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Reglementet vann laga kraft 
Hösten 2014 gick delägarna ”man ur huse” för att delta på Orsa Besparingsskogs jordägarstämma och för att 
besluta om ett nytt reglemente för Orsa Besparingsskog. Delägarna hade bland annat att ta ställning till en 
skärpning av rösträttsbegränsningen i det nya reglementet (§ 18 punkt 7) enligt vilken begränsning ”inte 
någon för egen och/eller annans räkning får utöva rösträtt för mer än en fyrtiondel (1/40) av hela det 
Delaktighetstal, som är företrätt på Jordägarstämman”.  
 
Efter det att några få delägare överklagat det av jordägarstämman antagna reglementet, har reglementet 
prövats och godkänts såväl av förvaltningsrätten i Falun som av kammarrätten i Sundsvall. Därefter har även 
Högsta Förvaltningsdomstolen den 27 mars 2018 beslutat att inte överpröva underinstansernas 
godkännanden av reglementet. Reglementet för Orsa Besparingsskog har därför nu slutligen vunnit laga 
kraft. 
 
– Vi välkomnar att frågan slutligen har avgjorts, säger Joakim Myhrman förvaltare på Orsa Besparingsskog. 
Rättsprocessen har under en tid begränsat möjligheterna till ett konstruktivt samarbete i viktiga frågor. Vi 
kan nu lägga den här frågan bakom oss och blicka framåt. Vidare tycker vi att det är bra att en viktig fråga för 
Orsa, Orsa Besparingsskog och övriga besparingsskogar har prövats i det svenska rättssystemet. Utfallet är 
prejudicerande. 

 
Fakta 

- Vid höststämman 2014 röstade delägarna fram ett nytt reglemente.   
- Länsstyrelsen fastställde i juni 2015 att det nya reglementet skulle börja att gälla den 1 oktober 

samma år.  
- Länsstyrelsens beslut överklagades, av fyra större delägare, till förvaltningsrätten.  
- Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Förvaltningsrättens beslut överklagades av de fyra 

delägarna till Kammarrätten.  
- Kammarrätten avslog överklagandet. De klagande begärde då prövningstillstånd hos Högsta 

Förvaltningsdomstolen. Inget prövningstillstånd beviljades och Kammarrättens avgörande står 
därmed fast.  

- Reglementet har vunnit laga kraft. 

 
Publicerat i media 
http://www.landskogsbruk.se/skog/besparingsskog-skapar-konflikt-infor-stamma/ 
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6191734 
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