
KUNGÖRELSE
Ordinarie jordägarstämma med Särna-Idre Besparingsskog
Tid: Tisdagen den 26 november 2019 U 18.00
Plats: Hembygdsgården i Idre.

Ärenden:

l. Beslut om alhnänningsstyrelsens förslag till budget för år 2020.
2. Beslut om Särnajordägarnämnds förslag till budget och regler för bidrag för

år 2020.
3. Beslut om Idrejordägamämnds förslag till budget och regler för bidrag för år

2020.
4. Beslut om bildande av naturreseryat Slötjämsbustan.
5, Förrättas följ ande val:

- ordförande allmänningsstyrelsen för tiden 2020 - 2023
en ledamot allmänningsstyrelsen för tiden 2020 - 2023

- en suppleant allmänningsstyrelsen för tiden 2020 - 2023

- två ledamöter Särna jordägamänmd för tiden 2020 - 2023
två suppleanter Särnajordägamämnd for tiden 2020 - 2023

ordförande Idre jordägamämnd för tiden 2020 - 2023
vice ordffirande Idre Jordägamämnd för tiden 2020 - 2023
en ledamot Idrejordägamämnd for tiden 2020 - 2023
en suppleant Idrejordägamämnd för tiden 2020 - 2023

tre ordinarie revisorer for år 2020
tre revisorssuppleanter for år 2020

6. Motion Kent Abrahamsson.

Till ärendena hörande handlingar finns på Besparingsskogens kontor i Säma och
Älvdalen samt på Besparingsskogens hemsida. Den som vid sammanträdet avser
företräda samägd fastighet skall uppvisa fullmakt från samtliga andelsägare.
Ställföreträdare for samägd fastighet skall uppvisa av inskrivningsmyndigheten
utfärdat bevis om förordnande som ställföreträdare.

Enl reglemente § 18: att för utövande av rösträtt, anmälan om deltagande och
uppvisande av fulhnakt och andra behörighetshandlmgar skall ske till
Besparingsskogens kontor, senast kl 16.00 måndagen den 25 november 2019
tfn 0253-100 07. OBS! Anmälan efter denna tidpunkt godkänns inte.

Säma 2019-11-11
Välkomna!

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN



DAGORDNING

Ordinarie jordägarstämma med Särna - Idre Besparingsskog

Tid: tisdagen den 26 november 2019 kl 18.00

Plats: Idre Hembygdsgård

l. Stämmans öppnande

2. Godkännande av Kungörelsen

3. Val av 2 st justeringsmän

4. Godkännande avdelägarförteckningen

5. Upprop, registrering samt godkännande av röstlängden.
6. Beslut om allmänningsstyrelsens förslag till budget för år 2020.
7. Beslut om Särna jordägarnämnds förslag till budget och regler för

bidrag för år 2020.

8. Beslut om Idre jordägarnämnds förslag till budget och regler för
bidrag för år 2020.

9. Beslut om ersättning till styrelser- och nämndledamöter samt till
revisorer för år 2020.

10. Beslut om bildande av naturreservat Slötjärnsbustan.
11. Förättas följande val:

- ordförande i allmänningsstyrelsen för tiden 2020 - 2023.

- en ledamot i allmänningsstyreisen för tiden 2020 - 2023.

- en suppleant i allmänningsstyrelsen för tiden 2020 - 2023.

- två ledamöter i Särna jordägarnämnd för tiden 2020 - 2023.

- två suppleanter i Särna jordägarnämnd för tiden 2020 - 2023.

- ordförande i Idre Jordägarnämnd för tiden 2020 - 2023.

- vice ordförande i Idre Jordägarnämnd för tiden 2020 - 2023.

- en ledamot i Idrejordägarnämnd för tiden 2020-2023.



- en suppleant i Idre jordägarnämnd för tiden 2020 - 2023.

tre ordinarie revisorer för år 2020.

- tre revisorssuppleanter för år 2020.

11. Motion från Kent Abrahamsson.

12. Tidpunkt för protokollets justering.

13. Stämmans avslutande.

Svante Olsson

Ordförande



Utdrag

Protokoll fört vid sammanträde med
Säma-Idre Allmänningsstyrelse den
31 oktober 2019 på Besparingsskogens
kontor i Säma.

2019-10-31
§§118-133

Närvarande: Benny Nilsson ordförande,
Lars Balstadsveen, Ingemar Hermansson,
Mats Bysell, Ola Jönsson,
Ulf Andersson föredragande,
Nils Eliasson tillträdande förvaltare
Ann Sofi Persson sekreterare.

Magnus Piper ekonomiansvarig.

§128.

Nils Eliasson föredrog förslag på budget for år 2020.

Allmänningsstyrelsen beslutade att föreslå Jordägarstämman att fastställa budgeten
för är 2020 enligt bilaga l.

Budget 2020

Ordförande:

Benny Nilsson

Justerare:

Ingemar Hermansson

Sekreterare:

Ann Sofi Persson

Ur det justerade protokollet rätt utdraget intygar

-Ut t^^it t̂/l/



lf->1 \. fe=iCl ^.

Särna Idre Besparingsskog Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020
Skog
Virkesförsäljning 187302541 198400001 18000000

Drivningskostnader -4 892 276 -5 870 000 -6 070 000

Vägkostnader -l 784 101 -l 900 000 -2 015 000

Skogsvårdskostnader -2 530 104 -3 250 000 -4 250 000

Fastlghetsomkostnader -l 067 892 -545 000 -645 000

Summa Kostnader Skog -10 274 373 -11 565 000 -12 980 000

Resultat Skog 8 455 S81 8 275 000 5 020 000

Kraft
Resultat Kraft l 537 3321 l 050 0001 1160 000

Övriga intäkter
Summa Övriga intäkter l 453 847 985 000| 1 300 000

Övriga kostnader

Summa Övriga kostnader -l 094 201 -625 000 -650 000

Förvaltningskostnader
Summa förvaltningskostnader -4 738 941 -4 750 000 -4 700 000

Resultat (öre finansiella
intäkter o. kostnader 5 613 918 4 935 000 2 130 000

Finansiella intäkter o. kostnader
Resultat Finansiella intäkter o. kostnader l 064 531 600 000 885 000

ringsskogens resultat 6 678 449 5 535 000 3 OlToOU]

Särna Jordägarnämnd
Summa Särna Jordägarnämnd -l 811 253 -l 900 000 -l 900 000

Idre Jordägarnämnd
Summa Idre Jordägarnämnd -906 966] -1100 0001 -I 100 000

[Resultat före bokslutsdisp. 3 960 230 2 535 000 15000

Ingår fördelade avskrivningar
Inventarier

Byggnader
120 000
29000

60000
29000



Utdrag

Protokoll styrelsemöte med Säma
jordägamämnd 31 oktober 2019 på
Besparingsskogens kontor i Säma.

2019-10-31
§§12-20

Närvarande: Stefan Mattsson ordförande och
sekreterare, Sören Nygårds.
Tjänstgörande Suppleanter
Stefan Mokvist, Ola Jönsson.

§16.

Förslag till bidragsnormer och budget for år 2020 upprättades.
Nämnden beslutade att förelägga förslaget årets stämma for beslut.
Budgetförslag och bidragsnormer i bilaga 2.

Bidragsnormer
och budget
2020

Justerare Ordförande/Sekreterare

Ola Jönsson Stefan Mattsson

Sören Nygårds

Ur det justerade protokollet rätt utdraget intygar
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SÄRNA JORDÄGARNÄMND
Förslag till utgifts- och inkomststat för år 2020
Utgifter
Vägar

Budget 2019 Budget 2020

Underhåll av vägar, sommar -250 0001 -250 0001

Underhåll av vägar, vinter -1500001 -1400001

Ojvasslavägen -250 0001 -250 0001

Ojvasslavägen.trumbyten och grusning. -270 0001 -1800001

Ogåbron. prqjektering och upphandling. -50 0001 -50 0001

Sjövägen, trumbyte Sämstugan. -40 0001 01

Ogåvägen.trumbyten och gmsning. -90 000] 01

Gammelsätem, bioklipp, diknmg, tmmmor 01 -1200001

Tysk-Ado If vägen, grusning. 01 -70 0001

Bilkostnader -30 0001 -30 0001

Vägklipp -BO 0001 -60 0001

Samfälligheter -BO 0001 -80 0001

Statsbidrag 270 0001 270 0001

Summa .1 020 OOOI -960 0001

Skogsvård
Plantering, sädd -1700001 -1700001

Markberedning -88 000] -88 0001

Hyggesrensing -100001 -100001

Röjning -50 0001 . 50 0001

Rågångar -100001 -100001

Skogsbruksplaner, delägare -20 0001 -20 0001

SKS uppdrag -90 0001 -900001

Summa -4380001 -438 000]

Skogsdag,delägare 01 -60 000]

Media, delägarinfo -80 0001 -80 0001

Administrationsbidmg -1150001 -1150001

Reklamavtal, foreningsbidrag -30 0001 -30 0001

Diverse bidrag, EU-projekt o dyl -100001 -100001

Bidrag Nordomsjöns Bro -120001 -12 0001

Algmventering 01 01

Summa -247 0001 . 307 0001

Jordbruk

Bidrag till veterinärkostnader . 100001 -10000]

Bidrag till kalk, gödning och utsäde -30 0001 -30 0001

Kreatursbidrag -40 0001 -40 0001

Summa -80 0001 -80 0001

Styrelsen Särna Jordägarnämnd -1000001 -1000001

Oförutsett -150001 -150001

SUMMA KOSTNADER -1 900 000| -1 900 OOOI

£-^^ ^..
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Särna Jordägarnämnd föreslår att följande villkor skall gälla för
2020 års utgifts- och inkomststat avseende bidrag och arvoden:

Administrationsbidrag utgår till bysamfällighetsforenmgama enligt bilaga. Bidraget utbetalas efter
redovisning av föregående års räkenskaper och föreningens sammansättning.

Administrationsbidrag som anslagits för verksamhetsåret 2019 skall av samfällighets-
förvaltningen vara uttagna senast 2020-12-31. Om sä icke sker återgår för året avsatt
bidrag i ny räkning.

Samtliga skogsvårdsätgärder, gäller endast åbodelningsmark, enligt punkterna a) to m e)
nedan ersätts med max. 30.000 kr per skogsägare och är. Dessa bidrag utbetalas efter av
Besparingsskogen prissatta, forbesiktigade, avsynade och godkända skogsvårdsåtgärder.
Den 31 januari är sista inlämningsdag for fakturor och bidragsansökmngar gällande året innan.
Vid bedömning av bidragets begränsning per fastighet/ägare och år betraktas aktiebolag,
oskiftat dödsbo och annan samägandefonn som en skogsägare.
Max bidrag per ägare gäller oavsett antalet fastigheter registrerade på samma ägare.

att av anslaget till skogsvårdsåtgärder följande bidrag skall utgå:

a. till ungskogsrojning (huggningsklassema Rl och R2 enligt aktuell skogs-
bruksplan eller enl Skogsstyrelsens rekommendation) med 100% av
kostnaden. Röjningen skall dock omfatta minst 500 röjda stammar per ha.
Röjning skall anmälas fyra veckor i förväg for besiktning och prissättning.
OBS! Delägare som önskar erhålla röjningsbidrag år 2021, skall till jordägamämnden
anmäla den planerade rojningsarealen senast den 30 september 2020.

b. till markberednmg med 75% av kostnaden. För erhållande av bidrag till
markberedning skall samordning ske genom Besparingsskogens personal.
Anmälan av markberedning och (Brbeställning av plantor skall göras senast
den 28 februari 2020.

Max kostnad for markberedning: under 5 ha 2.000 kr/ha
Max kostnad för markberedning: över 5 ha l. SOOkr/ha

c.

d.

e.

till plantor, plantermg, frö och sådd med 75% av kostnaden. Planteringen och
sådden skall utföras enligt skogsvårdslagen §§ 5 och 6.
Bidrag utbetalas med 75% av 2,20kr per planterad planta. Max 2 300 plantor/ha.

till hyggesrensning, fon-ensning med 75% av kostnaden för områden där
behov föreligger och redovisats i hyggesanmälan.

till rågångsupptagning med 75% av kostnaden på skiften markerade i skogsbruksplanen.
Max kostnad for rågängsupptagning är 2 000 kr/km.
Arbetet skall inkludera röjning/rensning, målning, framtagning av rosen, rågångspålar,
samt uppsättniug av desamma i alla hörn, rosen och bilvägspassager. Andra kostnader
som kan härröras till rågångsupptagningen ersätts ej. Markägaren ansvarar för
kontakter med rågrarmar.

-^^r' ^
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att

att

att
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av anslaget till jordbruk "gödning och utsäde" bidrag utgår med 50% av redovisad
kostnad exkl mervärdeskatt.

att bidrag till jordbrukskalk utgår med 100% av redovisad kostnad exkl mervärdeskatt.

ätt bidrag till veterinär utgår med 75% av redovisad kostnad exkl mervärdeskatt.
Gäller ej häst och hund.

att kreatursbidrag utgår for:

Kor 550kr/djurochår
Kalvar, far och gettei 220 kr/djur och är

att Otillbörligt utnyttjande av bidragen medför återbetalningsplikt.

inkomstbasbeloppet för verksamhetsåret enligt lagen om allmänna försäkringar skall ligga
til] grund för arvoden till förtroendevalda för Säma och Idre Jordägande sockenmän och

deras arvoden fastställda i procent av inkomstbasbeloppet enligt allmännmgsstämmans
beslut enl § 25 med Säma och Idre jordägande socknemän den 28 november 2000 samt
enligt Säma Jordägarstämmas beslut § 10 den 6 juni 2001 skall gälla.

ersättning för resor för styrelseledamöter och delegerade utgår enligt besparmgsskogens
tjänstemäns reseersättning.

Ifc
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Utdrag

Protokoll styrelsemöte med 2019-10-31
Idrejordägaraämndden31 oktober 2019 §§8-18
i Jordägarstugan på Idre.

Närvarande: Jan Larsson ordförande,
Sören Karlsson, Sivert Jonsson

Per-Göran Nilsson, Stefan Korssjön,
Ann Sofi Persson sekreterare.

§12.

Genomgång och arbete av förslag till villkor, bidrag m. m. samt budgetförslag
för år 2020.

Förslag
Budget 2020

Nämnden beslutade att föreslå från nämnden förslag till budget,
bidragsvillkor m. m. för år 2020 till höstens jordägarstämma. Se bilaga l.

Ordförande Sekreterare:

Jan Larsson Ann - Sofi Persson

Justeras:

Sivert Jonsson

Ur det justerade protokollet rätt utdraget intygar

'rl'M. M^'l'-f^-tl^
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IDRE JORDÄGARNÄMND

Förslag till utgifts- och inkomststat för er 2020

Utgifter
Vägar

Budget 2019) Budget 2020

Underhåll av vägar, sommar -335 0001 -320 000
Underhäll av vägar, vinter -35 0001 -35 000
Statsbidrag 100001 10000
Summa -360 OOOl -345 000

Skogsvärd

Plantering, sådd -1200001 -120000
Markberedning -90 0001 -90 000
Hyggesrensing -30 OOOl -30 000
Röjning -70 0001 -70 000
Rågängar -20 0001 -20 000
Skogsbruksplaner, delägare -5 0001 -5000
Ekonomisk rådgivnine 01 o
Summa -335 0001 -335 000

Utbildning delägare -30 0001 -10 000
Media, delägarinfo (inkl skogsdag) -30 0001 -65 000
Reklamavtal -85 0001 .90 000
Diverse bidrag, skifteslagsbidrag -70 0001 -65 000

Jordbruk

Bidrag till veterinärkostnader -5 0001 -5000
Dikning -100001 -10000
Kreatursbidrag -30 0001 -30 000
Arealbidrag -30 0001 -30 000
Stängselbidrag 01 o
Summa -75 0001 -75 000

Styrelsen Idre Jordägarnämnd -1000001 -100000
Oförutsett -150001 -15 000

SUMMA KOSTNADER -11000001 -1100000

Inkomster

Anslag från Besparingsskogen
. 000001 -l 100000

SUMMA INTÄKTER -11000001 -1100000

^)



^>\\^ \ ^ vi.VCu^
t-^

Idre Jordägarnämnd föreslår att följande villkor skall gälla
för 2020 års utgifts- och inkomststat avseende bidrag och
arvoden:

Skiftesbidrag utgår till bysamfällighetsforeningama enligt bilaga. Bidraget utbetalas efter
redovisning av föregående års räkenskaper och föreningens sammansättning.

Skiftesbidrag som anslagits för verksamhetsåret 2019 skall av samfällighets-
förvaltningen vara uttagna senast 2020-12-31. Om så icke sker återgår för året avsatt
bidrag i ny räkning.

Samtliga skogsvårdsåtgärder, gäller endast åbodelningsmark, enligt punkterna a. t om f.
nedan ersätts med max 40. 000 kr per fastighet/ägare och år. Dessa bidrag utbetalas efter av
Besparingsskogen prissatta, förbesiktigade, avsynade och godkända skogsvårdsåtgärder.

Den 31 januari är sista inlämningsdag för fakturor och bidragsansöbiingar gällande aret innan.

Vid bedömning av bidragets begränsning per fastighet/ägare och år betraktas aktiebolag,
oskiftat dödsbo och annan samägandeform som en skogsägare.
Max bidrag per ägare gäller oavsett antalet fastigheter registrerade pä samma ägare.

att av anslaget till skogsvårdsåtgärder följande bidrag skall utgä:

a till ungskogsröjning (huggningsklassema Rl och R2 enligt aktuell skogs-
bruksplan eller enl Skogsstyrelsens rekommendation) med 100% av
kostnaden. Röjningen skall dock omfatta minst 500 röjda stammar per ha.

b till markberedning med 100% av kostnaden. För erhållande av bidrag till
markberedning skall samordning ske genom Besparingskogen.

c till plantor, plantering, frö och sådd med 100% av kostnaden. Planteringen och
sådden skall utföras enligt skogsvårdslagen § 5 och 6.

d till hyggesrensning, fön-ensning med 100% av kostnaden för områden där
behov föreligger och redovisats i hyggesanmälan.

e till rågångsupptagning med l 00% på skiften markerade i skogsbruksplanen.

Arbetet skall inkludera rojning/rensning, målning, fi-amtagning av rosen, rågångspålar
samt uppsättning av desamma i alla hörn, rosen och bilvägspassager. Andra kostnader
som kan härröras till rågångsupptagningen ersätts ej. Markägaren ansvarar för
kontakter med rågrannar. Ersättningen är 2. 000 kr/km om skogsägaren själv
utför arbetet. Om skogsvårdsföretag anlitas utgår timersättning.

^
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3« av anslaget till jordbruk skall följande bidragsnoniier gälla:

För djur: 550 kr/ko

220 kr/får,getter och kalvar

Veterinär o semin: 75% av kostnaden exkl mervärdeskatt. Gäller efhund och häst.

Åker: 550 kr/ha, brukad åker eLbetesmark

Bete: 550 kr per ha, bete eller maskinell putsning.

Dikning: Max 30 kr/m av kostnaden på åkermark exkl mervärdesskatt

att

att

att

.
iri:omstbaJAeloppet fOTVel;ksamheteäret enligt lagen om allmänna försäkringar skall ligga
till grund för arvoden till förtroendevalda för Säma och Idre Jordägande s~odmemän"ocr

deras arroden fastställda i procent av inkomstbasbeloppet enligt Idre Jordägarstänmas
beslut § 7 av 7 december 2000 skall gälla.

CTsättaing för resor för styrelseledamöter och delegerade utgår enligt besparings
tjänstemäns reseersättning

att. av anslaget till UtbildninR Motorsåeskort skall följande bidragsnormer gälla:

Bidrag om 1500 kr ges till delägare vid dokumenterad och erhållet bevis för genomförd kurs i
motorsågsutbildning. Bidraget kan även betalas ut till maka/make, sambo, barn, bambam."
arvinge. --, ---, -."-. ",

vui!edollmmg av, bidra8ets begränsmng per fastighet/ägare och år betraktas aktiebolag,
oskiftat dödsbo och amian samägandeform som en skogsägare.
Bidraget begränsas till max en ägare per delägd fastighet och max en fastighet oavsett antalet

samma ägare.

^)



Utdrag

Protokoll fort vid sammanträde med

Säma-Idre Allmänningsstyrelse den
31 oktober 2019 på Besparingsskogens
kontor i Säma.

2019-10-31
§§118-133

Närvarande: Benny Nilsson ordförande,
Lars Balstadsveen, Ingemar Hermansson,
Mats Bysell, Ola Jönsson,
Ulf Andersson föredragande,
Nils EIiasson tillträdande förvaltare
Ann Sofi Persson sekreterare.

Magnus Piper ekonomiansvarig.

§131.

Inkommit värdering på nahirreservatet vid Slötjärnsbustan från naturvårdsverket. Naturreservatet
vid

Isen föreslår Jordägarstämman att godkänna bildande av naturreservat Slötjämsbustan
Slötjämsbustan och att acceptera bud från staten gällande intrångsersättnine om
40 000 000 kronor för området.

A Imänningsstyrelsen föreslår även att Jordägarstämman ger i uppdrag till
allmäimingsstyrelsen att använda erhållen intrångsersättning till att köpa produktiv
skogsmark motsvarande den till naturreservat Slötjämsbustan avsatta arealer produktiv
skogsmark.

Ordförande:

Benny Nilsson

Justerare:

Ingemar Hermansson

Sekreterare:

Ann Sofi Persson

Ur det justerade protokollet rätt utdraget intygar

.l^t l.
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Ersättningsutredning enligt 31 kap
Miljöbalken

Alvdalen-Särna-ldre besparingsskog s:1

i samband med förslag till bildande av.naturre-

servatet Slötjärnsbustan

Uppdatering efter gränsändring 2018-16-16

i""*-»,

13.'

1/~J '^r^^ f^3^1t^-^'^-^'^f^^;. ^^'^ ^^. T'^. »'

JC



Ordwnummer:163577

Fastighetsbeteökning; Ah/dalen Särna-ldre besparingsskog s:1

Innehållsförteckning
1. Sammanfattning

2. Uppdragsbeskrlvning

3. Underiag

4. Beskrivning

5. Ersättningsregler.

6. Tolkning av restriktionernas effekter.

7. Värderingsmstoder.

8. Värdering av berörd del.

9. Värdering hela samfälligheter\.

10. Ersättning

10

13

14

Stöa 2 &v 14
Svefa AB, Pelle Bergs backe 3, 791 BO Falun

Org.nr: 566514-3434, &tyrelsens sats: Stockholm



Ordemummer:163577-

FastlghetsbatBcknlng; Atvdal&n Särna-ldre b&sparingsskofl s:1

1. Sammanfattning

Värderingsobjekt:

Uppdragsgivare:

Syfte:

Värdetidpunkt

Objektslyp:

Ersättning:

Samfälligheten Älvdalen Särna-ldre besparingsskog s:1 berörs vid förslag till
bildande av naturreservatet Stötjarnsbustan.

Objektnummer i VIC Natur: 1 119045.

Uppdragsgivare är Länsstyrelsen i Dalarnas län genom Lennart Bratt och
Jemt Anna Eriksson.

Utlätandet syftar till att utreda om ägarna till samfälligheten är berättigade till
ersättning enligt 31 kap miljäbalken samf, om se är fallet, bedöma storleken
pä rätten till ersättning. Utförda besiktningar är sj av sädan karaktär att de
uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersSkningsplikl enligt
4 kap 19 § jordabalken.

Värdetidpunkt är den 15 oktober 2018.

Samfälligheten utgörs av en bebyggd lantbruksfastighe) (typkod 120) och in-
gartaxeringsmässigt i en sammanléring. Resarvatsomrädets areal Inom sam-

fällighsten uppgår till ca 1791 ha, fördelat pä ca 1334 ha produkth/ skogsmark,
ca 358 ha myrimpediment, ca 66 ha höjdlägesimpediment, ca 32 ha vatten
samt ca 1 ha övrig mark l form av grusvägar. Det totala virkesförrädet uppgår
lillca115000m3sk.

Hela samfällighetans marknadsvärde bedöms minska msd:

32 000 000 KRONOR

Slutlig srsättning är totalt:

40 000 000 KRONOR
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2. Uppdragsbeskrivning

Värderingsobjekt
Samfälligheten Säma-ldre besparingsskog s:1 i Älvdalens kommun.

Uppdragsgivare
Länsstyrelsen i Dalarnas län genom Lennart Bratt och Jemt Anna Eriksson.

Objektnummer i VIG Natur:1119045.

Syfte
Syftet med uppdraget är att bedöma om ratt till ersättning föreligger enligt 31 kap mlljobalken med anled-
ning av föreslaget reservatsbaslut och, om si är fallet, bedöma storleken på rätten till ersättning.

Den totala skadan omfattar fastighetens marknadsvärdeminskning saml eventuell övrig ekonomisk skada
som markägaren kan drabbas av. Förekomst av Bvrig skada utreds dock inte i denna ersättrungsutredning.
Inte heller har så kallade ackumulerade skador ulretts.

Med marknadsvärde avses det sannolika priset vid en försäljning av en fastighet på en fri och fippen mark-
nåd under normala omständigheter, vid en viss angiven värdetidpunkt.

Värdetidpunkt
VärdeUdpunkt är den 15 oktober 2018.

Förutsättningar
l utredningen förutsätts att föreslagna reservatslöreskrifter är ds som kommer att gälla efter att naturreserva-
tet bildats. Utdrag från de föreslagna reseroatsföreskriftema återfinns i bilaga. Vidare förutsätts att aktuellt
område kan styckas av för att bilda en egen fastighet alternativt fastighetsregleras till annan befintlig fasäghet
i näromrädet.

Allmänna villkor

Svefa tar inte ansvar fBr oriktiga värdebedömningar orsakade av att uppdragsgivaren lämnat oriktiga eller
ofullständiga sakuppgifter. Utlåtandet fritarinjg en köpare i något avseende frän dennes undersökningsplikt
eller sn säljare frän dennes upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken.

Se även bifogade allmänna villkor för fastlghetsvärderingar, bilaga 1.
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3. Underlag

Utlåtandet grundas huvudsakligen på skogliga uppgifter hämtade frän besparingsskogens egen laserscan-
ning från hösten 2015. Laserdatat har kalibreiats genom stlckprovsvis fältinvgntering av ett antal bestånd,
valda för att spegla olika skogstyper inom området. FältinventBringen utfördes av Jerk Eriksson och Martin
Persson under september och oktober 2017. Den fahinventerade arealen motsvarar ca 15 % av den produk-
tiva skogsmarksarealen. Både laserdatat och fältinventeringen är behäftade med viss osäkerhet i mätning-
arna varför de justeringar som utförts har gjorts med försiktishet. Några saker som fälBnventeringen tydligt
visade var följande:

. Andelen tall bor vara högre, med högre medeldiameter

. Andelen gran bör vara lägre, med något högre medeldiameter

. Andelen björk bör vara lägre, med rätt mycket högre medeldiameter

l samband med fBtinventeringen gjordes även en besiktning av beständsindelningen samt (Srdelningen mel-
lan produktiv skogsmark och impedimentsmark. De av laserscanningen avgränsade myrimpedimenten
stämde mycket bra, medan avgränsnlngen av impediment pä fastmark var fiir stor. Nya avdelningar med
produktiv skogsmark har lagts till med data frän fältinventenngen, vilket berör avd. 66, 67, 69 och 79. l övrtgl
har en del Justeringar av beståndsindelningen gjorts, dels baserat pä observationer i fält, dels som en an-
passning till praktisk indelning for det storskaliga skogsbruk som huvudsakligen bedrivs l den närmaste om-
glvningen.

Efter ändrade reservatsgränser 2018-07-09 utfördes ny fältbesiktnlng 2018-09.14 av Martin Persson, dals
för att studera nya gränsdragningar runt vägar och hus, dels fältinventera fflr skogliga uppgifter på nytillkomna
områden med produktiv skogsmark. Ändringar av reservatsgränsema, mad borttagna och nytiilkomna omré-
dan, framgår av karta i bilaga.

Justeringar för ovanstående har gjorts i Beständsmetoden, l övrigt bygger Ingående skogliga data pä det
material som besparingsskogen tillhandahållit utifrån sin laserscannlng. Slutligen har allt data räknats upp
med 3 ers tillväxt, eftersom laserscanningen utfördes pä hästen 2015. De skogliga uppgifter som ligger till
grund för den skogllga avkastningskalkylen framgér av bifogade bilagor.

Som underiag har även utnyttjats:

. länsstyrelsens karta över naturreservatet

. utdrag ur föreslagna reservatsföreskrifter

. uppgifter från SkogForsk angående byggande av skogsbilvägar

. ortofotokarta

. ortsprismaterial

. virkesprislistor och uppgifter frän sågverk i trakten

4. Beskrivning

Samfälligheten, allmänt
Samfälligheten är belägen söder om Idre i Dalarnas län.
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Älvdalen Särna-ldre besparingsskog s:1 omfattar enligt fastighetsregistret totalt 50 424, 6982 ha. Samfällig-
heten är en besparingsskog med ett stort antal delägande fastigheter.

Aktuellt område bedöms inte beröras av några detaljplaner, områdesbestämmelser eller andra planer på
någon form av exploatering. Enligt uppgift från SeSverige berörs aktuellt område heller inte av några regi-
strerade nyckelbiotoper eller objekt med naturvården.

För övrig information om samlälligheten se bifogat fastighetsdatautdrag, bilaga 2.

Område inom föreslaget naturreservat
Av länsstyrelsens karta över det planerade reservatet framgår att delar av rubricerad samfällighet hamnar
inom det föreslagna reservatet.

Reservatsomrädets areal inom samfälligheten uppmätt i karta uppgår till ca 1 791 ha, fördelat pä ca 1 334
ha produktiv skogsmark, ca 358 ha myrimpediment, ca 66 ha hojdlägesimpediment, ca 32 ha vatten samt
ca 1 ha övrig mark i form av grusvägar.

^ ::å
Tuutn*är> ̂ -^. '-L"
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Översikt löreslaget reservatsområde på Älvdalen Säma-fdre bespanngsskog s: 1, efter grånsändringar 2018-07-09.
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Skog och skogsmark
Det totala virkesförrädet pé den produktiva skogsmarken bedöms uppgå till ca 115 000 m'sk, motsvarande
87 mWha. Detta är fördelat på 75 % tall, 23 % gran, 2 % björk samt små volymer övriga lövträd spridda i
bestånden. Medelbonlteten bedöms uppge till ca 2,4 m3sk per ha och är. Skogarna är oueriag gamla till
mycket gamla, präglade av svag mark, stor olikéldrighet och stora, plana marRomräden. Dessa bryts av ge-
nom större myrar samt uppstickande mer eller mindre branta höjdpartler och sluttningar, samt i södra delen
ett större område med ungskog.

Det berörda området är speciellt, genom att markerna ligger pä hög höjd och au klimatet har stark inverkan
på skogsbruksförutsättningarna. Vidare krävs rätt omfattande nybyggnad av skogsbilvägar för att kunna be-
driva ett lönsamt skogsbruk Inom området. Ett basvägnät om ca 15 km nybyggd skogsbilväg har planerats In
för att erhålla rimliga terrängtransportavstånd i omrädet. Detta har belastat den skogliga avkastningskalkylen
med 15 kr/mask far indirekta awerkningskostnader, vilket bedöms spegla kostnaden för nya vägar i området.

Viikeskvalitsten bedöms med hänsyn till ingående trädslag vara något sämre än normalt för regionen, med
fler skadade eller krokiga stammar samt fler träd med betydligt grövre kvist än normalt.

Skogsimpediment
Inom området finns impedimentmarker främst i form av myr, men
klimatläge, med en sammanlagd areal om ca 424 ha.

viss del i form av fastmarker i utsatt

Övrig mark
Övrig mark utgörs av grusvägar, med en areal om ca 1 ha.

Vatten

Inom området finns att antal mindre sjöar och tjärnar, med en sammanlagd araal om ca 32 ha.

Jakt och fiske

Organiserad jakt bedrivs i området. Omradets jaktbarhet och viltUllgång bedöms vara god till mycket god för
området, med en attraktiv jaktmitjö som är avskild men ändå lättillgänglig. Jaktens värde har bedömts ur ett
arrendeperspektiv, med beaktande av att områdets storlek ger möjlighet till jakt i egen regi.

Till aktuell fastighet hör vatten enligt 1 kap 5 § jordabalken. Fisket torde vara samfällt (or de delägande fas-
tlgheterna. Ytterligare utredning om flskerätl ar ej utfärd.

5. Ersättningsregler
Enligt 31 kap 4 § mlljöbalken utgår ersättning till markägaren om den ekonomistai skadan ner över kvalifi-
kationsgränsen. Denna gräns är överskriden när "pågående markanvändning avsevärt försvåras Inom be-
rörd del av fastigheten". Per dafinition utgår därför aldrig ersättning för förväntningsvärden, eftersom endast
skador l pägäande markanvändning ersätts.
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l begreppet pågående maikanvändning ingår åtgärder som är att betrakta som normala rationaliseringsät-
gärdar. Msd berörd del avses när det gäller skog en "behandlingsenhet" - ett eller flera skogsbestånd som
avses kunna bli behandlade med samma åtgärd samtidigt. Beståndsindelningen skall ske efter fackmanna-
mässiga grunder och ingen strikl biologisk indelning skall göras.

Värdering ska ske av den berörda delen före och efter restriktioner. Det är alltså två värden som ska jämfé-
ras. Dels den berörda delens värde med bortseende frän reservatsplanerna (dock med beaktande av de
generella hänsyn ägaren har att iaktta), dels den bsrörda delens värde med restriktioner enligt reservatsför-
slaget. Skadan på den berörda delen är lika med mellanskillnaden i värde (marknadsvärdeminskningen).

När värdeminskningen på den berörda delen bedömts, görs en provning om denna värdeminskning är en
inträng som markägaren bör tala utan ersättning eller e). Vid bedömning av om kvalifikationsgränsen har
uppnåtts skall övriga skador enligt 4 kap 1 § expropriationslagen beaktas liksom ackumulerade skador som
uppstått under senaste 10-års perioden (31 kap 9 § mlljöbalken). Detta kan innebära att om pågåenda mar-
kamändning inte avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten, se kan kvalifikatlonsgränsen ändå
överskridas om den berSrda delen tidigare drabbats av flera mindre inträng vars skada nu kan läggas Ihop.

l det (all kvaliflkationsgränsan är uppnådd skall ersättning utgå. Pä grund av miljöbalkens hänvisning till ex-
propriationslagen skall vid bedömningen av srsättningens storiek marknadsvärdemlnskningen på hela fas-
tigheten beaktas dvs värde före restriktioner hela fastigheten minus värde efter restriktioner hela fastig-
heten. Enligt gängse skadeståndsrättsliga principer är både markägare och myndighet skyldiga till att inom
rimliga gränser vidta åtgärder fir att minska skadan.

Vid bedömningen av ersättningens storlek skall enligt 4 kap 1 § expropriationslagen ett péslag om 25 % pä
den bedömda marknadsvärdesminskningen göras.

6. Tolkning av restriktionernas effekter

Pågående markanvändning på fastigheten inom föreslaget naturreservatsomräde:
Pågående markanvändning är skogsbruk och jakt inom hela omrädet.

Restriktionernas effektar

/ naturreservatet är det förbjudet sä:

1.
s.
3.
4.

Anordna upplag, gräva, schakts, dika, damma eller pä något sätt skada mark aller vatten,
Anlägga mark- eller lultledning, uppföra ny byggnad, mast eller annan anläggning
Gödsla, återföra aska eller använda bekämpningsmedel
Framföra motardrivet fordon i terrängen på banrnrk med fällande undantag:

UHransport av älg, björn, större hjortvilt eller vildsvin med fordon utan att skadar pä mark silar
vegetation uppkommer.
För tjänstemän l sjukvåids-, polis- eller raddningsärende. Insatsen ska omgående anmälas till
länsstyrelsen.

5. Avverka skog och utföra skogsvärdande åtgärd samt att uppsubata och ta bort dött tråd eller vind-
fålle, med följande undantag:
Röjning av sly och avlägsnande av vindfällen får ske vid fäboden Slöljämsbustan

6. Plantera in växter eller djur med följande undantag:

7. Utan Länsstyrelsens tillstånd sprida kalk
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Slutsatser:

Verksamheterna l punkt 1, 2, 4 och 6 är i princip tillståndpliktiga enligt andra lagar och förordningar och
är inte ersättnlngsgrundande enligt MB, eftersom dal inte är friga om pågående markanvändning.

För punkt 3 och 7 gäller att särekild hänsyn krävs i känsliga miljöer enligt allmänna föreskrifter. Åtgärden
kan dock vara förenlig med den pågående markanvändningen och därmed vara ersättningsgrundande
enligt MB.

Förbudet mot skogsbruk i punkt 5 innebär att värdet av all skog pä dan produktiva skogsmarken som
finns där idag försvinner, liksom värdet av all framtida skog som kan produceras på marken. Undantagen
för räjnlng av sly och avlägsnande av vindfälten bedöms inte längre vara aktuella efter de gränsändringar
som gjordes 2018-07-09, eftersom markerna närmast fäboden Slöljärnsbustan då hamnar utanför det
tilltänkta reservatsomrädet.

Utdrag ur länsstyrelsens förslag till reservatsföreskrifter bifogas i bilaga 5.

7. Värderingsmetoder
Två grundläggande metoder används for att få fram underlag för värdebedömningen, dels en marknadsan-
passad avkastningsmetod, dels en ortsprismetod. Därutöver beaktas de f6r fastigheten unika förhållanden
som kan péveika marknadsvärdet, men som inte beaktats i värderingsmBtodema.

Marknadsanpassad avkastningsmetod
Enligt denna modell värderas skogsmarken med Beståndsmetoden, som ar en avkastningsmetod baserad
pä skoglig avkastning. Redovisade värden är maiknadsanpassade genom att ett stort antal genomförda
fastighetsaffärer på den öppna marknaden analyserats. Denna analys ligger till grund for det aktuella omré-
dets skogliga värdskalkyl.

Utöver skogsvärdet i de olika delomradena/beständen värderas följande övriga värdepävarkande faktorer
eftersom de inte beaktas i Beståndsmetoden:

' Jaktmarksvärdet för hela området värderas genom analys av arrendeprisnivier l regionen.
. Marknadsvärdet för det ingående skogsimpedimentel bedöms pé grund av de marginella värdena mer

schablonmässigt.

Ortsprismetod
Detta är en analysmetod där värderingsobjektet eller del av (hel fastighel, jordbruksmark, skogsmark etc)
vid värdebedomnlngen jämförs med sålda fastigheter med samma verksamhetsinriktning och inom ett lik-
värdigt maiknadsomräde. l det valda ortsprismaterialet bor ds viktigaste prispäverkande faktorerna, Inom
rimliga gränser, stämma överens mellan materialet och värderingsobjektet. Korrigering görs för Uds-och
egenskapsmässiga avvikelser gsntemot jämförelssobjekten. Inför värdebedömnlngen bör normeringar av
olika slag göras, t ex kr/ha eller kr/m'sk.
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8. Värdering av berörd del

Vid definition av berörd del miste man ge till förarbeten till lag. Definitionen av "behandlingsenhet" är ett eller
flera bestånd som avses kunna bli behandlade med samma åtgärd samtidigt, l aktuellt fall bedöms flera
berörda delar finnas: den produktiva skogsmarken (berörd del A), skogsimpediment (berörd del B), övrig
mark (berörd del C) samt vatten (berörd dal D). Berörda delarna B, C, och D bedöms endast marginallt
påverkas av reservatsresthktionema. De bedöms inta uppfylla kvalifikationsgränsen för ersäUningsgill skada
och har därför inte behandlats ytterligare i denna utredning.

Värdering före restriktioner (berörd del A)
Den berörda delen utgörs av produktiv skogsmark och pägäende markanvändning är skogsbruk och jakt.

Avkastningsmetod

Skog

l aktuell kalkyl har Stora Ensos virkesprislista använts som grund. Denna har kompletterats med Vanhälls
Sägs prislista för björktimmer. För anpassning till rotpostmarknaden har inga transportavdrag (är massave-
den belastat kalkylen. Vidare görs ett tillägg på virkesprislistan med 145 kr/mfub för tall- och grantimmer
samt tillägg pA massaveden med 35 kr/m3fub. Även om i princip all skog inom berört område uppnått slutav-
vaiknlngsbar ålder, bedöms det varken lämpligt eller rimligt att omgående avverka alla bastind. Istället har
större delen av omrädet i kalkylen avverkats under en 20-ärspB riod, vilket kalkylmässigt bedöms motsvara

marknadens synsätt på aktuellt omräde.

En till marknadsaktWBrna anpassad naturvårdshänsyn har tagits genom en generell nalun/årdshansyn mot-
svarande S % av nudda och framtida aweikningsvolymer. Utöver detta har ett antal avdelningar klassats
som S3, dvs. skog som inte bör slutawerkas. S3- beständon utgör sammanlagt ca 6 % av areaten och ca 6
% av virkesvolymen på aktuellt område. De har i kalkylen värderats med aworkningstldpunkt långt fram i
tiden och med maximalt (30 %) naturvérdsavdrag, vilket sänker dessa besttnds ekonomiska värde.

Sammantaget har drygt 10 % av virkesvolymen sparats som naturvärdshätisyn, vilket bedöms spegla mark-
nådens syn pä hänsyn i aktuellt område.

Marknadsanpassning har även skett genom att diskonteringen i värdekalkylen genomförts med en glidande
kalkylränta pi 2,8 - 3,0 %.

Eftersom den produktiva skogsmarksarealen överstiger 100 ha berörs området av skogsvärdslagens ranso-
neringsregler (SVL§11). Dassa har dock inte beaktats i kalkylen, eftersom det i området finns flera mark-
nadsaktörer som genom sitt befintliga skogsinnehav kan neutralisera denna regel.

Ett skogligt marknadsanpassat avkastningsvärde enligt dessa förutsättningar och med angiven awerknings-
takt har beräknats till 32 373 000 kr. Besténdsmetodens värdekalkyl framgår av bilaga.

Jakt

Områdets jaktbarhat och vllttillgäng bedöms vara god till mycket god för området, med en attraktiv jaktmiljö
som är avskild men ände lättillgänglig. Jaktens värde har bedömts ur en arrendeperspektiv, med beaktande
av att områdets storlek ger möjlighet till jakt i egen regi.
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Arrsndeprisnivån bsdfims vara hSgre än normah för området och bedöms uppge till 20 kr/ha och år. Detta
kapitaliseras med 4 % kalkylränta för all framtid.

20 kr/ha . 1334 ha ° 27 000 kr * kapitaliseringsfaktor 25 = 675 000 kr

Summering
Summa marknadsrelaterade delvärden är avrundat 33 048 000 kr.

Ortsprismetod
För att på bästa sätt fånga in aktuella marknadsniväer för den lokala marknaden har två ortsprismaterial tagits
fram - ett material som speglar prisnivåerna för skogsfasligheter i hela Älvdalens kommun, en material som
visar prisnivierfor objekt belägna i dst nordvästra inlandet av Älvdalens kommun.

OrtsprismaterialBt for hela kommunen omfattar 11 köp frän juni 2017 och framåt. Nyckeltalen för dessa köp
är 336 kr/mask och 39 383 kr/ha produktiv skogsmark. Ortsprismaterialet frän det nordvästra inlandet omfattar
6 köp, frän juni 2017 och framåt. Nyckeltalen frän dessa köp är 298 kr/ mask respektive 26 606 kr/ha produktiv
skogsmark, Ortsprismaterial bifogas, bilaga 4.

Marknadsvärde före restriktioner

Marknadsvärdet för aktuell fastighet bedöms genom en sammanvflgnlng av de båda metoderna. Därutöver
beaktas de för fastigheten unika förhillanden som kan påverka marknadsvärdet, man som inte beaktats i
värderingsmetodama.

Aktuellt objekt är svärvärderat, eftersom det är ovanligt pé marknaden. Dals är det sällan objekt med se här
stor areal är till salu, dels ger läget på hög höjd med utsatt klimatläge extra svårigheter för att bedriva skogs-
bruk. Samtidigt bedöms området hälla ovanligt bra jaktmarker och ger en sällsynt möjlighet att köpa ett störrs
sammanhängande skogsområde med en stor mängd awerkningsmogen skog. Större delen av området sak-
nar idag bilvägar, vilket gör att en köpare som vill bedriva skogsbruk miste räkna msd rätt stora investeringar
lör byggande av skogsbilvägar. Vägbyggande är samtidigt en åtgärd som höjer amrédets värde pä sikt och
man kan även förvänta sig att yngre, nyanlagd skog kommer att kunna nytfla markens produktionsfSrmåga
bättre än de äldre skogar som finns inom omrédot Mag. Detta framkommer rätt tydligt när man studerar de
yngre skogar som i stor utsträckning växer i anslutning till det nu aktuella området, något som också visar att
det går att badnva skogsbruk även i dessa kärvare klimatlägen. Dock bor man komma ihåg att det nu aktuella
området delvis befinnsr sig pä hägrs höjd och pä svagara marker än dessa yngre produktionsskogar.

Om man applicerar de ovan framtagna nyckeltalen pä aktuellt objekt ger det ett värdeinteroall pé ca 34 - 38,5
miljoner kronor för aktuellt område. Bedömningen af att aktuellt objekt ur ett skogsbmksperspekliv är något
sämre än genomsnittet i de båda ortsprismaterialen, men att här finns jaktvården och upplevelsevärden som
ökar betalnlngsvlljan hos potentiella kSpare. l ortsprisurvalet har fokus legat på att få med nyligen gjorda köp,
för au i någon mån försöka fénga in eventuella effekter av den just nu heta virkesmarknaden, bAde för timmer
och for massaved. Prlsniväama far skogsfastighster har varit stigande under både 2017 och 2018, men upp-
gången har Inte varit lika tydlig l de delar som ligger långt frän större orter och långt frän industrier.

SktollavM
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Sammanfattningsvis görs bedömningen an aktuellt objekt är skogsbruksmässigt mindre attraktivt än genom-
snittet i ortsprisjamforelsarnas prisspann, men att här finns mervärden genom jakt, upplevelser och även
genom omrädats storlek samt stora mängd awerkningsbart virke. Den marknadsanpassada avkaslningskal-
kylen bedöms ha svårt att fånga in aktuellt objekts samtliga värden, varför störst vikt har lagts vid orts-
prismaterialet. Tänkbara köpare är l första hand större skogsägande bolag eller privatpersoner som sedan
tidigare har ett stort skogsinnehav i omrädet. Även köpségverk i närheten bör vara intresserade av den stora
mängden awerkningsbart tatltimmer.

Mot bakgrund av värderingsobjektets förutsättningar, dess mervärden samt en för närvarande het virkes-
marknad bor värdenivän hamna en bit över genomsnittet för fastigheterna som sålts i det nordvästra inlandet.

Marknadsvärdet av berörd del före restriktioner bedäms till 37 000 000 kr.

Bedömt marknadsvärde motsvarar 322 kr/m;lsk eller 27 736 kr/ha produktiv skogsmark.

Värdering efter restriktioner (berörd del A)
Hela omrédet ska lämnas för fri utveckling. Jakten drabbas Indirekt av vissa inskränkningar, t ex möjlighet
att röja upp siktgator, men bedfims i huvudsak kunna bedrivas som Innan restriktionerna infördes.

Avkastningsmetod

Skog

Efter det att restriktionerna gäller har säledes hela skogsproduktionen försvunnit ur brukandet av omrädet.
Avkastningsmetoden ger O kr.

Jakt

Efter att rastriktionerna gäller bedöms att Jakten till allra största delen kan bedrivas som vanligt. Nägon sänk-
ning av jaktens ekonomiska värde bedöms inte motiverat. Jakträttsvärdet kvarstår på 675 000 kr.

Ortsprismetod
Endast ett begränsat ortspnsmaterial omfattande fastigheter i fjällkanten belagda med resthktionsr kan åter-
finnas. Detta bedöms ge vägledning far värdenivén, man behöver kombineras med annan marknadsinform-
aUon samt marknadssimulering.

Att genom ortsprismetoden bedöma marknadsvärdet efter restriktioner är svart, eftersom objekt med ds rs-
striktionsr och förutsättningar som här gäller är mycket ovanligt pé maiknaden. Från 2009 finns dock ett köp,
Fjätdalen 17:3 med ca 900 ha landareal, som helt och hållet omfattades av reservatsrestriktioner. Den fas-
tigheten såldes för st» belopp motsvarande 3 333 kr/ha landareal, vilket kan vara en utgångspunkt för värde-
bedömning.

En annan utgängspunkt är att göra en analys av försålda fastigheter som helt eller till allra största deten
bestar av impediment. Efter bortgallring av obJBkt där för stor del av köpeskillingen bedöms avse annat än
ovanstående, exempslvis produktiv skogsmark, byggnader, takter m.m. återstér 5 köp som bedöms som
användbara for jämförelsen. Dessa återfinns i Dalarna, Värmland och Örebro län. Detta material har värde-
nivåer frén_ca 2500 kr/ha till ca 5 900 kr/ha, med etl snitt pä omkring 3 500 kr/ha. Med tanke på det akluella
områdets läge och alt en del av impedlmenlsforsätjningama är hämtade frän Värmland och Örebro län, med
en generellt högre pnsnlvä främst i Örebro län, bär värdebedomningen for aktuellt objekt inta nämnvärt over-
stiga genomsnittet. DS ortsprismaterlal l princip saknas för objekt med aktuellt omrädes förutsättningar, be-
häver ortspriset kompletteras med en marknadssimulering far att bedöma värdet efter restriklioner.~Utifrén
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? 9a',e"y°"6!^an3 och 8" ̂ä.mf?. rels.e !ned köPet a*' Fjätdalen 1 7:3 Indikeras att ett värde pä omkring 3 000
kl./ha la"darealbOTt'al'a 8tt. 901v för värdet pä aktuellt objekt efter restriktioner, med tanke pä att delta köp är
snart 10 är gammalt. Mot bakgrund av att aktuellt område tidigare bedBmts ha mervärden i form avU. a.
^upplevelser, bör även detta finnas kvar efter restriktioner, tillsammans med värden för jakt, äganderätt och
J!<-na??.^är?.e"'EftersoT avkast!?i?85met?d?n i."teförmarfä"9a in d8SMVärd8n utöver jaktvärdgt^
sig värdebedömningen efter restriktioner på jämförelser med ortspriserna samt i viss män maiknadsslmuie-
ring.

Med utgångspunkt frän ovan redovisade ortspriser samt resonemang bedöms marknadsvärdet för berörd del
efter restriktioner till 5 000 000 kr.

Bedömt värde motsvarar 3 748 kr/ha landareal.

Marknadsvärde efter restriktioner

Avkastningsmetodens resultat ovan blir O kr. Eftersom avkastningsmstoden i sina förutsättningar är mark-
nadsanpassad med framförallt vald diskontgringsprocant, ingår s.k. äganderättsvärden, såsom exempelvis
ägandets egenvärde, rekreation, skönhetsvärde och liknande, i dess resultat. Den skogliga avkastningen far
den berörda delen är således O kr, men kvar finns äganderSttsvärdena, jaktvården mm. Dessa kan inte sär-
skilt beräknas i avkastningsmetoden, men är med största sannolikhet betydligt större än O kr. Avkastnings-
metoden bedöms därför otillräcklig som underlag Ur en värdebedämning av berörd de] efter restriktioner.

Istället används ortsprismaterlal där de sålda objekten i princip enbart innehallar jmpedimentmarker eller
skogsmark med restriktioner som förbjuder alla former av ekonomiskt brukande. För da nu aktuella områdena
Indikerar ovanstående ortspnsmetod att värdet efter restriktioner uppger till omkring 5 000 000 kr.

Marknadsvärdet av berörd del efter restriktioner bedöms till 5 000 000 kr.

Prövning av kvalifikationsgräns (berörd del A)
Marknadsvärdet före restriktioner är 37 000 000 kr
Marknadsvärdet efter restriktioner är 5 000 000 kr
Marknadsvärdeskillnad = ekonomisk skada 32 000 000 kr

Värdeminskningen bedöms överstiga kvalifikationsgränsen enligt 31 kap 4 g miljöbalkan och rätt till arsätt-
ning bedöms föreligga.

9. Värdering hela samfälligheten
Till följd av miljobalkens hänvisning till expropriatlonslagen skall vid bedamningen av ersättningens storiek
maiknadsvardemlnskningen pä hela samffllllgheten beaktas, dvs välde före restriktioner pä hela safrfäl-
ligheten minus värde efter rsstriktioner pä hela samfällighsten.

Hela samfällighetenheten är inte inventerad och uppgifter som finns tillgängliga för resterande delar av
samfäNghefen bedöms Inte som tillräckliga for att i detta fall utgöra underiag för en värdebedömnlng. En
prasumtlv köpare torde se till skogsvärdet och awerkningsmojllghetema i första hand. Marknadsvärde-
minskningen för hela samfälligheten med restriktioner bedöms i detta fall motsvara marknadsvärdeminsk-
ningen för dan berörda delen med restnktloner, vars ekonomiska skada överstigit kvalifikationsgränsen.

Ovan bedömd ekonomisk skada uppgår till 32 000 000 kr.
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10. Ersättning
Hela fastighetens marknadsvärde bedöms enligt ovan minska med 32 000 000 kr. Det har inte undersökts
om markägaren Åsamkats någon annan ekonomisk skada än dsn ovan redovisade. FBr de berörda delar
vars ekonomiska skada understiger kvalifikationsgränsen utgår ingen ersättning över huvud taget.

Ytterligare Intréngsersättning, uppräkning med 2S %
För slutlig ersättning skall enligt 4 kap 1 § expropriationslagen ett péslag göras med 25 % pä tidigare be-
dömd marknadsvärdesminskning. Enligt ovan bedöms marknadsvärdesmlnskningen till 32 000 000 kr.
Påslaget om 25 % uppger därmed till 8 000 000 kr.

Ersättning ska därmed utgå med sammantaget 40 000 000 kr.

Falun den 16 oktober 2018

^l^.-(ti 'ii a- -v...
i/ <- . .^--

Martin Persson, Svsfa AB

Jägmästare
Skog och Lantbmksvärderare

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Allmänna villkor för värdautlätande
Fastighetsdatautdrag
Skogsbilaga med beständskartor
Ortsprismaterial
Utdrag ur länsstyrelsens förslag till beslut om naturreservat
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Valberedningens förslag till 2019 ars höststämma för Särna Idre Besparingsskogar.

Beslutat pä valberedningens möte i Särna den 5 november 2019 .

Närvarande: Pierre Hedlund, Kjell Spänberg, Bo Dalström.

Allmännlngsstyrelsen.

Ordförande:

Ledamot:

Suppleant;

Benny Nilsson, Idre omval

Ingemar Hermansson, Särna omval

Ann-Christlne Bertilsson

Granat, Särna

nyval

2020-2023

2020-2023

2020-2023

Särna Jordägarnämnd.

Ledamöter;

Suppleanter;

Ole Spänberg, Särna omval 2020-2023

Tomas Dahlqvist, Särna omval 2020-2023

Niclas Persson, Särna nyval 2020-2023

Pelle Antonsson, Särna nyval 2020-2023

Idre Jordägamämnd.

Ordförande:

Vice ordförande:

Ledamot:

Jan Larsson, Idre omval 2020-2023

Torbjörn Nilsson, Idre omval 2020-2023

Stefan Korssjön, Idre omval 2020-2023

Suppleanter: Ronny Enarsson, Idre nyval 2020-2023



Revisorer.

Ordinarie Sigrid Larsson, Särna omval 2020

Emma Lagerlöf, Idre omval 2020

Revisionsbyrän PWC omval 2020

Suppleanter Kent Westman, Idre omval 2020

Lars Olsson, Särna omval 2020

Revisionsbyrän PWC omval 2020

Arvoden

Valberedningen föreslår arvoden baserade pä inkomstbasbeloppet för 2020.

Procentsatserna för de olika ledamöterna föreslås oförändrat enligt det som gäller i dag.

Mötesarvodet föreslås ersättning per timme.

Valberedningen önskar en översyn av arvodenas storlek till nästa ars höststämma.

Valberedningen genom sammankallande.

Särna 2019-11-05

Pierre Hedlund



Arvoden för Särna-ldre Besparingsskog

Inkomstbasbelopp för 2020: 66 800 kr

Allmänningsstyrelsen

%-sats av

basbeloppet

Fast arvode per
o

ar

Ordförande 100% 66 800 kr

Ledamöter 22% 14 696 kr

Revisorer 8% 5 344 kr

Jordägarnämnderna

%-sats av

basbeloppet

Fast arvode per
är

Ordförande 20% 13 360 kr

Ledamöter 8% 5344kr

Jordägarstämman

%-sats av

basbeloppet

Fast arvode per
är

Ordförande 27% 18 036 kr

Sammanträdesarvode samtliga
nämnder

%-sats av

basbeloppet

Samtliga
ledamöter

Projekt per timme 0,4% 267kr



KALENDARIUM

JORDÅGARSTÄMMA

Ordförande; Svante Olsson, Säma
V.ordforande: Lars Balstadsveen, Idre

2018-2021
2018-2021

ALLMÄNNDMOSSTYRELSE

Ordförande: Benny Nilsson, Älvdalen
V. ordförande: Mats Bysell, Orsa

Ledamöter: Lars Balstedsveen, Idre
Ola Jönsson, Säma
Ingemar Hermansson, Säma

Suppleanter: Svante Olsson, Säma
Kristina Wahlström, Idre
Jan Spånberg, Idre
Stefan Mokvist, Säma

Revisorer: Sigrid Larsson Säma
Emma Lagerlöf Idre
Revisionsbyrån PWC Mora

Suppleanter: Kent Westman, Idre
Lars Olsson Särna

Revisionsbyrån PWC

2016-2019
2018-2021

2018-2021
2018-2021
2016-2019

2016-2019
2017-2020
2018-2021
2017-2020

2019
2019
2019

2019
2019
2019

VALBEREDNING:

Sammankallande:
Ledamöter:

Suppleanter:

Pierre Hedlund, Säma
Bo Dahlström, Idre
Kjell Spänberg, Särna

Åke Rustad, Säma
Roland Svensson Idre

2017 - 2020
2017-2020
2017-2020

2019-2022
2019-2022



KALENDARIUM

fflRE JOKDÄGARNÄMND

Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:

Jan Larsson Idre 2016-2019
Per Göran Nilsson Idre 2016-2019
Sivert Jonsson, Idre 2018-2021
Stefan Korssjön Idre 2016-2019
Sören Karlsson Älvdalen 2018-2021

Suppleanter: Torgny fToay) Södeiqvist 2018-202 l
Torbjörn Nilsson Idre 2016-2019
Knut Eriksson, Idre 2018-202 l



KALENDARIUM

SÄRNA JORDÄGAHNÄMND

Ordförande:
Vordförande:
Ledamöter:

Stefan Mattsson, Säma 2018-2021
Ulla Back, Säma 2018-2021
Ole Spånberg, Säma 2016-2019
Tomas Dahlqvist, Säma 2016-2019
Sören Nygårds, Lima 2018-2021

Suppleanter: Ola Jönsson, Säma 2016-2019
Stefan Molcvist, Säma 2016-2019
Björn Hermansson, Orsa 2018-2021



Utdrag

Protokoll fort vid sammanträde med
Säma-Idre Allmänningsstyrelse den
12 april 2019 på Besparingsskogens
kontor i Säma.

2019-04-12
§§35-56

Närvarande: Benny Nilsson ordförande,
Lars Balstadsveen, Ingemar Hermansson,
Ola Jönsson,
Tjänstgörande suppleant Stefan Mokvist.
Ulf Andersson föredragande,
Ann Sofi Persson sekreterare,
Lina Nyström ekonomichef § 44.

§45.

Inkommit motion till SIB:s årsstämma från Kent Abrahamsson angående regler på
jakträtt på Särna - Idre Besparingsskog.
Jaktfrågor är styrelsebeslut ej stäinmobeslut.
Motionen tas upp på höststämman 2019 enligt lag dä alla motioner måste tas upp som är
ställda till SlB:s årsstämma.

Allmänningsstyrelsen beslutade att bordlägga motionen till nästa års jaktsäsong
2020-2021, dåjaktbestämmelsema forjaktåret 2019-2020 redan är klara.

Motion Kent

Abrahamsson

Ordförande:

Benny Nilsson

Justerare:

Ingemar Hermansson

Sekreterare:

Ann Sofi Persson

Ur det justerade protokollet rätt utdraget intygar

'/.tSn^t t^, i?A-^<a<-



Motion ii]( Säma-1'dr'a besparingsskog årsstämmai 201S

Särnabyn 72:2 Kenth Abrahamsson

Vi!) att ni tar upp frågan ang. jakträtt pä Bespanngsskogen.

Med anledning utav att Jordägare erhåller 1st jakträtts bevis per lOOha, man tycker att det är sä däliE
föryngring bland jaktdeltagare, har Jag som förslag att såsom Älvdalens Besparingsskog erbjuda
Jordägare(delägare) att Bröstaivingar kan erbJLidas att lösa jaktkort inom besparingen oavsett areals
storlek; detta skulle vara gynnsgmt för den yngre generationen att få tillgång till jakten.

Leksand 15/3 2019

. <. L:.^. ^Ä L.-;-:'.. ..... . "

KenthAbrahamsson

0703313367



ya.
°M

fn

fä̂̂
K'*
\^f ee»

i

é IL
Ill

£«<
w&^&
11^1
^S s^. ^ 5,

%'aa
ss.i

..yo
E

?'.
^S s^. ^ 5,

s^ss^
si"^;-§'I
^i^é§8

g
Rl- ?il

B é- S- .ä.

118-Si
flJ-SS

51

w

o
K(
rt»

S'lä-.i
-I. *ä "'<»

»^'g"$
äiä-t
esss

.£-§'.§

iii
s&

s'å&

lift
'S'3"§ÄSt

v .Q^"^

^.oS

i M
^.t-?^a?
i.srii
.§?"§!.

S-ä
a:^

S'8i I
< R 'S S,

SM;


