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ALLMÄNNINGSSTYRELSEN FÖR TÄRNA STENSELE ALLMÄNNINGSSKOG
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 1998.
Styrelsen har under 1998 haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:
Sven-Olof Tellström, Forsbäck, ordförande
Kjell Larsson, Umnäs, vice ordförande
Erland Johansson, Hemavan, kassaförvaltare
Torbjörn Oscarsson, Slussfors
Solveig Eriksson, Laisholm
Suppleanter:
Dan From, Klippen
Isa Eriksson, Krokfors
Rolf Rubertsson, Gardsjönäs
Bernhard Stabbfors, Tängvattnet
Folke Grubbström, Storuman
Henrik Sandström har varit allmänningens skogsförvaltare. Anders
Pettersson har varit skogvaktare och skall dessutom fullfölja
planerad skogsindelningsplan. Simon Dahlgren har biträtt Anders med
skogvaktarsysslan under sommarhalvåret.
Under 1998 har 7 st protokollförda styrelsesammanträden hållits.
SKOGSFÖRSÄLJNING.
Samtliga utsyningsposter som utbjöds till försäljning genom
anbudsförfarande försåldes. Som tidigare år stämplades ej
utsyningsposterna, utan snitslades in och volymberäkning gjordes
enligt cirkelytetaxering. I enlighet med tidigare beslut skall
köparen erlägga 70 % av beräknad köpeskilling, samt slutlikvid en
månad efter det att slutmätbesked erhållits från virkesmätningsföreningen. Inom vissa områden med bra skog, har det visat sig att
de beräknade volymerna blir betydligt lägre än det verkliga
utfallet. Metoden har dock accepterats av köparna.
Under 1998 försåldes sammanlagt 21189 skogskubikmeter för en total
köpeskilling om kr. 4.678.439:-.
Skogspriserna blev bättre än föregående år och, kan sägas, bättre
än vad allmänningsstyrelsen förutsett, trots att ådalspriserna hade
sjunkit mycket, speciellt på massaved. Med hänsyn till rådande
förhållanden, får man ända anse försäljningsresultatet bra.
Efterfrågan på färdighuggen brännved är fortfarande stort och även
små rotposter för vedhuggning efterfrågas. Problemet är ju att
allmänningen ej har några större egna avverkningar varför
tillgången på färdigavverkad långved blir begränsad. Från våglinjer
och upprensning av avläggsplatser har en del ved fallit ut, men det
blir ju inte några större kvantiteter.
SKOGSVÅRD.
Skogsvården har bedrivits i normal omfattning. Enligt vår bedömning
ligger vi väl till med skogsvården. Den eftersläpning, som kan
finnas, beror i huvudsak på att rotpostköpare ej avverkat posterna.
Som angetts i tidigare årsberättelser, så har allmänningen skärpt
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sina krav gentemot rotpostköparna, för att inte alltför långa
fördröjningar skall ske. För innevarande och kommande år, så är
läget mycket gott beträffande avverkning av rotposter.
Vid årets planteringar har ackord tillämpats. Enligt vad som
hittills framkommit har det fallit väl ut. Planteringskostnaderna
har genom detta kunnat pressas en aning. Man har väl haft farhågor
beträffande ackordsplantering, men med nya typer av planteringsredskap och nytt plantmateriel är nog problemen ringa.
Den befarade bristen på plantor har ej inträffat. Utbudet av plant
har de senaste åren ökat. Allt fler aktörer ger sig in i branschen.
Plantskolorna erbjuder plantor med både rätt proveniens och med nya
typer av plantor, som skall vara bättre i många avseenden,
speciellt vad det gäller rotsnurr.
Under det gångna året har röjning skett i ganska stor omfattning.
En del av röjningarna har satt bort på ackord till entreprenörer,
men större delen har röjts i egen regi. Allteftersom planteringarna
växer, kommer naturligtvis behovet av ungskogsröjning att öka.
Även under det gångna året det i huvudsak skolungdomar, som
anställs för plantering. Som nämnts i föregående årsberättelser så
blir resekostnaderna ganska stora på grund av att hyggene måste
spridas över större områden. Planteringarna har i huvudsak utförts
på ackord under det gångna året. Enligt arbetsledningen har
ackordsplanteringen fungerat mycket bra.Vissa hjälpplanteringar har
dock utförts på timtid eftersom det är vanskligt att sätta ackord
på sådana.
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
232,5 ha
Plantering
173
ha
Röjning
150
ha
84
ha
Hygges rensning
Vid plantering har utsatts sammanlagt 389.940 plantor. Av plantorna
är 120.300 st. blockplantor och resten av typen Flexipot.
Fördelning av plantor framgår nedan:
Tall
271.740 st. Proveniens 67,15 höjdl. 200 m.ö.h.
Gran
118.200 st.
-"Lillpite
Markberedning har utförts med driven harv på 210,5 ha och
högläggning på 22 ha.
Allmänningens kostnader för skogsvården har uppgått till kronor
995.707:- vartill kommer planering, transporter och administration vilket kan beräknas till kr. 230.000:-.
Några statsbidrag för skogsvård erhålles ej längre, utan alla
kostnader för återväxtåtgärder måste tas från virkesförsäljningen.
SKOGSBILVÄGAR.

Under året har endast enklare nya skogsbilvägar anlagts.
Fortsättning på Akkalidsvägen med 1210 m och komplettering av vägen
Lövbränna-Viken 1420.
Statsbidrag till skogsvård eller vägbyggnader erhålles ej numera
varför finansiering av dessa åtgärder måste till sin helhet
finansieras av oss själva.
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JAKT OCH FISKE.
1998 års tilldelning vid älgjakten blev 52 vuxna djur och fri
kalvavskjutning. Avskjutningen blev 44 vuxna djur och 28 kalvar
vilket gör en avskjutning om 85 %,
ett resultat som är bra, även
om det är något sämre än föregående år.
Försäljning av jaktkort för småvilt till andra än boende inom
Allmänningsområdet har minskat något, men kan vara en normal
förändring. Allmänningen har ju inte gjort några marknadsföringsåtgärder. Styrelsen tror att det bästa torde vara att samarbeta med
någon annan aktör inom allmänningsområdet, exempelvis Umnäs
Skoterhotell. På så sätt kan sysselsättningen inom området gynnas.
Försäljning av fiskekort är mycket blygsam. Även fisket kunde
samordnas för att få bättre utnyttjande av boende och andra
aktiviteter inom närområdet.
ÖVRIGT.
Den nya skogsindelningsplaneringen fortgår planenligt. När planen
är färdig skall hela allmänningen, med karta finnas tillgänglig i
en dator, vilket innebär, att det kan vara möjligt att med datorns
hjälp rita upp kartor över de områden, som skall åtgärdas med
avverkning, skogsvård vägbyggnader m.m .. Ett problem är givetvis
att erfordras en utrustning, som klarar de program som ligger till
grund för planen. Styrelsen är av den uppfattningen, att det måste
vara en stor fördel att allmänningen själv kan styra indelning och
uppdatering av skogsbruksplanen.

På grund av att Storumans kommun försålt skolområdet med mark till
Skoterhotellet i Umnäs, ansåg styrelsen att Allmänningen var
nödsakad att gardera sig för tomtmark för kontor, garage och
verkstad. Med anledning härav beslöt styrelsen att inköpa
erforderligt markområde, dels från Umnäs 1:28 och dels från
fastigheten Umnäs 1:6. Lantmäteriförrättning har verkställts under
1998.
Certifiering av skogsbruket är tydligen på modet. Nyckelbiotoper är
ett annat modeord i svängen. Av någon anledning tycks man från
vissa håll anse att skogsbruket inom våra områden, skall utgöra
någon sorts avfallstipp för övriga skogsveriges dåliga samvete. Av
någon outgrundlig anledning skall vi bevara alla utrotningshotade
arter inom landet, trots att det är bara c:a 15 % av dessa
utrotningshotade växter, som biologiskt kan överleva i våra marker.
Men ändå, det kanske mest skrämmande är ju, att vissa statliga
tjänstemän tycks vara agenter för FSC, en sak som är ägnat att
förvåna en aning. Det kan i alla fall inte ingå i deras tjänst att
rekommendera vilka föreningar skogsägare , eller andra för den
delen, skall vara medlemmar i.
Årets utdelning fastställdes till kr. 500:-- per 1/64 mantal, eller
totalt kr. 1.135.500:--. I årets bokslut har reserverats kr. 1.200
per 1/64 mantal att utdelas 1999, totalt kr. 2.725.200:--.
Beträffande Allmänningens ekonomiska ställning får vi hänvisa till
bifogat räkenskapsutdrag.
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RESULTATRÅKNING

RÅKENSKAPSUTDRAG

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

1997

1998

7.049.203:40
500:00
11. 980: 00
501.505:80
98.200:00
7.661.389:20

5.513.564:10
1. 000. 00
18.615:00
399.116:00
29.580:00
5.961.875:10

Övriga driftsinkomster:
Intäkter för älgjakt
Jakt- och fiskekortsförsäljning
Bidrag till underhåll av vägar
Bidrag till Kirgesåvägen
Grus-och jordförsäljning
Traktorkörslor
Fiskearrenden
Arrendeavgifter
Försäljning övrigt
Hyra Umnäs 1:28
Återbäringar
Diverse inkomster
Summa övriga inkomster

81.640:00
48.652:00
70.468:00
217.898:00
7.040:00
2.150:00
1.337:20
100.915:00
3.764:00
13.086:00
1.000:00
9.670:98
557.621:18

81. 700: 00
42.740:00
0:00
219.318:00
9.760:00
5.640:00
1.703:00
102.262:90
6.515:00
15.640:00
3:05
5.700.00
490.981:95

8.219.010:38

6.452.857:05

DRIFTSKOSTNADER:
Skogstraktorer excl. löner och värdeminskning
12.602:80
Driftskostnader för Pick-Up
20.511:70
Driftskostnader för snöskoter o ångpanna
6 193:00
Avverkningskostnader excl. egna löner
171.618:25
Stämplingskostnader, extern kostnad
0:00
Verktyg och utrustning för anställda
23.099:01
Underhåll av rastkojor
4.022:94
Omkostnad för jakt
6.205:00
Omkostnader för fiske
300:00
Skogsvårdskostnader excl egna löner mm
549.112:90
449.604:10
Underhåll av skogsbilvägar
96.237:75
Underhåll av Bastanvägen
Underhåll av Kirgesåvägen
283.801:52
Enklare nya skogsbilvägar/drivningsvägar 481.655:00
72.614:85
Skogsbruksplan, ny
2.177.578:82
Summa driftskostnader

7.580:70
35.884:02
923:32
82.080:00
1.156:75
13.700:48
2.631:25
11.045:50
1.600:00
632.294:80
231.861:49
22.019:19
208 .442: 80
208.052:25
153.428:33
1.612.700:88

6.041.431:36

4.840.156:17

207.007.00
16.168:10
122.294:60
10.688:20

243.425:00
21. 289: 55
164.286:20
23.551:76

Summa driftsinkomster
KOSTNADER.

Bruttovinst
ARBETSKRAFTSKOSTNADER:
Skogsförvaltning:
Löner
Rese-och traktamentsersättningar
Arvoden till styrelsen
Rese-och traktamentsers. styrelsen
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Arvoden till revisorer
Rese-och traktamentsers. revisorer
Arvoden till stämmoombud
Reseersättning till stämmoobud
Driftspersonal:
Löner
Rese- och traktamentsersättning
Sociala avgifter, AMF, SPP
Löneskatt på pensionspremier
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
Ej avdragsgill avgift
Diverse kostnader inkl. representation
Skogs- och företagsf örsäkringar
Förbrukningsmaterial
Statlig fastighetsskatt

Summa driftskostnader
Summa personal-och driftskostnader
Resultat före avskrivningar,
reservationer och utdelning.
Avskrivning för värdeminskning å
byggnader, vägar och inventarier
Resultat före utdelning

12.180:00
1.326:00
28.217:65
3.582:50

11.442:00
2.948:00
33.759:70
4.996:50

449.372:30
23.269:45
297.307:00
7.171:00

525.045:68
33.890:62
265.568:60
5.766:00

15.287:60

59:38

1.451.168:53

1.336.028:99

20.793.23

21. 482: 27

8.614:00
165.121:45
59.714:00
628:00
7.289:72
63 .429. 00
311:01
345:00

7.880:69
186.820:00
3.500:00
573:00
3.957:75
48.155:00
1.252:00
345:00

326.245.41

273.966:61

3.954.992:76

3.222.696:48
3.230.160:57

4.264.017:62

156.766:00
183.292:00 3.073.394:57
4.080.725:62

Utdelning till delägarna:
Ombokning av ej utbet.utdelning från tidigare år
19.322:85
Utdelning
1.135.500:00
Ianspråktagen reservation fr.1997
1.135.500:00)
Reservation av utdelning till 1999
- 2.725.200:00
Finansiella intäkter och kostnader:
Bank-och obligationsräntor
Utlånings- och dröjsmålsräntor
Räntekostnader
Summa ränteintäkter
Resultat efter utdelning, före
bokslutsdispositioner

218.864:30
294:00
4.453:95
214.704:35

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

+

+
+

292.124:94
87:40
211. 00
292.124.94

2.024.429:97

659.518:76

5.232:00

4.941:00

1.129. 000: 00
427 000:00
0:00
332.000:00
70.666:00
70.666:00 +
1.854.243:76
1.333.863:97

Skatter för allmänningen

372.921:00

528.053:00

Resultat efter skatt

957.942:97

1.326.190:76
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BALANSRÄKNING
TILLGåNGAR.
Anläggningstillgångar:
Skogsfastigheter (t.v. 70.889.000)
Markförvärv/Strömsundsberget
Avskrivning/ers Mattanberget
./.
Utnyttjat skogsavdrag för markköp ./.
Förråd och garage Umnäs 1:28
Inventarier
Skogsbilvägar, egna
Pågående vägbyggnader
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar:
Kundfordringar
Skogsägareföreningen:
Virkeslikvidkonto
Medlems lån
Insatskapital
Skattefordran
Utlåning
Aktier
Obligationer/räntebärande
Bankmedel
Postgirokonto
Kassa
Interima fordringar
Momsfordran
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1998.01.01

1998.12.31

0:00
15.625.000:00
7.500.386:00
2.536.127:00
340.238:00
29.408:37
444.673:60
337.665:00

0:00
15.625.000:00
7.500.386:00
2.536.127:00
329.599:00
17.934:37
317.780:60
344.865:00

6.929.178:47

6.598.665:97

744.075.00

17.743:00

261.315:32
192.739:00
25.000:00
0:00
0:00
7.234:00
45.000:00
5.951.015:91
112.291:06
2.006.12
316.906:44
14.611:00

317.877:32
197.955:00
25.000:00
181.184:00
190.480:00
7.234:00
5.010.000:00
3.705.991:03
32.932:66
106:12
268.755:00
164.990:21

7.637.193:85

10.120.248:34

14.377.665:95

16.718.914:31

1998.01.01

1998.12.31

17.052:00
91. 001: 00
375.933:00
31. 944: 00
1.197.604:33
89.310.20
74.416:65
13.750:00
4.570.000:00
6.461.010:98

0:00
128.768:00
0:00
32.276:00
2.779.044:06
1.067.699:65
55.019:00
13.150:00
3.441.000:00
7.546.734:71

255.169:00
768.000:00
0:00
211. 998: 00
1.235.167:00

255.169:00
768.000:00
332.000:00
141.332:00
1.496.501:00

SKULDER, FONDER OCH EGET KAPITAL.
Kortfristiga skulder:
Personalskatter
Egna skatter
Mervärdeskatteskuld
Innestående semesterersättning
Innestående utdelning
Leverantörs skulder
Interima skulder
Länsstyrelsen, f ällavgifter
Avsatt för framtida skogsvårdsåtgärder
Summa kortfristiga skulder
Obeskattade reserver:
Periodiseringsfond 1995
Periodiseringsfond 1997
Periodiseringsfond 1998
K-surv
Summa obeskattade reserver
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Fonder och eget kapital:
Skogsmedelsf onden
Fond för virkesutdrivning
fond för f iskeskadeersättning
Arets resultat balanseras
Kapitalkonto
Summa skulder, fonder och
eget kapital

900.000:00
800.000:00
238.600:00
957.942:97
3.452.944:87

900.000:00
800.000:00
238.600:00
1.326.190:76
4.410.887:84

14.377.665:82

16.718.914:31

Hemavan den 31 december 1998

Kjell Larsson
Vice ordförande
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR TÄRNA OCH STENSELE
ALLMÄNNINGSSKOG

I egenskap av revisorer i Tärna och Stensele allmänningsskog får vi lämna
följande revisionsberättelse för 1998.
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
1998 års förvaltning.

Hemavan 1999-05-28

Svante Anderback

