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Allmänningsstyrelsen har haft följande sammansättning under 2013:
Ordinarie ledamöter:
Harry Karlberg, Sorsele ordförande
Jan Erik Sorsen, Bräskafors, vice ordförande
Lillian Holloway, Ammarnäs, ledamot
Åke Johansson, Nyåker, ledamot
Sören Långberg, Klippen, ledamot
Suppleanter:
Lennart Grundström, Nabbnäs, ersättare för Harry Karlberg
Sofia Bidner, Sorsele, ersättare för Li lian Holloway
Mikael Under, Fjällsjönäs, ersättare för Åke Johansson
Johan Sjöström, Ammarnäs, ersättare för Sören Långberg
Rickard Vesterberg, Sorsele, ersättare för Jan Erik Sorsen

6 protokollförda sammanträden har hållits under året.
Revisorer:
Göran Larsson, utsedd av Länsstyrelsen
Åke Johansson, Forsnäs
Uno Viklund, Sorsele
Anders Färnstrand, Lycksele, ersättare för Göran Larsson
Per Rådström, Norrsele, ersättare för Åke Johansson och Uno Vikund
Skogsförvaltning:
Anders Pettersson har varit allmänningsförvaltare. Tjänsten köps av Tärna-Stensele Allmänningsskog.

Skogsförsäljning/awerkning
Försäljningsposter
6 poster bjöds ut till försäljning och alla såldes. Den sammanlagda kalkylerade volymen för dessa var c:a
12 000 m3fub. 5 av posterna var granposter. Antalet anbudsgivare var begränsat. 5 av posterna
försåldes till SCA Västerbottens Skogsförvaltning och en till Hilding Burman AB. Senare under hösten
gjorde Skogsstyrelsen en naturvärdesbedömning i en av posterna. De kom då fram till att den skulle
klassas som en nyckelbiotop. I och med detta var posten i princip osäljbar trots att awerkningstillstånd beviljades. Vi delar inte Skogsstyrelsens bedömning av naturvärdet. Visserligen innehåll posten
en del gamla träd men området är förhållandevis kraftigt huggningspåverkad sedan tidigare.
Posten var dessutom belägen inom området för fjällnära skog där stora arealer redan är skyddade.
Dessutom hade en stor del av arealen snitslats bort som hänsyn. Bortfallet av nyckelbiotopen ledde till
att 2 nya poster synades ut och försåldes.
Den totala kalkylerade försäljningen blev därmed c:a 13 000 m3fub till ett medelpris av 240:72 kr/m3fub
och värdet av hela försäljningen beräknades till 3 126 092 kr. Vid årsskiftet var ingen av posterna
awerkade.
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Gallring/övrig avverkning
Via uppdrag utförde SCAS Skog AB två gallringar, dels vid Dergabäcken, dels på det förvärvade skiftet i
Lillselbränna. I anslutning till gallringen i Lillselbränna gjordes också en mindre föryngringsavverkning.
Totalt in mättes 704 m3fub från gallringarna och 471 m3fub från den lilla föryngringsavverkningen.
Nettot på gallringarna landade på 167:50 kr per m3fub och för föryngringsavverkningen på 338 m3fub.
På senhösten gjorde Norra Skogsägarna en gallring söder om Luoktabäcken i anslutning till att en
väglinje höggs. Det uppdraget var inte slutreglerat vid årsskiftet.
Avverkning av väglinjer
3 väglinjer höggs av Norra Skogsägarna med en sammanlagd längd av 2 650 m. Inget av uppdragen var
slutreglerade vid årsskiftet.
Grot
Ingen försäljning av Grot skedde under 2013. Efterfrågan är låg eftersom värmeverken har haft tillgång
till andra mer attraktiva bränslen. Med ett förbättrat konjunkturläge borde det finnas viss avsättning för
Grot i framtiden.

Skogsvård
Markberedning.
89,6 ha fördelat på 5 objekt markbereddes. Samtlig areal med högläggning. Kostnaden uppgick till 1806
kr/ha.
Plantering
Planteringen har i vanlig ordning bedrivits i egen regi och utförts som ackordsarbete av skolungdom.
Våra säsongsanställda skogsvårdarbetare har fungerat som lagbasar. Utöver egna objekt utfördes också
plantering på uppdrag åt Tärna-Stensele Allmänningsskog. Totalt planterades 366 603 plantor varav
190 644 st. externt. Den egna planterade arealen uppgick till 96 ha fördelat på 4 objekt. Kostnaden för
plantor och plantering blev totalt till 2:29 per planta.
Röjning
Röjning har genomförts med eget skogsvårdslag och till viss del med entreprenör. Totalt har 129 ha röjts
på 4 objekt under 158 dagsverken till en kostnad av 2450 kr/ha . Förutom ordinarie röjning utfördes
också en underröjning i gallringen vid Dergabäcken.

Vägbyggnad
En väg grovbröts vid Luoktabäcken med en längd av 1106 m. Kostnaden uppgick till 81 605 kr exkl.
trummor. Ett vägstick från Hälluddvägen som grovbrutits under 2012 färdigställdes också under
sommaren.

Vägunderhåll
Vägunderhållet har varit av normal omfattning och har i huvudsak bestått av uppgrusning av nybyggda
vägar som stick från Hälluddvägen, förlängning av Ravonträskvägen och förlängning av Postvägen.
Visst underhåll har också skett via sladdning. En mindre mängs grus har körts på Lairoträskvägen där
också en bro har reparerats.
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Älgjakt/betesskador
Som tidigare utarrenderas älgjakten. Numera ingår samtliga jaktlag inom SÖA i Sorsele Älgskötselområde, SÄSO. Tyvärr verkar betesskadorna på tallungskog ökat markant under vintern 2012-2013.
Det kan bero på en tillfällig årsvariation men skapar ändå viss oro. SÖA finns representerat både i SÄSO
och i det Nordvästra Älgförvaltningsområdet vilket ger oss en bra insyn i älgförvaltningen.

Fastighetsköp/fastighetsförsäljning
Den trassliga situation som uppstod vid försäljningarna av fastigheterna Skansnäs 1:3 och Fjällsjönäs 1:6
är ännu inte lagd till handlingarna. Försäljningarna genomfördes aldrig då köparen visade sig vara av det
mer oseriösa slaget. Samtidigt finns det också kritik mot LRF Konsults agerande när det gällt hantering av
handpenningar. Troligen kommer en ny försäljningsprocess att inledas då det bedöms att tillfället är det
rätta. SÖA arbetar fortsatt med flera spår för att hitta lösningar för ekonomisk kompensation kopplat till
de misslyckade affärerna.

Slutord från allmänningsförvaltaren
Som de flesta nog uppmärksammat var 2013 ett svagt år för skogen. Förhoppningen är nu att
konjunkturen vänder uppåt under 2014. För oss med skog i Norrlands nordvästra delar finns dock
ytterligare en källa till oro. Våra skogar är generellt mindre huggningspåverkade än på andra ställen.
När myndigheter gör naturvärdesbedömningar används i stort sett samma mall i hela landet.
Just graden av tidigare påverkan är central när något granskas. Det leder till att mycket stora arealer
även fortsättningsvis utpekas som skyddsvärda i våra trakter. Ingen hänsyn tas till hur mycket som redan
tidigare undantagits från brukande i landskapet och att naturvårdsvinsten med att bevara ännu mer blir
marginell.
Anledningen till att naturvårdsnyttan blir så liten är att endast en mindre del av alla de arter som man
säger sig vilja skydda i Sverige har en möjlighet att existera i landets nordvästra delar. De flesta
naturvårdskunniga på myndigheter och företag är väl införstådda med att det är just så men det leder
ändå inte till att instruktioner för bedömning och inventering ändras. Visserligen säger man från både
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen att anslagen för naturvårdsavsättningar inte prioriteras till regionen
men beteendet att fortsätta att peka ut skog som skyddsvärd i området fortsätter i oförminskad
omfattning. Det gör att markägaren inte får någon ersättning från staten för sådan skog men tvingas
ändå avstå från sitt brukande på grund av att virkesköpare inte vågar köpa sådant som registrerats som
skyddsvärt av en myndighet.
Som nämnts tidigare i detta dokument drabbades SÖA av just detta fenomen under hösten 2013.
Risken är stor att problem kvarstår och ökar om man inte kan hitta en politisk väg till förändring.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

5 900 612
13 739
5 914 351

5 914 351

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

3 761 394
40 332
3 801 726

4 511 003
46 399
4 557 402

-1 455 921
-1 070 659
-326 396
-2 852 976
948 750

-1 694 465
-822 433
-308 149
-2 825 047
1732355

Resultat efter finansiella poster

27159
-5 159
22 000
970 750

97 739
-6 484
91255
1823 610

Förändring periodiseringsfond
Reserverat för utdelning
Förändring skogsvårdskostnader
Resultat före skatt

0
-877 000
-71 640
22110

-173 111
-877 000
-269 524
503 975

-8 371
13 739

-136 583
367 392

Resultaträkning
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not
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Not

2013-12-31

2012-12-31

98 569 635
196 301
98 765 936

98 848 348
93 984
98 942 332

101 536
98 867 472

101 536
99 043 868

59148

100 977

600 092
81 526
292
1 323 531
2 005 441

234 811
0
87
1220508
1455 406

1 550 495
3 615 084

3 089 591
4 645 974

102 482 556

103 689 842

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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2013-12-31

2012-12-31

91354861

91 354 861

5 900 612
13 739

5 533 220
367 392

Summa eget kapital

5 914 351
97 269 212

5 900 612
97 255 473

Obeskattade reserver

2 158 394

2 190 294

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

122 656
0
2 845 806
86 488

387 120
430 979
3 354 572
71404

Summa kortfristiga skulder

3 054 950

4 244 075

102 482 556

103 689 842

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not
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Ordförande

Lilian Holloway

2013-12-31

2012-12-31

REVISIONSBERÄTTELSE
Till allmänningsstämman i Sorsele Övre Allmänning Orgnr 895400-1189
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Sorsele
Övre Allmänningsskog för 2013.Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsrapportshandlingarna inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och
annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i
årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i allmänningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot handlat
i strid med allmänningens reglemente. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan
Årsrapportshandlingarna har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med allmänningens regelmente
varför vi tillstyrker att allmänningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

eidJ zJtfa~/,.
Uno Viklund
Revisor

Godkänd Revisor

