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Orsa Besparingsskog bildades i slutet av 1800 talet med uppgift att vara till 
gagn för delägarna och bygden. Besparingsskogen har alltsedan dess arbetat 
för detta syfte. Vi har genom vår gemensamma resurs sett till att människorna 
i vårt område kunnat få utbildning, äldreomsorg, infrastruktur, arbetstillfällen 
samt välbehövliga bidrag till delägarnas egna näringsverksamheter inom jord 
och skogsbruk. Besparingsskogen har varit och är det mest betydelsefulla 
företaget för att människor skall kunna leva och verka i vår bygd.
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JORDÄGAREN
ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Välj framtid för Orsa

Hela Besparingsskogens idé bygger på att 
det överskott som genereras i verksam
heten skall omsättas i vårt lokala samhälle. 
Därmed skapas arbetstillfällen och skatte
underlag som gynnar alla i vår bygd.

Besparingsskogen är skapad för privata 
markägare ”Orsa Jordägande Sockenmän” 
som ett skydd mot bolagsägande och där
med överföring av överskottsmedel till 
andra geografi ska områden.

Vi har tilldelats en resurs som skall leva 
och verka i Orsa Socken, till gagn för vårt 
lokala samhälle och för de fastigheter som 
är delägare. Det är på grund av detta som 
överskottet från verksamheten delas ut till 
de fastigheter som äger besparingsskogen  
i form av bidrag i olika former. Genom 
bidragen tar vi ett gemensamt ansvar för 
att våra privata skogar utvecklas på ett bra 
sätt, att vi har ett förnämligt vägnät, att 
vi har öppna landskap samt att vi på våra 
breddgrader möjliggör en företagsamhet 
inom lantbruksnäringen.

Bolagen har genom förvärv av privata 
ägarfastigheter succesivt över tid skaff at 
sig en betydande ägarandel (20%) av vår 
Besparingsskog. Därmed har ett aktie
ägarintresse inträtt i sättet att se på bespa
ringsskogar. Enligt aktiebolagslagen skall 
ett aktiebolag verka för största möjliga 
ekonomiska utfall för aktieägarna. 

På höststämman den 27/11 2014 skall 
vi rösta om förslag till nytt reglemente. 
Detta kommer att bli den viktigaste 
stämman sedan Besparingsskogen bilda
des. Bolagen har förslag till ett nytt regle
mente som med alla dess ingredienser 
initialt kommer att innebära en dräne@@@@Bank för mailadresser

För att lätt kunna nå våra del
ägare kommer vi att bygga upp 
en bank med mailadresser. 

Vi hoppas att så många som 
möjligt vill vara med i en sådan 
bank. 

Skicka in din mailadress till 
info@orsaskog.se

ring av besparingsskogen som ekonomisk 
resurs för de privata ägarna och bygden. 
I förlängningen med en bolagsdominerad 
allmänningsstyrelse kan man med fog ha 
farhågor om en anpassning av vår före
tagsform mot aktiebolag och måhända en 
avveckling av hela vår resurs. 

En grupp av era valda styrelserepre
sentanter (reglementsgruppen) har tagit 
fram ett förslag till nytt reglemente som 
minskar bolagens makt samt möjliggör 
för besparings skogen att fortsätta att leva 
upp till sitt ursprungliga syfte.

Förslagen fi nns att läsa på vår hemsida, 
www.orsabesparingsskog.se eller hämtas 
på Jordägarkontoret.

Nu är det upp till er delägare att välja 
framtid för vår gemensamma resurs Orsa 
Besparingsskog.

Jag uppmanar er alla att komma till 
stämman och utöva er rösträtt. Ni som 
är förhindrade att komma bör se till att 
skriva fullmakt så att er åsikt blir represen
terad på stämman.
Väl mött på höststämman !
Per Erik Wiik
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Vi måste värna om vårt arv från våra för
fäder som skänkte 1/3 av sin mark för att 
bilda Orsa besparingsskog. Syftet med be
sparingen var att den skulle gynna Orsas 
befolkning på ett positivt sätt. Vilket den 
också gjort genom att vinsten har återin
vesterats i form av bidrag till jordägarna 
i Orsa. Men besparingen har gett Orsa 
kommun så mycket mer; skolor, tingshus, 
kulturhus m.m.

Detta vill jordägarna fortsätta verka för, 
jordägarna vill att vinsten fortsatt skall ges 
som bidrag till den enskilde jordägaren 
och att Orsa ska få leva.

I storbolagens förslag till nytt reglemente 
vill storbolagen ta bort bidraget och vill 
att det ska kallas avkastning. Detta bety
der att den enskilde jordägaren kommer 
att få klara sig utan bidraget för t.ex. gall
ring, röjning, återplantering och skötsel 
för många vägar i Orsa.

Avkastningen skall ges till alla jordägare 
i form av pengar direkt ner i fickan istället.
I nuläget återinvesteras 100 % av bespa

ringens vinst i besparingen och i form 
av bidrag till jordägarna. I Bergviks för
slag vill man endast återinvestera 20 % i 
bygden! Resten skall delas ut i form av ut
delning huvudsakligen till bolagens aktie
ägare.

Jordägarna kommer själva att få stå för 
kostnader som tidigare täcks av besparing
ens bidrag så som att bryta nya vägar, snö
röjning, plantering, gallring och mycket 
mer. Allt detta som så utomordentligt bra 
sköts av Besparingen idag.

Storbolagen vill även att det ska bli möj
ligt för vem som helst att sitta i styrelsen 
och att man inte ska behöva vara folkbok
förd i Orsa för att kunna ingå i styrelsen.

”Man ur huse” – skicka budkaveln vidare!

Rädda Besparingen 
genom att rösta för 

jordägarnas förslag till nytt 
reglemente, för Orsas bästa!

Jordägare i Orsa, vi måste gå samman och hjälpas åt att rädda och försvara vår oerhört 
vackra besparingsskog från storbolagen Bergvik och Korsnäs girighet.

De vill även att styrelsen ska bestå av 
de som äger mest skog och att även val
beredningen ska innehålla de största jord
ägarna. 

Detta kommer påverka besparingen 
negativt då den lokala kännedomen kom
mer att försvinna från styrelsen och att de 
största bolagen kan agera fritt utifrån bo
lagets bästa och inte för Orsas bästa.

Jakten kommer givetvis att påverkas med 
höga arrenden för att gynna vinstintresset.

Rädda Besparingen genom att gå på 
jordägarstämman torsdag 27 november 
kl. 18.00 på Skeer och rösta för jord
ägarnas förslag till nytt reglemente, för 
Orsas bästa!

Kan du inte närvara personligen så kan 
du be någon annan, som inte ens behöver 
vara jordägare, att ta med din fullmakt till 
stämman och föra din röst, den är viktig!
Maritha Gustafsson
Privat skogsägare

MARITHA GUSTAFSSON
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Före och efter dikning Torråsvägen. 
Valvbåge Björnbäcken.

Höj trafiksäkerheten i byarna 
(fäbodar) – röj på din egen tomt!

För att behålla stats och kommun
bidrag behöver vi röja efter vägarna.
Över körbanan och 1 meter in ifrån kör
banan är den fria höjden 5 meter. Låt inga 
grenar slå gående i ansiktet, förstöra väg
banan, skymma sikten och trafikmärken.

Under vintern kommer vi att röja träd 
och annan växtlighet i byar som hänger in 
i vägen och som står i diken (tänk på snö
tyngda träd). Vi kommer fortsätta i Stack

Några utförda arbeten från 2014

Vägområde 
– för att säkerställa framkomligheten och få en rationell drift av vägen

Skogsbilvägarna är i stort behov 
av röjning, för att kunna underhål-
las och för att vara framkomliga för 
lastbilar, hyvlar, snöplogar och andra 
fordon även i framtiden.

Röjningen ger oss:
– bra diken
– vattenavrinning
– vi slipper skymmande och hindrande 

vegetation
– upptorkningen av vägen blir bättre.

Återvinning & Rustning Tobacksvägen.

mora upp till Skattungbyn. Prata gärna 
med entreprenören (Orsa Besparingsskog) 
om ni vill ha hjälp, grävmaskinisten som 
tar ner grenar och träd i vägområdet.

Årlig slåtter
Slåtter (klippning) efter vägarna, i år har 
vi haft vissa problem att slå bort gräs och 
sly i dikena där det står stängsel och sta
ket. Ni som har haft stängsel stående intill 
vägen, se till att ni slår det själva så att det 
inte växer igen.

Se även till att stängsel inte står i väg
området under vintern, då de blir sönder
tryckta av snön.

Upprustning nästkommande år
Ljothedsvägen (vägen till Storstupet och 
Helvetesfallet) och vägen mellan Näcko
dalen och Unntorp kommer att rustas. Ni 
som är markägare och har träd i vägom
rådet. Ta tillvara på dem, annars kommer 
vi att bli tvungna att ta ner dem. Intäkten 
går i så fall till vägen.

Vi kommer även att fortsätta med 
rustningar på vägarna Rosen bergsvägen, 
Prästskogsvallen, Kallbolsvägen m.fl.

Upprustning i byar fortsätter.
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För knappt ett år sedan dök en ung 
man upp på Orsa besparingsskogars 
kontor. Han hette Rickard Axdorff 
och påstod sig ha en lösning för hur 
de som brukar skogen kan få upp-
rättelse. Detta möte var startpunk-
ten för Naturbrukarna Sverige och 
slutet för att Besparingsskogarna 
sitter med armarna i kors.

Under en långtid har brukandet av 
naturen framställts som något dåligt och 
i Stockholm hör man ibland att skogs

bruk är Sveriges miljöfarligaste verksam
het. Mycket starka krafter arbetar aktivt 
för att begränsa möjligheten till att bruka 
naturen, inte minst begränsa brukandet 
av skogen. Dessa krafter är inflytelserika, 
har gott om pengar och är både kunniga 
och trovärdiga. Om det stämmer det som 
sägs, att de som brukar skogen våldför sig 
på moder jord, då ska brukarna bestraffas. 
Men stämmer det? När vi brukar marken 
får vi då en sämre artrikedom, försvinner 
alla blåbär, får vi ett sämre klimat, får vi 
en skog som folk vantrivs uti, får vi en 
sämre fungerande landsbygd, får vi en 

mindre varierande natur, får vi färre djur 
i skogen?  Svaret på alla frågor är nej och 
därför behövs det en motkraft som stödjer 
tesen att fortsätt brukande av skogen är 
nyckeln till framtiden för såväl natur som 
människa!

– Rickard tydliggjorde för oss att om Be
sparingsskogarna vill fortsätta att bruka 
sina skogar så krävs det att någon berät
tar vår historia. En historia som är full 
av glädje över den naturen vi förvaltat 
och skapat. I den stora bilden spelar det 
mindre roll att vi är duktiga på att lokalt 

Naturbrukarna Sverige – vår nya folkrörelse!
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naturen nu när en motkraft till svartmål
ningen finns. De har helt enkelt inte fun
nits något alternativ.

– Under våren tog vi i styrelserna för 
Besparingsskogarna i Orsa, Lima, Tran
strand, Älvdalen och Särna ett gemen
samt beslut om att i två år ekonomiskt 
stödja bildandet och igångsättandet av 
föreningen. Vi har länge funderat i dessa 
banor och fann nu en möjlig väg i Natur
brukarna som vi bedömer kommer kunna 
göra skillnad. I Besparingarnas stadgar är 
det tydligt att styrelsen har till uppdrag att 
säkerställa fortsatt brukande av våra till
gångar. Jag hoppas verkligen att många av 
våra delägare är beredda att personligen 
stötta föreningen genom ett medlemskap 
säger Carita Bäcklund som är Skogsför
valtare på Orsa Besparingsskog.

Vad är det som fått dig att grunda denna 
förening?  

– I grund och botten oförskyllda orätt
visor. Jag har svårt att se någon enda 
bransch som är så grön, så hållbar, så na
turnära, så naturlig som skogsbranschen. 
Att den utmålas som miljöfarlig verksam
het är inte rättvist när sanningen är en 
annan. För faktum kvarstår, det moderna 
skogsbruket är i all väsentlighet hållbar, 
och om min dotter vill ta över efter mig 
ska hon kunna göra det utan att skämmas 
säger Rickard Axdorff, ordförande och 
grundare för Naturbrukarna Sverige.
Text: Redaktionen

Självklart vill jag bli medlem
Avgiften är  + 25kr för varje deltagande familjemedlem och ev. frivilligt stöd.200kr

För- & efternamn

Adress

Postnr. & ort

Telefon

Familjemedlemmar (lämna tomt om inga)

Kutym är att man betalar ett frivilligt stöd om 2,50 kr per 
produktiv hektar, eller efter förmåga.

Allt stöd tas tacksamt emot

Frivilligt stöd

SVARSPOST
20652166
711 20 Lindesberg

Frankeras ej.
Mottagaren

betalar portot.

förankra skogens betydelse för såväl natur 
som individer och samhället. Ska vi få 
gehör måste vi få storstadsbon att lyssna 
på oss och då behövs en röst som för vår 
talan. Någon som sakligt och kunnigt kan 
tala med dem på deras eget språk, säger 
Börje Cederskog, Skogsförvaltare på Lima 
Besparingsskog.

Munnarna som skriker ”skydda mer 
skog från ägarnas framfart” verkar inte 
kunna bli mätta. Parollen att ”skydda 
mer skog” tycks vara svaren på allt. Men 
många vet bättre än så. Speciellt de som 
har en stark koppling till naturen. Den 
mångfald vi har i våra skogar har vi på 
grund av att vi brukat skogarna i århund
randen. Det tragiska i sammanhanget är 
att när man lite slumpmässigt skyddar en 
massa skog så leder det i många fall inte 
till en bättre miljövård utan i många fall 
blir det tvärt om.

– Vi sätter brukaren i centrum, inte i 
skamvrån. Vi vill synliggöra brukandets 
alla positiva delar. Brukandet av naturen 
är inte problemet utan det är lösningen, 
säger Rickard och fortsätter, man kan 
faktiskt både vara miljövän och bruka 
skogen. Faktum är nog att de sanna miljö
vännerna är de som brukar naturen, inte 
de som betraktar den på avstånd.

Enligt Naturbrukarna Sverige finns det 
inte något miljövänligare sätt att leva än 
att bruka naturen. De anser att det behövs 
ett tankeskifte på bred front och de är 
övertygade om att den stora allmänheten 
åter kan få förtroende för de som brukar 

Fortsätt brukande 
av skogen är nyck

eln till framtiden både för 
såväl natur som människa!
RICKARD AXDORFF

FAKTA: Rickard Axdorff är 41 år och 
arbetar halvtid med föreningen och 
halvtid med tidningen Skogsaktuellt. 
Därutöver driver han en gård i norra 
Närke. Han är utbildad Jägmästare och 
civilekonom. Naturbrukarna Sverige är 
en partipolitiskt och religiöst obunden 
ideell förening öppen för alla. Fören
ingens ideologiska värdegrund bygger 
på idén om att ett bärkraftigt brukande 
av naturresurser är förutsättningen för 
en hållbar framtid för nuvarande och 
kommande generationer. Genom en 
ökad förutsägbarhet i brukandet av na
turen, på ett miljömässigt hållbart och 
långsiktigt sätt, garanteras såväl skyd
det för naturens biologiska produktion 
som bevarandet av biologisk mångfald 
och värnandet om naturens upplevel
sevärden, allt till gagn för hela samhäl
let. Information om föreningen finns 
på www.naturbrukarna.se på twitter.
com/naturbrukarna.com eller facebook.
se/naturbrukarna.
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FULLMAKT

              avseende fastighet med jordtal i Orsa Besparingsskog1

Fullmaktstagare 
Personnummer Namn Fastighetsbeteckning Andel 

                        

att vid jordägarstämma för delägarna i Orsa Besparingsskog föra min talan och utöva mig 
tillkommande rösträtt. 

 Fullmakten gäller vid stämma den       
 Fullmakten gäller tills vidare och till dess fullmaktsgivaren återkallar den. 

Fullmaktsgivare2

Fastighetsägare Fastighetsbeteckning Andel Namnteckning 

                  

Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning bevittnas. 

Datum:       
Underskrift Underskrift

Namnförtydligande

      
Namnförtydligande

      
Adress

      
Adress

      

********* 

ÅTERKALLANDE AV FULLMAKT 
Härmed återkallas fullmakten för 

Fullmaktstagare 
Personnummer Namn Fastighetsbeteckning Andel 

                        

Datum:       
Underskrift

Namnförtydligande

      
Adress

      

                                                              
1 REGLEMENTE 
§ 26 Fullmakt skall vara ställd till viss person och undertecknad av utställaren med angivande av den dag undertecknandet skett. Utställarens 
namnteckning skall vara bevittnad av två ojäviga personer.
2 Har fastigheten mer än en ägare måste varje delägare lämna en bevittnad fullmakt. 
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Anmälan måste ske senast kl. 16.00 dag innan stämma till 
Orsa Besparingsskog eller på tel. 025055 26 00. 
Eventuella fullmakter skall lämnas i samband med 
anmälan. Fullmaktsgivarens namnteckning skall vara bevitt
nad. Fullmakt kan lämnas in personligen, skickas per brev 
eller mail.
Den som avser rösta måste anmäla sig och i förekom
mande fall lämna fullmakt.

Så här kan fullmakt användas:
• Den som äger 100 % av en fastighet röstar för egen fastighet, 

men kan även ha fullmakt för ytterligare en fastighet. Ägs den 
fastigheten av flera delägare måste samtliga delägare lämna 
fullmakt. Exempel: Jag, min fru och fruns kusin äger en fast
ighet gemensamt, dessutom äger jag ensam en fastighet. Jag 
måste få fullmakt både från min fru och hennes kusin och 
kan därmed rösta för både för den egna och den gemensam
ma fastigheten. Om jag dessutom äger en fastighet tillsam
mans med min bror, så kan inte jag rösta för den fastigheten 
eftersom man bara kan använda fullmakter för en fastighet. 
Det löser jag genom att övertala min bror att gå till stämman 
och så ger jag brorsan en fullmakt för min del av den fastighet 
jag äger tillsammans med honom.

•	 Den	som	äger	del	i	en	fastighet	skall	ha	fullmakt	från	samt
liga övriga delägare. Exempel: Om jag och min fru äger en 
fastighet tillsammans med fruns kusin och jag ämnar gå på 
stämman så måste jag få fullmakt både från min fru och 
hennes kusin. Jag kan inte rösta för ytterligare fastigheter, 
eftersom man med stöd av fullmakt bara kan rösta för en 
fastighet. Men min fru som äger ytterligare en fastighet till
sammans med mig och sin systerdotter kan få fullmakt av 
mig och systerdottern och göra mig sällskap till stämman, så 
kan vi tillsammans rösta för hela vårt fastighetsinnehav.

•	 Vanligast	förekommande	fallet	är	kanske	att	jag	och	min	fru	
äger en fastighet tillsammans. Då måste den ena ge fullmakt 
till den andra, dvs. jag ger min fru fullmakt för min del av 
fastigheten. Eftersom jag ändå vill ha möjlighet att höra 
förslagen och vara delaktig i våra beslut, går vi tillsammans 
till stämman. Innan röstning enas vi om alternativ och min 
fru röstar. För att säkerställa att vi får fika har vi båda anmält 
oss. Dagen innan stämman träffar jag grannen vid postlådan. 
Han berättar att han inte kan gå på stämman eftersom han 
jobbar kväll. Jag föreslår att jag får en fullmakt från honom, 
den kan han ta ut på besparingens hemsida. Han fyller i mina 
personuppgifter och åker ner till Jordägarkontoret. Eftersom 
det är sista anmälningsdagen måste han vara där innan kl.16. 
Tjejerna på kontoret kan bevittna hans namnteckning så slip
per han sno runt för att få fullmakten bevittnad.  

•	 Jag	och	min	fru	äger	gemensamt	en	fastighet,	men	eftersom	
vi bor på Papua Nya Guinea, har vi inte tillfälle att delta på 
stämman. Eftersom vi avser att flytta hem till Orsa och anser 
att de frågor som kommer upp på höststämman är viktiga 
för oss, skriver vi båda en fullmakt för vår respektive del av 
fastigheten ställd på vår kompis Pelle. P är inte del ägare, 
men anser att frågan är viktig för honom som ortsbo, så han 
anmäler sig gärna till stämman och röstar i enlighet men våra 
önskemål.  

•	 Pelle	(se	ovan)	får	dess
utom en fråga av sin 
kompis Kalle som råkar 
vara bortrest på semester 
den 27 november och 
därför inte kan rösta på stämman. Pelle blir glad för då kan 
hans sambo Klara som inte heller är delägare, men funderar 
på att köpa en liten skogsfastighet i Orsa, följa med och 
känna på atmosfären. Kalle skriver ut en fullmakt till Klara 
som också känner att hon gör en viktig insats.

•	 Sören	som	bor	i	Linköping	äger	tillsammans	med	ytterligare	
sex personer en liten fastighet i Orsa. Sören vill gärna att Be
sparingsskogen skall fortsätta att verka i Orsa på det sätt den 
alltid gjort. Sören bestämmer sig för att hjälpa till, han kon
takter alla de övriga markägarna och ber dem gå in på Bespa
ringens hemsida. www.orsabesparingsskog.se och skriva ut 
och fylla i en fullmakt och skicka till hans barndomskompis 
Stig. Eftersom Sören vet att hans farfar Edwin inte har dator 
ringer han upp sin farfar och berättar vad som håller på att 
hända. Farfar Edwin är tacksam att Sören engagerar sig i Or
sas framtid, fast han sedan länge bor på annan ort och lovar 
att skicka en handskriven fullmakt till Stig. Farfar får uppgift 
om Stigs personnummer så att han kan skriva i fullständiga 
uppgifter på Stig som fullmaktstagare. Han skriver in sig 
själv som fullmaktsgivare och anger sin fastighetsbeteckning, 
dessutom skriver han att fullmakten gäller för höststämman 
den 27 november 2014, så vet han att fullmakten bara kan 
användas vid årets höststämma. Edwin skriver dagens datum 
på fullmakten, undertecknar den och får sin fru samt fruns 
syster som råkar vara på besök att bevittna hans namnteck
ning. Sen postar han fullmakten till Stig. Så fort Stig fått alla 
sju fullmakterna anmäler han sig till stämman. 

Känns det här krångligt? Det kanske kan vara lite knepigt ibland, 
men allt går att lösa! 

För framtiden kommer det enligt reglementsgruppens förslag 
att bli mycket enklare att rösta för hela sitt röstetal. Vi vill ju att 
så många delägare som möjligt går på stämmor och använder 
sina röstetal! 

Och kom ihåg, har du frågor om anmälan eller fullmakter 
kan du alltid ringa oss på 025055 26 00, så skall vi göra 
allt vi kan för att hjälpa dig. 

Vi vill i framtiden snabbt och enkelt nå ut till våra delägare och 
försöker bygga upp en bank med mailadresser. Du kan hjälpa 
oss med detta genom att skicka in din mailadress till info@
orsaskog.se. Ett fåtal av delägarna har redan tidigare skickat in 
sin adress, men skicka den igen, så vi säkerställer att ingen missas.

Följande gäller för fullmakt till stämma:

Allt är 
möjligt, 

det gäller bara 
att bestämma sig!
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ha även i maskinerna inom de närmaste veckorna.
Beträffande tillgång till vattenkartor ligger Orsa Besparings

skog i frontlinjen för utvecklingen av planeringsunderlag. Vi 
ser vattenkartorna som ett mycket värdefullt hjälpmedel för att 
undvika körskador, vilket är en av de stora utmaningarna i da
gens skogsbruk och där samhället ställer stora och berättigade 
krav. Huvuddelen av våra marker har god bärighet och med vårt 
nyaste hjälpmedel i form av vattenkartor har vi alla möjligheter 
att undvika körskador. För närvarande utvecklas och prövas även 
datorprogram för att med hjälp av vattenkartor och volymkartor 
beräkna bästa körväg. Vi väntar med spänning på detta steg i 
utvecklingen.     

4. ZON MOT
BÄCK.







16. REST AV
KOLARKOJA.

16. ELDPALLKOJA.

17. KOLBOTTEN.

4.ZON MOT
BÄCK

10. SUMP
SKOG.

23. ZON MOT MYR.

KNOPPKORSNINGEN. KOORD. 483200-6825960. AREAL. 16,0 HA.

4. ZON MOT
BÄCK.







16. REST AV
KOLARKOJA.

16. ELDPALLKOJA.

17. KOLBOTTEN.

4.ZON MOT
BÄCK

10. SUMP
SKOG.

23. ZON MOT MYR.

KNOPPKORSNINGEN. KOORD. 483200-6825960. AREAL. 16,0 HA.

I frontlinjen mot körskador

Efter detta gjordes avverkningsberäkningen för innevarande 10
års period. Vi har nu under några år vid avverkningsplanering 
jobbat med materialet från laserskanningen och vi har nog aldrig 
tidigare haft så bra underlag att jobba med. Störst förhoppning 
på materialet hade vi som underlag i förstagallringar och för
hoppningarna har med råge infriats. Genom att volymen beräk
nas i 15x15 meters rutor, ser maskinförarna var ansamling av 
gallringsbehov finns och kan mycket bättre än tidigare planera 
sina körstråk. Kommer man till ett glesare parti med inget eller 
litet gallringsbehov, ser man i bilden om beståndet blir tätare 
lite längre fram. Nackdelen med bra underlag är möjligen att 
behovet att rekognosera till fots har minskat och förarna därmed 
blir mer stillasittande.

Laserskanningen är även ett bra underlag vid den traktplane
ring som görs inför föryngringsavverkning, planeraren kan i för
väg identifiera områden som är avvikande och bör besökas. Från 
bilden för markstruktur kan man se företeelser som torpgrunder, 
fångstgropar och ibland t.o.m. kolbottnar.

I början av oktober fick vi in ytterligare ett skikt som tagits 
fram från vår laserskanning, nämligen vattenkartor. Med hjälp 
av markstruktur, topografi och markformationer kan närhet till 
grundvatten beräknas och presenteras i ett separat skikt för hela 
vårt inskannade område. 

All information vi fått fram med hjälp av laserskanningen 
finns förutom i våra datorer på kontoret, i planerarens handdator 
och även i våra maskiner. Vi kan ta ut all denna information per 
avverkningstrakt så att vi i våra skördare och skotare information 
om den trakt där vi för tillfället jobbar. Vattenkartorna som är 
det nyaste tillskottet som informationsunderlag kommer vi att 

2010 laserskannade Orsa Besparingsskog hela sitt markinnehav i ett samarbetsprojekt med Lima Transtrands, Venjans 
besparingsskogar samt BillerudKorsnäs. Laserskanning innebär att man med hjälp av laserstrålar fotograferar skogen. 
Laserbilderna används för att bedöma parametrar som höjd, täthet, diameter, stamantal och volym, uppgifterna 
beräknas som medeltal inom rutor på 15x15 meter. Även markstruktur framgår av laserbilderna i 3D format. Inom 
det skannade området lades 500 provytor ut för att kontrollera beräkningarna baserade på skanningen.

Första gallring. Varje pixel anger virkesvolym på en 15x15 meters yta. 
Grön pixel inget gallringsbehov, gul pixel volym gallringsbehov finns 
och röd pixel stort gallringsbehov.

Ovan ortofotounderlag på avverknings
planerat bestånd. Motsvarande underlag 
har vi sedan länge använt vid planering  
och angett olika hänsynsytor.

Till vänster vattenkarta över motsvarande 
trakt som ovan. Av bilden framgår hur 
djupt grundvattnet ligger. Vita områden är 
”torrbackar”, gröna områden normal bärig
het och turkos anger att grundvattnet ligger 
ytligt. Hänsynsområdena finns markerade 
även på vattenkartan.
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Orsa Besparingsskogs 
verksamhetsplan (VP) för 2015
Sågverken i vårt område, som för vår ekonomi är de 
viktigaste köparna, rapporterar stabil efterfrågan och 
en något förbättrad prisbild. Beträffande massaved för-
väntas prispressen kvarstå åtminstone i närtid. Bedöm-
ningar av omvärldsfaktorer är behäftade med betydan-
de osäkerhetsfaktorer, men den övervägande delen av 
omvärldsanalyser andas optimism, vedråvaran ses som 
en viktig faktor i omställningen mot en grön ekonomi. 

Skogen
Orsa Besparingsskog bedömer att vår nuvarande prisnivå på 
timmer är tillfredsställande och vi sluter i höst kontrakt med i 
stort sett oförändrad prisnivå. Eftersom vi inte ser några större 
förändringar vare sig avseende pris eller efterfrågan läggs 2015 
års budget i nivå med innevarande år. Vi planerar att avverka 
126 500 m3fub som leveransvirke, d.v.s. avverkning utförs an
tingen av vår egen gallringsgrupp eller någon av de två entrepre
nörsgrupper vi har kontrakterade. Drygt 20 % av volymen tas ut 
i gallring, huvudsakligen i förstagallring. Intäkterna för leverans
virke 2015 budgeteras till 49,7 Mkr. Vi räknar med oförändrade 
avverkningskostnader per kubikmeter. Beträff ande omkostnader 
planerar vi en fortsatt förhöjd nivå på 1,5 Mkr för drivnings

I förra numret av Jordägaren fanns en enkät för att ut-
röna intresset bland er delägare för omstrukturering av 
skogsfastigheter i Orsa. 

Vid höststämman 2013 fanns en motion till stämman om till
sättande av tjänst i förvaltningen för att hjälpa delägarna med fri
villiga markbyten. Motionen återremitterades till allmännings
styrelsen med uppdrag att bereda ärendet genom att brett bland 
delägarna sondera intresset för omstrukturering samt vilken typ 
av förrättningsform ni delägare i så fall föredrar. Enkäten skall 
utgöra ett stöd för stämman att fatta beslut om motionen. All
männingsstyrelsen lovade även att redovisa enkäten i höstens 
Jordägare.

Sammanfattningsvis kan sägas att intresset för motionen varit 
svagt. Enkäten skickades till 1 900 mottagare och vi har fått in 
171 svar, som fördelar sig enligt följande:

Alternativ Antal Areal

Ser inget behov av förändring 51 5 100
Frivilliga markbyten 71 8 700
Förstudie 36 4 100
Traditionell omarrondering 13 1 200

Uppgifterna om areal är mycket osäkra eftersom fl era delägare 
ibland svarat för samma fastighet och i svaret uppgett hela fastig
hetsarealen. För att bedöma intresset torde detta inte ha någon 
avgörande betydelse. Eftersom en klar majoritet av delägarna av
stått från att svara torde en majoritet av våra deltagare inte anse  
att frågan om arrondering är speciellt viktig. 

Enkät om intresse för omarrondering – resultat

 

 

 
 

 
 

 
 

Tallheds Plantskola
är ett lokalt alternativ för dig som vill ha förstklassiga 
plantor och bra service till konkurrenskraftiga priser.

Våra STARPOT-plantor odlas i öppna  
odlingssystem. Vinterlagrade plantor är testade  

och kvalitetssäkrade av SkogForsk. 
Kontakta oss och boka plantor till årets  

planteringar. Vi kan erbjuda skogsplantor  
av lämpligt ursprung för ert behov.

Ring Orsa Besparingsskog, 
Tallheds Plantskola för mer information.

tel: 0250-55 26 11, 55 26 12 
plantskolan@orsaskog.se  

www.orsabesparingsskog.se

Orsa Besparingsskog köper skog, helst i anslutning till vårt 
egentliga markinnehav, d.v.s. i den norra kommun delen. 

Vår systerorganisation Orsa Socken samfällighetsförening 
köper, säljer eller byter mark, helst i kommunens centrala 
eller södra delar. 

Kontakta Orsa Besparingsskog, 
Carita Bäcklund 0250-55 26 01  

Sven-Erik Sjöberg 0250-55 26 08

Funderar du på att 

sälja din skogsfastighet?

Fredrik har under sin utbildning till skogsmästare under några år 
sommarjobbat hos Orsa Besparingsskog. Från den 1 oktober 2014 
är Fredrik anställd som planeringsansvarig. 
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och kommunbidragen väntas ligga oförändrade på 2,6 Mkr, 
vilket innebär att den totala satsningen på jordägarvägar under 
2014 planeras bli 11,5 Mkr. 

Våra kostnader för fastigheter förväntas fortsatt minska något 
under 2014. Fastighetsavdelningens kostnader innefattar även 
budgeterade kostnader för kulturminnesvård. I fastighetskost
nader ingår även en del lönekostnad för kollektivanställd perso
nal Totalt budgeteras våra fastighetskostnader till 0,8 Mkr.

Tidigare år har budget för kraftintäkter innefattat enbart 
vederlagskraft. Från 2014 ingår även elintäkter från vindkraft. 
Vatten kraftverken ligger i ett separat bolag med egen budget. 
Personal knutna till vattenkraft är anställda av Orsa Besparings
skog. Kostnader hänförliga till vattenkraft faktureras därför vi
dare till bolaget och återfinns på motsvarande sätt som för andra 
legoarbeten både som intäkter och motsvarande kostnader. 

Målsättningen för både jakt och fiske är fortsatt att få kost
nadstäckning för de förmånliga villkor som erbjuds delägare och 
ortsbor. Under året planeras att permanenta den försöksodling 
av fisk i kassar för att öka värdet på fisk som säljs till externa 
fiskevårdsområden. Jakten belastas fortsatt av kostnaden för den 
flyginventering av älg som genomfördes 2013 och som omfat
tar både Orsa Besparingsskogs och delägarnas innehav, en kost
nad som fördelats på 3 år. Intäkter för betaljakt kommer främst 
från extern björn och fågeljakt. Totalt budgeteras ett resultat på 
0,2 Mkr för jakt och fiske.

Gemensamma kostnader budgeteras i stort sett oförändrade. 
Beträffande legoarbeten har kostnaderna under de senaste åren 
ökat genom att vi numer, för att få bättre kontroll över våra 
virkesflöden, ombesörjer virkesfrakter till mottagande industri. 
Efter som alla transportkostnader vidarefaktureras till mottagaren 
sker en motsvarande intäktsökning.

vägar, främst beroende på ett något ökat sommarunderhåll. 
Övriga avverkningsomkostnader förväntas bli i stort sett oför
ändrade. Totala avverkningskostnaderna inklusive omkostnader 
budge teras oförändrat på drygt 19 Mkr. Sannolikt investerar vi i 
en ny gallringsskördare under 2015.

Skogsvård är som tidigare ett prioriterat område, vi budgeterar 
med en ökad nivå i jämförelse med 2014 på 1 Mkr. Planterings
arealen fördubblas i stort sett, dels beroende på en något ökad 
avverkningsvolym de senaste åren, men framför allt p.g.a. att av
verkningarna de senaste åren koncentrerats till tidigare sönder
blåsta timmerställningar. Det innebär stor areal per avverkad 
volym, årsytan kommer de närmaste åren sannolikt att ligga på 
nivån 800 ha. Även i år planerar vi grävsådd på våra stenigaste 
föryngringsarealer. Hyggesbränning är fortsatt prioriterat huvud
sakligen för den stora naturvårdsnytta åtgärden har, vi planerar 
bränna 40 ha. Röjningsarealen ökas till 800 ha, vilket innebär att 
även röjning uppgår till ungefär en årsyta. Röjningskostnaden 
budgeteras till 1,8 Mkr, en ökning med 0,3 Mkr. Vi kommer 
framledes att gödsla 5060åriga bestånd, där gödslingseffekten 
förväntas bli som störst. Vi planerar för kommande år att för
dubbla gödslingsarealen till drygt 400 ha. Gödslingskostnaden 
förväntas öka med 0,7 Mkr och uppgår totalt till 1,3 Mkr. Vi 
förutspår ingen ändring av skogsvårdsskulden eftersom vi redan 
under innevarande år avverkar stormpåverkade objekt och alltså 
redan har upparbetat den ökade föryngringsarealen. Den totala 
skogsvårdsbudgeten beräknas till 9,2 Mkr, en ökning med 20 %. 

Skogens totala kostnader förväntas öka med 2,5 Mkr i jäm
förelse med föregående års budget medan intäkterna ökar med 
blygsamma 0,4 Mkr. Huvuddelen av kostnadsökningen, närma
re bestämt 1,8 Mkr är att hänföra till ökade skogsvårdskostnader 
samt att vi planerar genomföra en ny skanning, främst för att få 
bättre information om hur snabbt våra gallringsskogar utvecklas.

Tallheds plantskola planerar så in knappt 12 milj. plantor. 
Tyvärr råder fortsatt stor brist på granfrö och vi kan inte till
godose vårt behov av granfrö. Därför kommer vi bara att kunna 
så in ett växthus med gran, trots att vi ser ett behov av ytter
ligare granplantor. Kostnaderna för insatsvaror som frö, torv och 
emballage förväntas hamna på samma nivå som föregående år. 
Även beträffande tallfrö blir vi tvungna att komplettera våra frö
lager genom externa köp, vilket medför onormalt höga kostna
der för tallfrö. Bristen beror på förra årets svaga kottsättning i en 
del av de plantager där vi är delägare. Avskrivningarna minskar 
fortsatt och inga större investeringar planeras under året, däre
mot budgeterar vi för något ökade kostnader för reparation och 
underhåll. Resultatet för år 2015 förväntas bli 3,5 Mkr d.v.s. 
oförändrat i förhållande till budget för innevarande år. Tallheds 
plantskola planerar för måttliga investeringar, främst plastbyte på 
växthusgavlar samt kompressorbyte.

Vägavdelningen ansvarar förutom för bidragsvägar och jord
ägarnas skogsvägar även för utförandet av de åtgärder som skogs
avdelningen avropar på besparingsskogens egna vägar. Förutom 
detta har vägavdelningen åtagit sig utförandeansvar för flera 
externa uppdrag. Vägavdelningen har gjort upp en långsiktig 
plan med indelning i vägklasser för att möjliggöra en planlagd 
och rationell skötsel. Vi fortsätter åtgärder på huvudvägar, d.v.s. 
klass 1 och 2 vägar. Dikning av byvägar fortsätter liksom klipp
ning och grusning av skogsbilvägar enligt plan. Under 2015 görs 
en rejäl satsning på ytning av belagda vägar eftersom detta är 
en bra metod att konservera och förlänga livslängden på belägg
ning. Detta är väsentligt eftersom bidrag till beläggning upphört 
från 2014. Satsningen på jordägarvägar är i stort sett oförändrad 
från 2014 förutom att kostnad för verkstaden i Noppikoski till
kommer samt att vi budgeterat för större kostnad för reparation 
och underhåll av maskiner, främst väghyveln. Totalt hamnar väg
avdelningens budget på 8,9 Mkr, en ökning med 0,8 Mkr. Stats 

Budget Budget Utfall
2015 2014 2013

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning 71 874 70 571 85 833
Förändring av lager av 
produkter i arbete, färdiga varor - - -973
Övriga rörelseintäkter - - 1 106
Summa intäkter m m 71 874 70 571 85 966

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -5 650 -5 350 -6 479
Övriga externa kostnader -33 650 -30 735 -35 991
Personalkostnader -15 490 -15 185 -14 653
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -4 050 -3 913 -4 747
Summa rörelsens kostnader -58 840 -55 183 -61 871

Rörelseresultat 13 034 15 388 24 095

Jordägarnämnden -5 411 -5 724 -3 965
Jordägarvägar -8 860 -8 102 -8 427
Summa till delägare -14 271 -13 826 -12 392

Resultat efter bidrag till 
delägare -1 237 1 562 11 703

Resultat från finansiella 
investeringar
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 2 500 2 500 1 071
Räntekostnader och liknande 
resultatposter - - -24
Summa resultat från 
finansiella investeringar 2 500 2 500 1 047

Resultat efter finansiella 
poster 1 263 4 062 12 751

Budget 2015
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Den bidragsbudget som jordägarnämnden äskat uppgår 2015 
till 5,4 Mkr. Huvuddelen av nämndens budget föreslås oföränd
rat förutom till åtkomstvägar gå främst till bidrag för skogsbruk. 
Nämnden föreslår oförändrat bidrag till röjning trots att röjnings
projektet avslutats. Förhoppningen är att delägarna skall fortsätta 
att röja sina skogar, eftersom röjning är en viktig insats för att 
öka avkastningen från framtida avverkningar. Satsningen på åt
komstvägar fortsätter, anslaget för nya åtkomstvägar höjs till 0,8 
Mkr, medan insatsen på projekt befintliga åtkomstvägar planeras 
minska med 0,4 Mkr under 2015. Till jordägarnämndens budget 
för bidrag under 2015 på totalt 5,4 Mkr kommer kostnader för 
Jord ägarvägar för 11,5 Mkr, d.v.s. under 2015 planeras satsningar 
för delägarna och bygden för 16,9 Mkr. Av denna satsning finan
sieras 2,6 Mkr genom stats och kommunbidrag. 

Eftersom rörelseresultatet för 2015 budgeteras till 13 Mkr. 
innebär budget för 2015 ett underskott efter bidrag på 1,2 Mkr, 
som kan täckas av föregående års budgeterade överskott på 
1,6  Mkr.

Resultatet från finansiella investeringar skall användas för 
investeringar som t.ex. inköp av skogsmark, vilket även är en 
central målsättning enligt reglementet. Inför år 2015 budgeteras 
resultat från finansiella investeringar oförändrat till 2,5 Mkr.

För 2015 budgeteras Orsa Besparingsskogs resultat efter finan
siella poster till 1,3 Mkr
Orsa 2014-10-08 / Allmänningsstyrelsen

Skogen Budget Budget Utfall
2015 2014 2013

Avverkade volymer
m3fub totalt 125 000 126 000 145 962
m3fub gallring 28 000 28 000 22 245
m3fub slutavverkning 97 000 98 000 121 239
m3fub rotpost - - 2 478

GA% 22% 22% 15%

Inmätta volymer
m3fub totalt 126 500 126 000 153 799

Skogen Budget Budget Utfall
2015 2014 2013

Virkesintäkter mm 49 657 49 270 63 179
Försäkringsersättning - - 1 076
Summa intäkter 49 657 49 270 64 255

Avverkningskostnader -19 332 -19 150 -22 691
Skogsvård -7 891 -6 824 -8 259
Gödsling -1 311 -622 -328
Vägar -1 650 -1 550 -2 031
Administration mm -3 355 -2 928 -2 731
Summa kostnader -33 539 -31 074 -36 040

Resultat 16 118 18 196 28 215

Plantskolan Budget Budget Utfall
2015 2014 2013

Externa intäkter 10 410 11 010 10 300
Interna intäkter 2 100 1 650 2 356
Summa intäkter 12 510 12 660 12 656

Rörliga kostnader -2 950 -2 735 -3 712
Lagerförändring - - 101
Fastighetskostnader -535 -598 -588
Personalkostnader -3 055 -2 962 -2 799
Övriga kostnader -1 284 -1 427 -1 549
Avskrivningar -1 150 -1 400 -1 412
Kostnader för plantskolan -8 974 -9 122 -9 959

Resultat 3 536 3 538 2 697

Budget Budget Utfall
2015 2014 2013

Fastighetsintäkter 164 169 192
Jakt- och fiskeintäkter 2 041 1 970 1 609
Kraftintäkter 3 635 3 585 3 976
Summa intäkter 5 840 5 724 5 777

Kostnader för fastigheter -809 -911 -660
Jakt- och fiskekostnader -1 863 -1 767 -1 766
Kraftkostnader -3 125 -3 035 -3 516
Summa kostnader -5 797 -5 713 -5 942

Resultat 43 11 -165

Gemensamt och lego Budget Budget Utfall
2015 2014 2013

Försäljn av tjänster och varor 67 67 89
Legoarbeten 5 900 4 500 5 659
Reavinster
Summa intäkter 5 967 4 567 5 748

Personalkostnader -4 102 -3 976 -3 813
Gemensamma kostnader -2 678 -2 498 -2 929
Kostnader för legoarbeten -5 850 -4 450 -5 659
Summa kostnader -12 630 -10 924 -12 401

Resultat -6 663 -6 357 -6 653

Jordägarnämnden Budget Budget Utfall
2015 2014 2013

Kostnader
Bidrag jordbruk -1 021 -1 021 -987
Bidrag skogsbruk -1 160 -1 160 -1 226
Röjning -600 -600 -721
Planläggning -30 -40 -57
Övriga bidrag -520 -630 -410
Kulturvård och dylikt -50 -50 -
Projekt vägar -1 560 -1 733 -171
Administration -290 -290 -207
Nämndearvoden -180 -200 -184
Summa kostnader -5 411 -5 724 -3 965

Resultat -5 411 -5 724 -3 965

Fastigheter

Budget Budget Utfall
2015 2014 2013

Intäkter 2 600 2 600 3 537

Kostnader
Kostnader för bidragsvägar -4 000 -3 912 -3 875
Kostnader för skogsvägar -5 680 -5 620 -7 290
Vägbyggnationer och täktverksamhet -40 - -62
Administration -1 130 -1 170 -1 040
Ej omfördelade kostnader -610 - 303
Summa kostnader -11 460 -10 702 -11 964

Resultat -8 860 -8 102 -8 427

Budget Budget Utfall
2015 2014 2013

Intäkter 2 500 2 500 1 071

Summa kostnader - - -24

Resultat 2 500 2 500 1 047

Jordägarvägar

Finansnetto
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Nästa nummer
av Jordägaren 
kommer i maj 2015.

Har du några funderingar 
eller synpunkter 
– skicka dem under adress:
Orsa Besparingsskog
Box 55
794 21 Orsa
eller e-post: info@orsaskog.se

Kungörelse av Jordägarstämma torsdagen den 27 november 2014

Form & Tryck: Centrumtryck AB. 2014.

Avsändare: Orsa Besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa

B

Gasol
till bra priser!
På Tallheds plantskola kan 
du återfylla dina godkända 
gasolfl askor till mycket för
månliga priser. 

Ordinarie höststämma med Orsa Besparingsskog hålls på Folkparken Skeer i Orsa torsdagen den 27/11 2014 kl. 18.00.

Ärenden:
1.  Stämmans öppnande, fråga om stämman blivit i behörig 

ordning kungjord.
2.  Val av justeringsmän.
4.  Redovisning av allmänningsstyrelsens förslag till budget 

för år 2015.
5.  Jordägarnämndens förslag till bidrag för år 2015.
6.  Fastställande av Jordägarnämndens förslag till bidrags

budget för år 2015.
7.  Fastställande av allmänningsstyrelsens förslag till budget 

för 2015.
8. Valberedningens förslag till arvoden för förtroendevalda.
9.  Val av ordförande och viceordförande för Jordägar

stämman för åren 20152018.
 Mandattiden går ut för Anders Rosell och Erik Sundin.
10. Val av tre ledamöter till allmänningsstyrelsen för åren 

20152018. Mandattiden går ut för Erik Bergkvist, 
Johan Borg och Lenitha Liljeberg.

11. Val av tre suppleanter till allmänningsstyrelsen för åren 
20152018. Mandattiden går ut för Anita BomanDa
niels, Mats Karner och Martin Moraeus.

12. Val av en viceordförande till allmänningsstyrelsen för 
åren 20152018. Mandattiden går ut för Erik Bergkvist.

13. Val av fyra ledamöter i Jordägarnämnden för åren 
20152018. Mandattiden går ut för Christina Bengts, 
Tore Forsgren, Åke Hansson och Staff an Öhlin.

14. Val av en suppleant till Jordägarnämnden för åren 
20152018. Mandattiden går ut för Åke Såsser.

15. Val av ordförande till Jordägarnämnden för åren 
20152018. Mandattiden går ut för Christina Bengts.   

16. Val av tre revisorer till allmänningsstyrelse och för år 2015, 
varav minst en skall vara auktoriserad.

 Mandattiden går ut för Mats Niss Johnsson, Curt Wiik och 
Tommy Widlund.

17. Val av tre revisorssuppleanter för år 2015, varav minst en skall 
vara auktoriserad. Mandattiden går ut för Michael Holback, 
Johan Smids och Tore Axelsson.

18. Beslut om nytt reglemente för Orsa Besparingsskog.
19. Motion avseende tillsättande av tjänst för frivilliga markbyten. 

Karl Ljungvall. 
20. Stämman avslutas.

Till ärendena hörande handlingar fi nns tillgängliga under 17 dagar 
före stämman på jordägarkontoret i Orsa. Handlingar fi nns från sam
ma tidpunkt tillgängliga på vår hemsida www.orsabesparingsskog.se

Den som vid stämman avser att företräda samägd fastighet skall fö
rete fullmakt från samtliga andelsägare. Ställföreträdare för samägd 
fastighet skall förete av inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis om 
förordnande som ställföreträdare.

För att underlätta upprättande av röstlängd skall delägare, som 
avser att deltaga i omröstningar vid stämman, anmäla detta till Be
sparingsskogens kontor, Anniqa Bäcklund tel 025055 26 03, senast 
onsdagen den 26 november 2014 före kl 16.00. OBS! Anmälan 
efter denna tidpunkt godkänns inte!

Orsa den 8 oktober 2014. / ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Efter ordinarie stämma är tid avsatt för frågor till förvaltning, allmän
ningsstyrelse och jordägarnämnd. 

Jordägarnämnden
Gå gärna in på vår hemsida 
www.orsabesparingsskog.se och in
formation med fl iken bidrag för att se 
aktuella bidrag.

Sök förhandsbesked om bidrag för 
utbildningscheck till motorsågskörkort, 
åtkomstvägar, dikning och röjning före 
åtgärden påbörjas och skogsvårds och 
lantmäteribidrag senast 6 mån efter 
åtgärdens utförande. 


