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SKOGSVÅRDSBIDRAG TILL SKOGSÄGARE 

(Markberedning, plantor, sådd) 

 

Syfte:  Stimulera till ett aktivt skogsbruk i Orsa kommun. 
 
Förutsättning för – Sökande fastighet ska ingå i brukningsenhet (enhet med samma  
bidrag:     ägarstruktur) med andel i Orsa Besparingsskog. 

– Bidrag lämnas till markberedning, nyplantering och sådd. 
– Dubbelt markberedningsbidrag fr 2016 för riktad markberedning med 

grävmaskin (högläggning) på fuktiga marker med dålig bärighet och på steniga 
marker med ytstruktur 4-5, där dragen högläggare och harvning ger     
dåligt resultat. 

– Förhandsbesked måste sökas för varje riktad markberedning med 
   grävmaskin enligt ovan. 

 – För planteringsbidrag gäller, att minst 2 000 plantor/ha måste sättas för  
    att åtgärden skall vara bidragsberättigad. 

– Plantrabatt lämnas på plantor beställda vid Tallheds plantskola, Orsa.  
  – Minsta bidragsberättigad areal är 0,5 ha per ansökan. 
  – Areal, som undantagits p.g.a. naturvård eller dylikt, ska inte ingå i ansökan. 
 
Bidragets storlek: Markberedning     850 kr/ha 
  Markberedning (högläggning) 1 700 kr/ha  
  Sådd      500 kr/ha 
 
 
Rabatt:  Plantrabatt utgår med          0:90 kr/planta   
   
 
Begränsning av  – Bidrag utbetalas endast en gång per objekt och åtgärd. 
bidraget: – Bidrag till markberedning, plantering och sådd lämnas för maximalt  
    100 ha/år och 250 000 plantor/år gällande samtliga delägare. 
 – För enskilt år får även nästkommande års bidrag förskottsutnyttjas men då 
    minskas detta års utrymme lika mycket.   

– Otillbörligt utnyttjande av bidragen medför återbetalningsplikt. 
 
 (forts. INFO nästa sida) 
 
 (forts. INFO skogsvårdsbidrag) 
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Förutsättning för – Rabatt på plantor sker genom avdrag på faktura från Orsa Besparings-  
utbetalning av     skog.   
bidraget:  – För övriga bidrag bifogas underlag, som styrker, att åtgärden utförts.	
	 	 – För samägd fastighet utbetalas bidraget till en av delägarna. 
 
Ansökningstid: Ansökan om bidrag söks senast sex (6) månader efter åtgärdernas utförande. 
 
Ansökan görs på särskild blankett (gäller inte plantor), som skickas till Orsa 

Besparingsskog, jordägarnämnden. 
 


