKOGSFÖRSÄLJNING.
Vid årets försäljning av utsyningsposter hade allmänningsstyrelsen
inga större förhoppningar. Desto mer glädjande var det intresse som
visades från köparesidan. Samtliga i försäljningslängden upptagna
utsyningsposter såldes. Enligt vår bedömning var priserna goda. Det
var dessutom nya virkesköpare, utöver de stora skogsbolagen.
1995 införde allmänningsstyrelsen en ny modell vid försäljning av
utsyningsposter, genom att vi inte längre stämplar utan snitslar
posterna och gör en beräkning av virkesvolymen enligt cirkelytetaxering. Vi kommer att göra noggrann uppföljning av metoden,.
eftersom det hitintills visat sig, att i de flesta fall har metoden
givit betydligt mindre beräknad volym än verkligt utfall.
Enligt de beräkningar, som grundats på ovan omnämnd metod, utbjöds
26161 m3sk. De erbjudna priserna ger ett medelpris om kr 201:17 per
m3sk. Den totala anbudssumman uppgår till kr. 5.254.738:-- varav
köparna erlagt 70%, eller kr. 3.938.976:--. Återstående del är i
dagsläget ej möjlig att bedöma, men torde vara betydligt större om
utfallet blir liknande utfallet för de poster, som avverkats under
1996 och för vilka slutmätbesked erhållits.
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 kommer 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. Eftersom vi skärpt
reglerna för kvarstående rotposter har avverkningarna startats och
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konuner att slutföras inom en relativt nära framtid. Under 1996
kunde planerade återväxtåtgärder utföras.
Styrelsen har inom ramen för försäljningsbestänunelserna ställt
vissa krav vad det gäller årets utsyningsposter. För 1995 års utsyningsposter så betalade köparna upp till 90 % av erbjuden
rotpostlikvid före utgången av juni månad 1996, allt för att de
skulle erhålla förlängning av avforslingstiden.
Även under det gångna året det i huvudsak skolungdomar, som
anställs för plantering. På grund av att många av ungdomarna är
bosatta långt från arbetsplatserna, så blir det långa resor för de
flesta. En bidragande orsak är ju naturligtvis att hyggena måste
placeras på många olika platser, allt för att överensstänuna med
skogsvårdslagen.
.
Under 1996 provade vi med entreprenadverksamhet för röjning av
några hyggen. Vi betraktar detta som försöksverksamhet och räknar
med att göra yissa försök även under konunande år.
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
140 ha
Plantering
214 ha
Röjning
20 ha
Hygges rensning
123 ha
Upprensning av rågångar
21900 m
Vid plantering har ~tsatts ·sammanlagt 368.630 plantor. Av plantorna
är 262.790 st. blockplantor och resten av typen Kopparfors.
Fördelning av plantor framgår nedan:
Tall
40.500 st. Proveniens 67,15 höjdl. 200 m.ö.h.
Tall
105.840 st
-"66,45 "
200 m.ö.h.
Gran
206.540 st.
-"Lillpite 1 årig
Gran
15.750 st
-"Lillpite 2 årig
Markberedning har utförts i huvudsak med driven harv.
Allmänningens kostnader för skogsvården har uppgått till kronor
1.114.000:- vartill konuner planering, transporter och administration vilket kan beräknas till kr. 180.000:-.
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 inte slutredovisas före årets utgång. Detta
berodde på vissa problem med överbyggnaden, uppgrusning m.m ..
Älpsolidvägen II har färdigställts under året. Totalkostnaden blev
kr. 411.088:50. För närvarande utgår inga statsbidrag till
skogsbilvägar, eller till skogsbruket överhuvud taget.
På grund av reglerna för avverkning förändrats konuner behovet av
skogsbilvägar att öka i omfattning. De skogsbilvägar som nu byggs
konuner att nyttjas 3 - 4 år för avverkning och återväxtåtgärder för
att sedan under en längre period inte nyttjas för skogsbruk. Frågan
blir hur man skall förfara med vägarna, om man skall låta vägarna
helt förfalla och sedan göra en upprustning när man går in nästa
gång i området. Att årligen underhålla ett växande vägnät betyder
att kostnaderna konuner att öka i en omfattning, som inte kan
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överblickas.
Allmänningsstyrelsen har sagt upp huvudmannaskapet för såväl vägen
Slussfors - Brånaberg som Bastansjö-vägen från och med utgången av
år 1997. För 1996 och 1997 har överenskommelse träffats med
Storumans kommun om kostnadstäckning för vägunderhållet.
Allmänningen får - i det fall Allmänningen har andel i vägarna - i
framtiden betala sin andel av nettokostnaderna för underhåll och
drift.
JAKT OCH FISKE.

1996 tillämpades samma regler för älgjakten som år 1995. Tilldelning vid älgjakten blev 37 vuxna djur och fri kalvavskjutning.
Avskjutningen blev 31 vuxna djur och 23 kalvar vilket gör en
avskjutning om 84 %, vilket är mindre än 1995 års resultat, men får
ju ändå betraktas som bra.
Styrelsen har, som nämndes i 1995 års förvaltningsberättelse,
beslutat att jaktkort för småviltsjakt skall försäljas även till
andra än ~oende inom Allmänningsområdet. Någon marknadsföring har
inte gjorts från styrelsens sida, men en viss försäljning sker
dock.
Det område, som förvärvades från ASSI-DOMÅN, Strömsundsberget, har
utarrenderats till Hemavans Wärdshus (. Stig Strand och Tony
Olofsson ) för kr. 71.000:-- per år.
STRÖMSUNDSBERGET.

Lantmäteriförrättning på området har utförts under året. Införlivning har inte kunna~ verkställas på grund av vissa undantag i
vattenrätten, som skulle tillföras Staten. Bakgrunden är den att
man ej upprättat några avtal mellan dåvarande Domänverket och
Statens Vattenfallsverk. Ingen förutsatte vid vattenkraftsutbyggnaden att både Domänverket och Vattenfallsverket skulle bolagiseras, vilket förändrat förutsättningarna radikalt. Allmänningstyrelsen förutsatte att rätten till vattenområdet skulle tillfalla markområdet. Allmänningen äger ju strandrätt i stora d~lar av Storuman.
Det är självklart att vi kan inte ha olika regler för nyttjande av
vattenområdet inom samman fastighet. Det stora problemet i detta
sammanhang är icke existerande avtal mellan de statliga verken.
Under året har olika lösningar diskuterats. Bollen ligger för. tillfället hos Umeälvens Vattenregleringsföretag. Enligt deras jurist
kan en lösning vara klar under början av 1997.
ÖVRIGT.

För att kunna fullfölja arbetet med den nya skogsbruksplanen har vi
anställt Anders Pettersson, Sorsele, som påbörjat inventering och
markarbeten för upprättande av den nya planen. Fördelen med att
Allmänningen själv kan upprätta och i framtiden uppdatera den, är
uppenbar. Vi kommer att behöva komplettera den tekniska utrustningen med en grafisk skrivare och eventuellt en dator med bättre
kapacitet.
Allmänningsstyrelsen var inbjudna till en skogskonferens i
Vilhelmina. Där redogjordes bland annat för det omtalade certifieringssystemet, som är tänkt att införas inom allt skogsbruk över
hela jorden. Ett antal personer - några namn är ej nämnda - har
suttit i Mexico och tänkt till. Man har bildat någonting som kallas
Forest Stewardship Council förkortat till FSC. Tanken är att allt
virke som fålls och används i industri, skall vara märkt med symbol
från FSC för att vara godkänt. De som sedan handlar med virket
skall ställa krav på att virket skall vara FSC-godkänt. För att det
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hela skall fungera måste kontrollanter utses. Dessa kontrollanter
skall ackriditeras (fint ord) av FSC. Man bävar inför kostnaderna
för denna idioti. Den fråga som man osökt måste ställa sig är om
det i botten är ett påhitt för att kunna komma åt pengar från
skogsbruket, och skapa någon sorts sysselsättning åt undersysselsatta personer. Allmänningsstyrelsens uppfattning är i denna fråga
helt klar. Vi har en skogsvårdslag som gäller ( åtminstone än, fast
ibland börjar man tvivla ) och vi förutsätter att den skall följas
av skogsägare/brukare.
På inrådan av revisorerna har vi i årets bokslut borttagit det
fastighetsvärde, som baserats på taxeringsvärde från 1985. Eftersom
Allmänningsskogen ej kan försäljas kan det vara missvisande att
införa värden som egentligen ej finns ur marknadssynpunkt. Det av
fastighetstaxeringsnämnden åsatta värdet var 1996 kr. 96.271.000.
Årets utdelning fastställdes till kr. 1.000:-- per 1/64 mantal,
eller totalt kr. 2.271.000:--.
'

Beträffande Allmänningens ekonomiska ställning får vi hänvisa till
bifo$at räkenskapsutdrag.
Vi räknade med att det skulle finnas u.trymme kvar av skogsavdraget
för kommande år. På grund av tvist med skattemyndigheten om
tolkning av avsåttningsreglerna har man avvikit från deklarationen
beträffande skogsavdraget. Ärendet är överklagat varför frågan än
så länge år öppen. RÄKENSKAPSUTDRAG
RESULTATRÄKNING

INTÄKTER.

1995

1996

5.349.161:QO
540:00
22.370:00
1.284.320:52
0:00
145.050:00
6.801.441:52

5.723.517.20
7.760.00
25.580:00
2.249.197:10
16 .200: 00
71.060:00
8.093.314:30

89.502:00
34.133:00
78.403:00
206.038:00
22. 74.4:00
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
7.718.781:62

74.880:00
51.220:00
34.825:00
90.658:00
0:00
0:00
1.168:00
0:00
2.162:00
58.702:00
74.134:00
13.086:00
71. 595: 15
848.40
473.278:55
8.566.592:85

Skogsförsäljning:

Utsyningsposter
Övriga rotposter
Löv på rot, hyggesavfall
Leveransförsäljning, egen avverkning
Exportförsäljning
Ved vid våg.
Summa skogsförsäljning
Övriga driftsinkomster:

Intäkter för älgjakt
Jakt- och fiskekortsförsäljning
Bidrag till underhåll av vågar
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
Summa driftsinkomster
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KOSTNADER.
DRIFTSKOSTNADER:
Skogstraktorer excl. löner och värdeminskning
4.882:00
Driftskostnader för Pick-Up
42.064:62
Driftskostnader för snöskoter o ångpanna
Avverkningskostnader excl. egna löner
354.118:60
Stämplingskostnader, extern kostnad
394:16
Verktyg och utrustning för anställda
1. 645: 83
Underhåll av rastkojor
2.099:91
Jaktvård
14.203:20
Fiskevård
1.300:00
Skogsvårdskostnader excl egna löner nun
389.972:20
Underhåll av skogsbilvägar
72.362:25
Underhåll av Bastanvägen
70.970:00
Underhåll av Kirgesåvägen
201.993:80
Skogsbilv~gar av 'enklare beskaffenhet
137.987:70
Skogsbruksplan, ny
30.299:80
Sununa driftskostnader
1.324.942:63
Bruttovinst
ARBETSKRAFTSKOSTNADER:
Skoqsförvaltninq:
Löner
Rese-och traktaments.ersättningar
Arvoden, rese- och traktamentsers.:
Styrelsen
Revisorer
Stämmoombud
Driftspersonal:
Löner
Rese- och traktamentsersättning
Sociala avgifter, AMF, SPP
Löneskatt på pensionspremier
Diverse personalkostnader,företagshälsovård, utbildning.
Sununa personalkostnader
Övriga driftskostnader:
Umnäs 1:28, uppvärmning m.m.
Inventarier av kortvarig beskaffenhet, samt underhåll av inv.
Allmänna förvaltningskostnader
Föreningsavgifter
Ej avdragsgill avgift
Diverse kostnader inkl. representation
Skogs- och företagsf örsäkringar
Förbrukningsmaterial
Statlig fastighetsskatt

Sununa driftskostnader
Summa personal-och driftskostnader
Resultat före avskrivningar,
reservationer och utdelning.

10.365:60
58.366:80
4.229:40
614.295:80
186:00
34.220:80
1.879:20
8.739:50
1.900:00
405.925:20
73.131:00
78.604:00
161.492:05
525.501:90
77.554:40
2.056.391:65

6.421.489:99

6.510.201:20

207.007.00
6.212:70

342.130:95
24.065:75

132.335:75
12.381:80
36.357:90

141.085:90
12.180:00
33.712:15

295.325:09
14.669:20
184.867:00

423.324:21
41. 414: 15
257.370:50
8.970:00

43.403:48
932.559:92

20.100:80
1.304.354:41

19.554.84

18.021:82

9.391:88
121.641:24
520:00
175:00
5.047:55
61.963.00
622:57
3.180:00

7.619.20
203.971.04
0:00
175:00
9.163:60
56.558:00
914:77
1.140:00

222.096:08

297.563:43

2.479.598:63

3.658.309:49

5.266.833.99

4.908.283:36
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Avskrivning för värdeminskning å
byggnader, vägar och inventarier
Skogs avdrag
Resultat före utdelning

313.471:00 181.342:35
2.536.127:00
0:00
2 .417. 235: 99
4.726.941:01

Utdelning till delägarna:
Utdelning

1.135.500:00 - 2.271.000:00

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

322.650:99
16.605:00
5.847:00
333.408:99

+
+

1.615.144:98

404.576:86
22.725:00
40.00
427.261.86
2.883.202:87

I

Intrångsersättning

35.250:00 +

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

- 1.771.500:00
0:00
123.666:00
2.560:98
2.561:00

Skatter för allmänni,ngen

+

736:00

4.725:00

+

168.000:00
818.680:00
+
70.666:00
2.305.509:87
88:00
-

670.247:00

736:02 + 1.635.262:87

Resultat efter skatt

BALANSRÄKNING

TILLGåNGAR.
Anläggningstillgångar:
Skogsf astigheter
Markförvärv/Strömsundsberget
Avskrivning/ers Mattanberget
./.
Utnyttjat skogsavdrag för markköp ./.
Förråd och garage Umnäs 1:28
Inventarier
Skogsbilvägar, egna
Pågående vägbyggnader
Andelar i vägföreningar

1996.01.01
21. 254 .100: 00
15.625.000:00
7.500.386:00
2.536.127:00
036: oo
87.307:87
548.543:92
398.468:70
85.929:93

1996.12.31
0:00
15.625.000:00
7.500.386:00
2.536.127:00
358.637:00
51.257:87
571.566:60
359.230:00
0:00

Summa anläggningstillgångar

28.339.873:42
,.

6.929.178:47

66.935.44

751.242:94

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

212.639:32
187.842:00
25.000:00
7.061:00
0:00
45.000:00
10.880.291:89
22.463:73

Omsättningstillgångar:
Kundfordringar
Skogsägareföreningen:
Virkeslikvidkonto
Medlems lån
Insatskapital
Aktier
Utlämnade lån
Obligationer/räntebärande
Bankmedel
Postgirokonto

-;sn.
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Kassa
Interima fordringar
Momsfordran
Skattefordran
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

706.12
391.569:50
38.636:00
64.856:00
8.300.817:03

2.006:12
134.580:00
0:00
0:00
12.268.127:00

36.340.690:45

19.197.305:47

1996.01.01

1996.12.31

SKULDER, FONDER OCH EGET KAPITAL.
Kortfristiga skulder:
Personalskatter
Egna skatter
Innestående semesterersättning
Innestående utdelning
Leverantörs skulder
Interima skulder '
/
Länsstyrelsen, fällavgifter
I
ASSI-DOMÄN, skuld för markfönrärv
Mervärdeskatteskuld
Summa kortfristiga skulder

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
0:00

23.491:00
361. 307: 00
39.648:00
95.990:80
165.351:20
50.500:60
9.250:00
6.625.000:00
986.389:00

6.763.805:45

8.356.927:60

4.311.000:00
255.169:00
0:00
300.334:00

4.143.000:00
255.169:00
768.000:00
282.664:00

Obeskattade reserver:
I

Avsatt för framtida skogsvårdsåtgärder
Periodiseringsfond 1994
Periodiseringsf ond 1996
Avsatt till K-SURV
Fonder och eget kapital:

.

Skogsmedelsfonden
Fond för virkesutdrivning
Fond för f iskeskadeersättning
1995 års resultat balanserat
Årets resultat balanseras
Kapitalkonto
Summa skulder, fonder och
eget kapital

23.072.518:02

900.000:00
800.000:00
238.600:00
. 0: 00
1.635.262:87
1.817.682:00

36.640.690:45

19.197.305:47

900.000:00
800.000:00
238.600:00
+
736:02

Hemavan den 31 december 1996

Erland Dahlberg
Ordförande

Torbjörn Oscarsson

Erland Johansson
Kassaförvaltare

Kjell Larsson
Vice ordförande

Sven-Olof Tellström

