Tärna-Stensele Allmänningsskog

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006
Styrelsen har haft följande sammansättning under 2006:
Ordinarie ledamöter:
Sven-Olof Tellström, Tärnaby, ordförande
Kjell Larsson, Umnäs, vice ordförande
Rickard Kristoffersson, Rönäs kassaförvaltare
Dan Frohm, Klippen, ledamot
Jonny Söderlund, Harrvik, ledamot.
Suppleanter:
Carl Einar Carstedt, Tärnaby
Ingela Tanderyd, Hemavan
Bernhard Stabbfors, Tängvattnet
Stellan Ingvarsson, Sandås
Henrik Karlsson, Storuman
Anders Pettersson har varit skogsförvaltare och skogvaktare.

Skogsförsäljning/avverkning
Försäljningsposter
Nio försäljningsposter bjöds ut inom ramen för den ordinarie postförsäljningen. Samtliga poster försåldes.
Därutöver såldes också en post på ön Storholmen. Den sammanlagda kalkylerade volymen för hela försäljningen
blev 32 770 m3sk varav c:a 4 800 m3sk var tall. Värdet av försäljningen beräknades till 7 911 490 kr vilket gav
ett medelpris på 241:42 kr/m3sk.
Vid årsskiftet hade två av posterna avverkats. Under räkenskapsåret avverkades och slutreglerades alla
resterande poster från tidigare års försäljningar.
Gallring
En 1:a gallring utfördes på Ullisjaurliden av Norra Skogsägarna. Gallringen omfattade c:a 38 ha. Vid årsskiftet
var avräkningen för uppdraget inte färdigställd. Uttaget blev 1245 m3fub och det kalkylerade nettot c:a 100
kr/m3fub.

Avverkning av väglinjer
Fem väglinjer har avverkats, två vid Strömsund, en vid Torpstaliden, en vid Jippmokkhobben samt en vid
Garpen. Den sammanlagda längden på väggatorna var 5 430 m. Volymen av väglinjevirket uppgick till 1 723
m3fub och gav ett netto på 140 kr per m3fub.

Ved
Efterfrågan på avverkad och framkörd björkved har varit normal. Försäljning sker oftast till de boende inom
allmänningsområdet. Viss leverans sker till Norge. Rotförsäljning av ved förekommer också i begränsad
omfattning.

Skogsvård
Markberedning.
127.5 ha har markberetts (enbart högläggning) vilket är klart mindre än normalt. Problem uppstod p.g.a. att
anlitade entreprenörer hoppade av sitt uppdrag. Detta i kombination med en ovanligt tidig vinter gjorde att två
inplanerade objekt flyttades till 2007. Kostnaden för markberedningen per ha har sänkts jämfört med föregående
år. Detta förklaras av att markberedningsobjekten var enklare samt att en annan entreprenör anlitats. Kostnaden
för 2006 blev 1 250 kr/ha.

Plantering
Under året planterades 304 154 plantor som normal plantering. Av detta var c.a 2 000 tall. Den planterade
arealen uppgick till 164,6 ha vilket är något lägre än genomsnittet. Planteringen utfördes i huvudsak som
ackordsarbete av skolungdom. Simon Dahlgren har haft ansvaret för det praktiska genomförandet och våra
säsongsanställda skogsarbetare har varit arbetsledare. Kostnaden för plantor och plantering blev 1,98 kr per
planta. Utöver detta har hjälpplantering med c:a 8 000 granplantor har utförts på ett område.
Vi har också sålt en del arbetsledande tjänster m.m. till en enskild planteringsentreprenör som åtagit plantering åt
SCA och Sveaskog.

Röjning/gallring
Röjningen har genomförts dels med eget skogsvårdslag, dels med entreprenörer. Skogsvårdslaget har röjt 117 ha
på 3 objekt. De två röjningsentreprenörerna har totalt röjt 57.8 ha. Kostnaden för skogsvårdslaget har varit 2873
kr/ha och för entreprenörerna 2 539 kr/ha. Röjningskostnader för de anställda och entreprenörerna är ej direkt
jämförbara beroende på objektens varitation.

Vägbyggnad
Fem vägar grovbröts under hösten där Torpstalidvägen (1 900 m) och Garpvägen (1 630 m) var de längsta.
De övriga tre är kortare vägstick, två inom Strömsundsområdet (Lövdala) och en nära Lillgoberg, Grannäs.
Den sammanlagda väglängden var 5 430 m.
Medelpriset för grovbrytning exkl. materielkostnad för vägtrummor var 71 kr/m. 2005 års vägar har färdigställts
sånär som på en del grusning. Som tidigare sker projektering och byggnation i egen regi.

Vägunderhåll
Vägunderhållet har varit av normal omfattning. Vägverket Produktion har varit vår entreprenör på Kirjesåvägen.
Två vägar insaltades i dammbindande syfte. Krossning av totalt 13 720 ton grus skedde vid Smörgåstoppen, efter
Åsvattnetvägen samt vid Noansavan. Det inplanerade försöket med s.k. grusåtervinning inställdes och kommer
eventuellt att genomföras under 2007.

Älgjakt.
Älgjakten har bedrivits för gemensam räkning i arrendeform. 2006 års älgtilldelning var på 68 vuxna djur och
fritt kalvantal. Avskjutningen blev 62 vuxna älgar och 25 kalvar.

Övrigt
Tomtarrenden
Tomtarrendesystemet fungerar i stort sett bra. Tyvärr finns det ett fåtal personer som vägrar att betala arrende
och/eller skriva på något arrendeavtal.

Utdelning
Styrelsen föreslår att 4 430 400 kronor utdelas till delägarna i enlighet med tidigare stämmobeslut.

Framtidsutsikter
Det är goda tider för skogsindustrin och skogsbruket. Konkurrensen om skogsråvaran ökar allt mer och det är ju
något som gynnar skogsägaren. För vår region kommer etableringen av Skellefteå Krafts pelletsfabrik i
Storuman ytterligare att skärpa konkurrensläget. Någon avmattning av det goda konjunkturläget syns inte till.
Vi ser också positivt på utvecklingen mot en ökad efterfrågan på andra naturresurser än traditionellt stamvirke.
En marknad för skogssortiment som Grot (Hyggesrester) och stubbar är redan på gång att växa fram.
Även upplåtelser för verksamheter som grus- och bergtäkt, gruvdrift samt utarrendering av mark för ändamål
som jakt, fiske, master, tomter, biltestning etc. kan vara sådant som kan hjälpa till att bredda vår intäktsbas i
framtiden. En särställning i sammanhanget kan vindkraften få. Den har potential att bli en betydande
inkomstkälla om de rätta topografiska förutsättningarna finns.
När det gäller de så omtalade klimatförändringarna kommer vi troligen inte att vara förlorare.
Ökad klimatbetingad tillväxt kombinerat med aktiva produktionshöjande åtgärder kan ge oss mer skogsråvara
både på kort och lång sikt.
Visst finns det också orosmoln. Det verkar alltid finnas samhällsgrupperingar som vill flytta fram sina positioner
på markägarens bekostnad. Ett annat hot mot en positiv ekonomisk utveckling inom allmänningsskogen är de
inre stridigheter om främst jakt som under en rad av år strött grus i verksamhetens maskineri. Förutom att
konflikterna direkt påverkar det ekonomiska resultatet negativt leder de till att både förtroendevalda och
anställda belastas med arbetsuppgifter av mindre produktiv karaktär. Den tid och kraft som åtgår till detta skulle
kunna användas betydligt bättre. Det är också troligt att konflikterna kommer att leda till att nyrekryteringen av
förtroendevalda försvåras.

