Tärna-Stensele Allmänningsskog

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2003
Styrelsen har haft följande sammansättning under 2003:
Ordinarie ledamöter:
Sven-Olof Tellström, Forsbäck, ordförande
Kjell Larsson, Umnäs, vice ordförande
Solweig Eriksson, Laisholm, kassaförvaltare
Torbjörn Oskarsson, Slussfors, ledamot
Mats Söderström, Joeström, ledamot.
Suppleanter:
Dan Frohm, Klippen
Rickard Kristoffersson, Rönäs
Bernhard Stabbfors, Tängvattnet
Jonny Söderlund, Harrvik
Stellan Ingvarsson, Sandås
7 protokollförda styrelsesammanträden har hållits under året.
Anders Pettersson har varit skogsförvaltare och skogvaktare.

Skogsförsäljning/avverkning
Försäljningsposter
Sju försäljningsposter bjöds ut under hösten. Den sammanlagda kalkylerade volymen för dessa var 22 129 m3sk.
Endast 1847 m3sk utgjordes av tall. Samtliga poster försåldes. Värdet av försäljningen utifrån kalkylerad volym
uppgick till 3 916 194 kr.
Detta gav ett medelpris på 176:97 kr/m3sk. En stor del av betalningen skedde efter årsskiftet 2003/2004.
Vid årsskiftet hade två av posterna avverkats. Följande under tidigare år försålda poster har avverkats under
året: 1/02 Stålklippen, 2/02 Slipstensvägen, 4/02 Gårdmyrtjärnvägen, 5/02 Bastanliden, 6/02 Ränna, 7/02
Hestners fäbod, 9/02 Tritjärnmyren. Post 8/02 Jippmokkhobben påbörjades.
En post, 4/03 Nyängesliden avverkades i egen regi. Gransågtimret från denna levererades till Norge.
Under året har också tecknats ett 3-årsavtal gällande virkesleveranser till skogägarföreningen. Avtalet är
gemensamt med Sorsele Övre Allmänningsskog och omfattar såväl leveransvirke som avverkningsuppdrag.
Enligt avtalet skall de bägge allmänningarna tillsammans leverera c:a 4 000 m3fub årligen till SÄF.
Företrädesvis blir det virke från väglinjer och gallringar.
Gallring
Någon gallring i egentlig mening utfördes inte under året. Två avtal om gallring tecknades med SÄF. Dessa
kommer att gallras under 2004.

Väglinjer
Sex väglinjer har huggits upp. Avverkningen har gjorts i egen regi och virket har levererats till Bergene Holm
AS, SÄF, Hilding Burman AB samt som ved till privatpersoner. Den sammanlagda längden på väggatorna var
6404 m. Virkesvolymen från dessa blev 1501 m3fub. Nettot för försäljning av vägvirket uppgick till 133
kr/m3fub.
Ved
Efterfrågan fortsätter att vara stor på björkved såväl lokalt som från Norge.

Skogsvård
Markberedning.
121,8 ha har markberetts vilket är mindre än normalt. Detta beror delvis på att en större trakt skall brännas under
2004. Kostnaden för markberedningen uppgick till 1300 kr/ha.

Plantering
Under året har planterats 361 707 plantor som ordinarie plantering. Den planterade arealen uppgick till 169,3 ha.
Planteringen har utförts som ackordsarbete av skolungdom.
Simon Dahlgren har haft ansvaret för det praktiska genomförandet av planteringen och våra säsongsanställda
skogsarbetare har fungerat som arbetsledare. Kostnaden för plantor och plantering i ordinarie plantering har varit
1,63 kr per planta.
Tyvärr fick vi en stor leverans av plantor med rotskador orsakat av frost i plantskolan. Skadorna gick ej att se vid
planteringstillfället. Drabbade områden kommer att omplanteras under 2004 och leverantören står för plant- och
planteringskostnader.

Hyggesrensning
12 dagsverken inkl. arbetsledning har utförts av skogsvårdslaget.

Röjning/gallring
Röjningen har varit mer omfattande än normalt. Totalt omfattade den 264 dv. Den röjda arealen uppgick till c:a
150 ha. Mindre delar har utgjorts av sk. röjningsgallring med ett mindre virkesuttag.

Vägbyggnad
Fem vägar har grovbrutits under sommaren. Den sammanlagda väglängden för dessa var 5 504 m. Bla. har vi byggt
om en passage över Älsoliden som varit besvärande pga. lutningen.
2002 års vägar har färdigställts så när som på en sluthyvling av Tritjärnmyrvägen. Dessa vägar grusas preliminärt
under 2004. 2001 års vägar har grusats. Arbetet med att bygga ut vägnätet fortskrider planenligt.
Under 2004 kommer vi bla. att bygga en längre väg vid Jippmokkhobben i samverkan med privata markägare.
Liksom ifjol projekterar och bygger vi vägarna i egen regi.

Vägunderhåll
En stor underhållsinsats gjordes under året. Många vägar hyvlades och grusades. Krossning utfördes efter
Bergviksvägen och där fick vi fram ett någorlunda godtagbart material.
Genom ett extra anslag från Vägverket kunde även den nedre delen av Kirjesåvägen rustas upp. Ett stort antal
trummor byttes ut och svagare partier fylldes upp med ett nytt bär- och slitlager.

Älgjakt.
2003 års älgtilldelning var på 52 vuxna djur och fritt kalvantal. Avskjutningen blev 48 vuxna och 20 kalvar
vilket är ett bra resultat.

Övrigt
Revision av reglemente
Den av stämman beslutade översynen av det över 50 år gamla reglementet fortgår. Arbetet bedrivs i samarbete
med Sorsele Övre Allmänningsskog och Vilhelmina Övre Allmänningsskog för att så långt möjligt skapa
samstämmiga stadgar. En träff med Länsstyrelsen och styrelserna för allmänningarna hölls i februari. Därefter
har respektive styrelse arbetat vidare var för sig. När ett utkast till förslag finns skall delägarna beredas tillfälle
att yttra sig. Därefter beslutar stämman om utformningen av det slutgiltiga förslaget som skall insändas till
Länsstyrelsen för prövning och fastställelse.

Markköp
Förhandlingar pågår. Vi har utryckt våra önskemål om köp till Sveaskog och väntar på svar.

Naturvårdsavtal
Ytterligare ett Naturvårdsavtal har tecknats med Skogsvårdsstyrelsen. Området som är 15 ha stort består till stor
del av gammal tallskog och ligger c:a 4 km sydost om Umnäs.

Vinstdisposition
Styrelsen föreslår att årets vinst, 1 398 820 kronor avsättes till Kapitalfond.
Styrelsen föreslår att stämman fastställer att styrelsen i enlighet med § 29 får placera medel i Skogsmedelsfond
och Kapitalfond i av bank administrerade räntefonder.

Framtidsutsikter
Efterfrågan på virke från våra skogar är fortsatt stark trots att antalet aktörer på marknaden är oroväckande lågt.
Under året gjordes ett försök med leverans av gransågtimmer till Norge och det fungerade bra. Om man
dessutom beslutar att tillåta högre vikt på timmertransporterna inom landet samt att den norska kronan fortsätter
vara stark kommer det att gynna vår handel västerut.
Som tidigare nämnts har vi också genom ett avtal åtagit oss att leverera en viss kvantitet till Norra Skogsägarna.
Sveaskog, som på senare år inte varit särskilt aktiva som virkesköpare inom vårt område, köpte tre poster av oss
under 2003 vilket är glädjande. Vi ser också fram emot att pelletsfabriken i Storuman startar. Det vore bra om
det fanns en avsättning för barrmassaved och rötskadad ved inom rimligt avstånd. Fabriken kan också komma att
ta emot ett för oss nytt sortiment, GROT (grenar och toppar).

