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Härliga höst! Klar luft och vackra färger 
Det är höst och det har passerat en fältsäsong sedan för-
ra numret av Jordägaren. En säsong som har varit gynn-
sam för vår verksamhet. I alla fall i relation till 2018 års 
torka och bränder. Däremot har granbarkborren härjat i 
andra delar av landet. Inom Södras verksamhetsområde 
bedöms fem miljoner kubikmeter vara angripet av gran-
barkborren och situationen är allvarlig. Granbarkborrens 
angrepp i kombination med den globala utvecklingen har 
lett till minskad efterfrågan på timmer och sänkta tim-
merpriser. Det drabbar även oss. I det korta perspektivet 
innebär det att vi har svårt att nå budgeterat resultat för 
2019 och att det råder en viss osäkerhet inför 2020.

Brandberedskap
Torkan och bränderna förra året är som sagt i färskt 
minne och inför årets fältsäsong gjordes ett försök att 
organisera en beredskap för efterbevakning på delägar-
mark. Konceptet är relativt enkelt. Besparingsskogen 
finansierade tre släpvagnar som utrustades med nöd-
vändig släckutrustning. Frivilliga skulle sedan anmäla sitt 
intresse till räddningstjänsten som skulle ansvara för ut-
bildning och upprätta larmlistor. På det här viset skulle 
det finnas en mycket god beredskap för att snabbt och 
effektivt bemanna en efterbevakningsinsats på delägar-
mark i Orsa. Utöver befintligt brandvärn i Skattungbyn 
och beredskapsgruppen i Kallmora anmälde endast en 
person sitt intresse för att delta i en beredskap för ef-

terbevakning. Det finns fortfarande chans att anmäla sig. 
Ta del av den information som finns under rubriken ”An-
slagstavlan”. Det vi med säkerhet vet är att det kommer 
fler torra somrar i framtiden. En by vars brandberedskap 
är god är Kallmora, där bybornas arbete har skapat både 
en trygghet för de boende i byn såväl som gemenskap. 
Det kan ni läsa om i detta nummer och jag hoppas det 
ger inspiration till att beredskapslistan hos räddnings-
tjänsten blir fulltecknad. 

Värdet av att äga en skogsbruksplan
I detta nummer får vi även läsa om hur upprättandet av 
nya skogsbruksplaner går till och hur arbetet fortlöper. 
I våras hade det inkommit planbeställningar på cirka 
14 000 ha och nu har beställningarna passerat 20 000 ha. 
Det är mycket glädjande! Givetvis är vår förhoppning att 
fler delägare ser värdet i att upprätta en ny skogsbruks-
plan. Vi får också möta Mikael Thalin som sedan årsskif-
tet är ordförande för jordägarnämnden. En av frågorna 
som ställs till honom är om det finns några fördelar med 
att arbeta som kommunalråd och att vara ordförande 
för jordägarnämnden? 

Önskar Er trevlig läsning.

Joakim Myhrman
Förvaltare och ansvarig utgivare



Inblick i verksamheten

Det finns många samordningsvinster ju fler delägare som be-
ställer sin digitala skogsbruksplan, till exempel vid fältarbeten. 
I skrivande stund är skogsbruksplaner på 20 000 ha beställda 
av delägare. Fältarbetet har nu kommit igång och Sören Sisell 
arbetar med att inventera delägarmarken.
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Fältinventeringen i skogen är central i en 
skogsbruksplan. Då samlas viktig skoglig 
data in, information som beskriver hur 
skogsfastigheten ser ut i nuläget.

Förarbetet innan fält handlar om att 
analysera det material som redan finns. 
Ofta finns en äldre skogsbruksplan som 
planläggaren kan utgå ifrån. I den är sko-
gen uppdelad i avdelningar, eller bestånd. 

Nu pågår fältinventering av 
beställda SKOGSBRUKSPLANER

Avdelningarna är inritade i kartan och har 
beståndsdata inskrivet i ett avdelnings-
register. Det kan vara uppgifter som till 
exempel trädslagsfördelning, ålder eller 
volym. Sommaren 2018 laserskannades 
delägarmarken på uppdrag av Orsa Bespa-
ringsskog. Förutom laserskannat data finns 
ortofoton, flygbilder och kartor över sko-
gen. Under förarbetet gör också planeraren 
en avstämning mot Länsstyrelsens forn-

minnesinventering och Skogsstyrelsens 
nyckelbiotops- och sumpskogsinventering-
ar. Ofta görs också en preliminär indelning 
i avdelningar.

Vid fältarbetet besöks samtliga avdel-
ningar. Det görs en rimlighetsbedömning 
av de beståndsuppgifter som finns regist-
rerade på avdelningen. Huggningsklass, 
ålder, ståndortsindex, trädslagfördelning, 
volymer och diametrar. Uppgifter som sak-
nas kompletteras. Markens fuktighetsklass 
och åtgärdsförslag kontrolleras och/eller 
registreras. När fältarbetet är klart sam-
manställs skogsbruksplanen med beskriv-
ningar av alla avdelningar och levereras 
sedan till skogsägaren.

Sören använder en 
höjdmätare för att få 
fram trädens höjd. Den 
kan användas även för 
att få fram terrängens 
lutningsgrad.

Ett viktigt verktyg för 
Sören när han planerar 
är den gps-försedda 
handenheten. Här ser vi 
ett av kartskikten som 
visas.

Text och foto: Anna Dahlgren.



Din skog Din skog

6 7Jordägaren november 2019 Jordägaren november 2019www.orsabesparingsskog.se www.orsabesparingsskog.se

Beställ din digitala

SKOGSBRUKSPLAN

Anna Beronius. Foto: Tobbe Nilsson.

Nu finns det möjlighet att beställa din digitala skogsbruks-
plan av Orsa Besparingsskog. Skogsbruksplan ger dig en 
bra överblick av din skog och är ett bra underlag för att 
sköta skogen på ett effektivt och hållbart sätt. Den hjälper 
dig att besluta om vilka skogliga åtgärder som ska göras 
och lämplig tidpunkt för dessa.

Detta innehåller skogsbruksplanen:
• Karta över fastigheten, med avdelningsgränser inritade.
• Avdelningsregister med uppgifter om skogen i varje en-

skild avdelning, i ord och siffror, baserad på mätningar 
och bedömningar.

• Sammanställning med uppgifter för hela fastigheten. 
• Uppgifter om virkesförråd, medelhöjder och medeldi-

ametrar. Dessa bygger på laserskanningen som genom-
fördes sommaren 2018.

• Åtgärdsförslag som grundar sig på fältbesök utförda 
med början sommaren 2019.

Vad kostar skogsbruksplanen för mig som delägare?
– Skogsbruksplanen kostar 25 kr/ha samt startavgift 800 

kr/plan. Kostnaden subventioneras av Orsa Besparings-
skog. En skogsbruksplan per ägarkonstellation/bruknings-
enhet erbjuds. Den som så önskar kan uppgradera planen 
till en certifierad Grön plan. Vi debiterar självkostnadspris 
för merarbetet. Moms tillkommer på alla priser. Kostna-
derna är avdragsgilla i näringsdeklarationen.

Hur levereras skogsbruksplanen?
– Skogsbruksplanen levereras via pcSKOGs digitala 

molntjänst på webben. Härifrån kan du själv skriva ut pla-
nen om du önskar ha den i pappersformat, och även dela 
den med andra som behöver få tillgång till den.

Hur beställer man sin skogsbruksplan?
– Skogsbruksplanen beställs via ett webbformulär på 

Besparingsskogens hemsida, www.orsabesparingsskog.se.

Frågor om skogsbruksplaner och beställning 
Kontakta Anna Beronius 
Tfn: 0251 - 59 74 80 
E - post: anna.beronius@besparingsskogen.se

 Orsa Besparingsskog kan hjälpa dig med

DELÄGARFÖRVALTNING

Gör din beställning på
 www.orsabesparingsskog.se

Vad händer just nu i projekt delägarförvaltning?
– Vi har jobbat med de nya datasystemen som är grun-

den för ett fortsatt lyckat arbete. Detta arbete är viktigt för 
att vi ska kunna ta emot delägarnas skogsbruksplaner i vår 
databas. Nu finns allt data  på plats och vi har börjat göra 
kompletterande fältinventeringar på de skogsbruksplaner 
som är beställda. Just nu jobbar jag med att kommunika-
tionen från programmet Besk till pcSkog skall fungera. Vi 
kommer till en början att leverera beställda skogsbrukspla-
ner för de delägare som beställt. Det är de som vi i första 
skedet kommer att erbjuda delägarförvaltning. 

Vad innebär det för mig som delägare om jag vill ta 
del av tjänsten delägarförvaltning av Besparings-
skogen?

• En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan som är ett 
nödvändigt verktyg för alla skogsägare.

• Rådgivning
• Fältbesök
• Samordning när det bland annat gäller plantering och 

markberedning.
• Detta leder till en rationalisering av kostnader och en 

kontinuitet i skogsskötseln.

Kan jag beställa en skogsbruksplan utan att köpa 
tjänsten delägarförvaltning?

– Ja.

Kan jag beställa en skogsbruksplan nu och köpa 
tjänsten delägarförvaltning senare?

– Ja, skogsbruksplanen är grunden i förvaltningsupp-
draget, har man en uppdaterad plan så går det att beställa 
förvaltningen senare.

När kan Orsa Besparingsskog tidigast börja förvalta 
min skog?

– Vi kommer att utvärdera formen för delägarförvalt-
ning under 2020.

Ring mig gärna så berättar jag mer. 
Magnus Lewenhaupt 
Tfn: 0250-55 26 03  
E-post: magnus.lewenhaupt@orsabesparingsskog.se

Magnus Lewenhaupt. Foto: Tobbe Nilsson.



Fiskeintresserad
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TESTA FISKELYCKAN
I Orsa Besparingsskogs fiskevatten

Text: Anna Dahlgren. Foto: Anna Dahlgren, Petter Johansson.

Här finns fiske för alla smaker. Du kan kasta från bryggan 
ett stenkast från stugan, meta i bäckar, besöka den lättill-
gängliga put and take-sjön eller bege dig ut i båt för att lura 
storgäddan med wobblern. Har man av olika anledningar 
svårt att ta sig ut nära vattnet finns det handikappanpassat 
fiske med en långbrygga. Vintertid är det pimpelfiske som 
lockar många. Det är mycket som erbjuds i denna vackra 
miljö med djupa skogar, stora myrmarker, höga berg och 
mytomspunnen kultur. 

Var än du åker i området eller läser på kartan kan du 
se finsk-klingande namn till exempel Korsilampi och Pil-
kalampinoppi, dessa namn härrör från den finska kolo-
nisationen på 1600-talet. I Orsa finnmark kan man tala 
om tre historiska kolonisationsvågor. Finnarna utgjorde 
den första kolonisationen, den andra var skogsarbetarna 
på 1800-talet då skogsindustrin kom igång på allvar och 
den tredje kolonisationen skedde i början av 1900-talet när 
inlandsbanan byggdes och åttatusen rallare fanns i områ-
det. Det finns fortfarande spår som vittnar om alla dessa 
tre historiska händelser vilket ger mervärde för besökare. 
Oavsett om du är fiskare, jägare eller förbipasserande på E 
45:an som går genom ”finnmarken” finns möjligheter att ta 
del av områdets historia.

Väljer du att stanna finns det fullt utrustade stugor att 
hyra via Orsa Besparingsskog. På Besparingsskogens hem-
sida finns information om de olika stugorna, alla med olika 
standard och de flesta belägna nära en sjö eller tjärn. Är 
du sugen på att fiska sik, öring och abborre är stugan vid 
Sundsjön ett bra alternativ. Hyr du stugan vid Aborrtjärn 
finns det stor chans på ädelfisk, öring och röding.  Sam-

manlagt finns det nio stugor i området. Tystnaden, det 
rika djurlivet och de talrika varierade fiskevattnen, lättill-
gängligheten, de historiska vingslagen i form av namn på 
platser och händelser – allt detta gör ett besök här till ett 
äventyr för hela familjen. Att du sedan kan steka din egen-
fångade fisk på kvällen gör upplevelsen fulländad.

Här köper du fiskekort:
Fiskekort finns att köpa På Besparingsskogens kontor eller 
via iFiske online och vid något av våra ombud; Orsa Out-
door, Orsa Fiskecenter eller Skattunge handel. På iFiskes 
hemsida eller i appen finns det information om tillgängliga 
vatten och fiskeregler. 

Hur funkar ett fiskekort på iFiske?
Till skillnad från traditionella fiskekortsåterförsäljare säl-
jer iFiske ej fiskekort på papper. Du köper istället kortet 
elektroniskt via hemsidan eller appen. Det skickas till dig 
som sms och mail och du kan även se det i appen. Betal-
ningen sker med swish, bankbetalning, kort eller faktura. 

Hur tar jag med mig ett ”iFiske-fiskekort”?
IFiske skickar fiskekortet till dig som sms och mail och du 
kan även se det i appen. Vid en kontroll är det den åtta-
siffriga fiskekortskoden som är ditt fiskekort, så ta med dig 
mobilen eller skriv upp det numret. Du kan även skriva ut 
den PDF du fick i mailet eller komma åt ditt fiskekort från 
vår app. Det är viktigt att ta med en giltig legitimation. 

Orsa Besparingsskogs Fiskevårdsområdesförening förvaltar Orsa Bespa-
ringsskogs fiskevatten. Föreningen har funnits sedan 1992 och erbjuder ett 
100-tal sjöar och tjärnar med en areal av cirka 1500 hektar.



Fiskeintresserad
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Orsa Besparingsskogs Fiskevårdsområde
Hur fungerar iFiskes app?
Med den kan du till exempel:
• Skapa ditt eget användarkonto 
• Hitta fiskevatten via kartor 
• Länkar till att köpa fiskekort
• Se fiskevårdsområdenas gränser, båtramper 

mm på en karta 
• Se dina köpta fiskekort
• Markera favoritvatten och prenumerera på 

fiskerapporter
• Få information om bestämmelser, lagar mm
• Läsa om olika fiskesätt och fiskarter.
Webbplats: Ifiske.se

Kontaktinformation
Orsa Besparingsskogs Fiskevårdsområdesförening 
Magnus Lewenhaupt
Tfn: 0250 - 55 26 03

Stuguthyrning Orsa Besparingsskog
Jan Eriksson
Tfn: 0250 - 55 26 23,
E-post: jan.eriksson@orsabesparingsskog.se
Webbplats: www.orsabesparingsskog.se



Skogens skafferi
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När jag växte upp fiskade jag i bäckar och sjöar och fick jag 
en röding på kroken vankades det en festmåltid på kväll-
en, mitt i veckan. När jag sedan själv blev vuxen har mina 
barn tagit vid intresset och försökt fånga såväl röding som 
öring i samma vattendrag. Även de tilltalas av den speciella 
känslan av att tillaga och äta sin egen fångst och få fest-
känsla på en vardag. Ibland glödsteker vi fångsten. Det är 
fisk tillagad på enklast möjliga vis där råvarorna får spela 
huvudrollen. För med riktigt bra råvaror behöver man inte 
krångla till det. 

Rödingen är en kallvattenfisk som trivs bäst som ensam 
art i sjöar och vattendrag i våra fjälltrakter, men även på 
större djup i en del sjöar i Syd- och Mellansverige. Den 
är god helstekt, i panna, glödstekt eller ugnsstekt, grillad, 
kokt, gravad och rökt. Här serverar vi den glödstekt med 
pressad potatis, några nykokta potatisar, skivade citroner 
och en gräddsky.

SÅ LAGAR DU
Är du ute i naturen är det lätt att göra upp en eld i till 
exempel en koja eller slogbod och tillaga fisken på en glöd-
bädd. Så här gör du: Ta ur och rensa fisken. Snitta skinnet 
på rödingen på bägge sidorna, cirka fyra till fem snitt. Salta 
och peppra rödingen inuti och utanpå. Vi fyllde även fis-
ken med skivad lök (det går även bra utan). Lägg sedan din 
rensade röding på dubbla stora, smorda folieark. Ringla 
över lite olivolja och pressa citronsaft över. Nyp ihop pake-
tet och låt stå i glödbädden cirka 12 min. Du kan försiktigt 
öppna paketet efter ett tag och se om fisken är klar. Fisken 
är klar när den lossar från benen. Häll försiktigt på grädde 
mot slutet. Klipp i valfria örter, vi valde gräslök.

SERVERING
Var och en får öppna sitt eget foliepaket. Som tillbehör 
kan man koka potatis och vill man lyxa till det kan man 
pressa den. Garnera med citronskivor. Sparar man fisken 
till man kommer hem eller tar upp den fryst vid senare 
tillfälle kan man ugnssteka fisken i aluminiumfolie. Då 
ska den vara inne cirka 20 minuter på 180 grader (varm-
luft 150 grader). Tiden beror på hur stor fisken är så man 
behöver hålla koll.

GLÖDSTEKT RÖDING 

Du behöver för 4 personer

4 Rödingar ca 800-1000 g

Kokt eller pressad potatis

1 gul lök, i skivor

0,5 dl olivolja

1 citron, pressad saft

1 citron skivad

Salt

Peppar

8 dl grädde

Gräslök

Text: Anna Dahlgren. Foto: Tobbe Nilsson.



Delägarsamverkan
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Brandberedskap i byarna
Text: Anna Dahlgren. Foto: Anders Frääs.

Carsten Heide är en av dem som jobbar 
ideellt i Kallomora byförening. Vi träf-
fas över en fika en höstdag eftersom jag 
hört talas om uppslutningen i Kallmora 
by, runt såväl egna nybyggda släpvagnar 
med brandmateriel och de tre som Orsa 
Besparingsskog har köpt in och utrustat 
under våren. Detta för att underlätta ar-
betet med efterbevakning på delägarmark. 
Carsten berättar.

– Vi började diskutera i byföreningen 
vad vi själva kunde göra för att byborna 
skulle känna sig tryggare när det gäller 
bränder. Vi visste inte om Orsa Bespa-
ringsskogs satsning när vi bestämde oss 

Idén till ett frivilligt lokalt brandförsvar i byn Kallmora kom upp 
efter förra sommarens torka. Nu har idén blivit verklighet tack 
vara eldsjälar i Kallmora byförening.

för att vi skulle försöka bygga egna släp-
vagnar och köpa in brandmateriel säger 
Carsten. Men nu såhär i efterhand ser vi 
att våra två släpvagnar och Besparingssko-
gens vagnar, varav en blir placerad i Kall-
mora kompletterar varandra bra, säger 
Carsten och fortsätter;

– Byföreningen har ingen ekonomi till 
större projekt så vi har fått en del spons-
rat av lokala företag, som till exempel hjul. 
Nu håller vi på att svetsa ihop vagnarna 
och utrusta dem med slangar, pumpar och 
tankar, säger Carsten.

Ett arbete som det ligger många timmars 
tankeverksamhet och ideellt arbete bakom. 

Vilket har gett fler positiva effekter och ar-
betet har fortsatt under hösten.

– Att detta projekt även har stärkt sam-
manhållningen i byn är extra roligt. Vi är 
sextio personer som bor i byn och på vår 
sms-lista, som vi använder oss av när vi 
ska träffas och arbeta med något, finns det 
tjugo telefonnummer. Vi träffades till ex-
empel igår kväll och förberedde grunden 
till det garage som vi bygger för vagnar-
na. Garaget bygger vi på samfällighetens 
mark. Det har tagit tid att få bygglov, vi 
fick besked först under sensommaren. Nu 
har många av oss börjat arbeta igen efter 
sommarens semestrar då vi hade mer tid 
för byggnationen. Flera av oss jobbar även 
med andra projekt så det är inte lätt att 
hitta tiden nu på hösten. Vi gör så gott vi 
kan och hoppas hinna klart innan vintern.

Mycket har hänt sedan idén föddes och 
det ena har med tiden lett till det andra.

– Sedan vi tog kontakt med Orsas 
brandchef Per-Erik Johnson, direkt efter 
förra sommaren har det hänt en hel del. Vi 
pratade med honom innan vi drog igång 
projektet och han har stöttat oss hela ti-
den. Det är viktigt är att förstå att vi inte 
ska ersätta brandförsvaret utan finnas till 
för till exempel eftersläckning och kanske 
lättare gräsbränder. Det ena har lett till 
det andra. Vi har haft en föreläsning om 
bränder och snart skall vi ha en om första 
hjälpen för brand och skog och senare i 
höst om radiokommunikation. Drömmen 
hade varit att starta en ungdomsbrandkår 
i Orsa, avslutar Carsten.

Brandmateral till vagn

• 2 st eftersläckningspumpar

• 500 m brandslang á 25m / slang

• 1 st bärmes

• 1 st grenrör

• 3 st munstycken

• 1 st ryggspruta

• 1 st bärbar vattenbassäng 3 m3

• 1 st vattenspett

• 2 st jordhackor

• 2 st vattenkannor

• 15 l Aspenbensin 4takt

Vagnarna finns placerade i:

Hansjö 
Kallmora 
Skattungbyn

Delägarsamverkan brandberedskap

Eftersläckning av en skogsbrand ligger på 
skogsägarens ansvar. Det innebär att när 
räddningsinsatsen är avslutad övergår 
ansvaret för eftersläckning och bevakning 
till dig som skogsägare. Markägaren är 
enligt lag skyldig att eftersläcka och bevaka 
området tills det är släckt.

Berörd markägare blir kontaktad

För att underlätta arbetet har Orsa Bespa-
ringsskog bekostat och utrustat tre släpvag-
nar med brandmaterial för efterbevakning 
på delägarmark. Räddningschef i beredskap 
beslutar om när släpen kan/ska användas 
och kontaktar den markägare som är be-
rörd. Vagnarna kommer att stå utplacerade 
i Kallmora, Skattungbyn och Hansjö. De 
innehåller slangar, pumpar, brandsprutor 
med mera.

Utrustning

Efter avslutad efterbevakning ansvarar 
den/de som använt utrustningen för att all 
utrustning återlämnas i befintligt skick.



Från verksamheten Vi besöker...

Vägmästarens hörna

Tips från Tallhed

Bror Nilsson. Foto: Anna Dahlgren.

Mikael Thalin. Foto: Claes Söderberg.
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Vi besöker...

Mikael Thalin

Text: Anna Dahlgren.

Mikael Thalin valdes till ny ordförande för 
jordägarnämnden hösten 2018. Vi besöker 
honom för att höra hur hans första år i 
nämnden har varit.

Även fast våren känns långt borta så är det snart dags att 
börja tänka på nästa års planteringar och trädslagsbland-
ning. Oavsett om du ska plantera själv eller ta in en entre-
prenör. Plantorna ska förbokas hos oss på Tallhed. Har du 
avverkat så är det även dags att beställa markberedning för 
att sedan plantera året därpå. Hyggesvilan är viktig, främst 
eftersom du undviker bland annat snytbaggen.

Här på Tallhed jobbar vi vidare med att dina plantor 
som du köper ska hålla den bästa kvalitén. Därför har vi 
under året byggt ett nytt gödningshus. I gödningshuset, 
som har en viktig funktion för hela plantskolan blandas 
vatten med gödning och sedan bevattnar vi plantorna ma-
skinellt från april till september. Vi tar in vatten från en 
närliggande tjärn och gödningsblandaren ställer in vilken 
koncentration på gödningen vi vill ha. Den är olika under 
säsongen. 

Anledningarna till nybygget är dels att en vägg hade 
börjat ge med sig i den gamla byggnaden. Väggen var 
klädd invändigt med spånskivor och på grund av salterna 
i gödningen så var det inte mycket kvar av den. I den nya 
byggnaden är väggarna plåtklädda. Salterna ställer också 
till det när det gäller rengöringen av gödningsblandaren. 
Den blev ofta igensatt och det var svårt att komma åt och 
rengöra. Nu är det lättare. Det har även blivit betydligt 
mindre manuella lyft för personalen. Tidigare hade vi ing-
en port för transporterna som kom med 25 kilos säckarna 
med gödning. De förvarade vi på ett annat ställe och det 
blev många lyft innan säckarna var på plats. Nu kan vi las-
ta in en hel pall med säckar i gödningshuset vilket gör att 
säckarna bara behöver lyftas en gång.

Du är alltid välkommen till oss på besök, oavsett om 
det gäller plantbeställning eller gasolpåfyllning.

Bror Nilsson, Tallheds Plantskola 
Tfn: 0250 - 55 26 11

Vägarna i Orsa kommun och på Orsa Besparingsskog
Idag har Besparingsskogen ett vägnät på 160 mil, varav 40 
mil håller hög standard och är tillgänglig för allmänheten. 
Vi pratar ofta om vägklasser på kontoret och har även skri-
vit om det tidigare. Det är värt en påminnelse om vad som 
gäller på de olika vägarna och vem som har ansvaret.

Vi ansvarar för. Orsa Besparingsskogs vägar: Enskilda väg-
ar på Orsa Besparingsskogs mark (en fastighet) cirka 700 
km. Enskilda skogsbilvägar tillåter en fordonsvikt på 60 ton. 
Jordägarvägar: skogsvägar och byvägar i olika klasser/stan-
dard som Besparingsskogen underhåller. Cirka 900 km.

Begreppet ”enskilda” vägar är till exempel jordägar-
vägar, Besparingsskogens vägar, enskilda markägare och 
organisationer. Vi pratar även om åtkomstvägar (driv-
ningsvägar). För dessa betalar delägaren själv hälften och 
Jordägarnämnden bekostar resterande belopp. Vägarna 
byggs för att minska skotningsbehov vid avverkning och 
underlätta vid skogsvårdsåtgärder. De är också viktiga för 
jakt och rekreation. Besparingsskogen plogar dessa vid 
drivning. Delägaren betalar själv för att öppna upp vägen 
och sedan håller Besparingsskogen den öppen i två veckor.

Skogsbilvägar delas in i olika vägklasser. 
• Klass 1 är en  bidragsväg där vi får 30 - 60 % i statliga bi-

drag. Vägen ska uppfylla kraven från Trafikverket som 
till exempel godkända gruskurvor, skyltning och diken. 

• Klass 2 är genomfarter vilka innebär bra bärighet för 
skogsbruk året om. Bra väg för friluftsliv och fritidsfast-
igheter. Sämre bärighet under tjällossning och regniga 
perioder.

• Klass 3 är genomfartsvägar och större drivningsvägar. 
Max 30 km/h.

• Klass 4 är en drivningsväg och det är viktigt att utföra 
åtgärder som hyvla, underhålla trummor, bärighetsgrus 
och ta bort träd i vägområdet. 

Trafikverket ansvarar för allmänna vägar som till exem-
pel 45:an och Ämåsjövägen. Kommunen ansvarar för kom-
munala gator och vägar som till exempel Kyrkogatan. 

Blickar vi tillbaka på sommaren som gått har vi jobbat med 
underhållsarbeten och påbörjat större rustningar på flera 
broar. Vi har även hunnit färdigställa några drivningsvägar 
och huvudvägar som till exempel Helvetesfallsvägen. Ta gär-
na del aktuell information under fliken ”Vägar” på hemsidan. 

Du kan alltid nå oss på journummer 0250 - 55 26 07 
 
Väl mött!
Anna Hassis Ståbis
Vägmästare Orsa Besparingsskog

Hur kan du kort sammanfatta året som gått? 
– Vi har fortsatt i samma goda anda som tidigare med 

bra och konstruktiva diskussioner.

Vad är jordägarnämndens främsta uppgift?
– Av reglementet framgår att Jordägarnämndens uppgift 

är att bereda och verkställa Jordägarstämmans beslut om an-
vändning av avkastning enligt reglementet. Det betyder att 
vi tar fram förslag till bidragsregler och bidragsbudget att be-
slutas av stämman för kommande år. Vi verkställer stämmans 
beslut om bidrag genom att betala ut bidragen och följa upp 
att regelverket följs. En viktig del är att lyssna in delägarnas 
synpunkter och få med dem i arbete med att forma bidra-
gen. I år har en stor uppgift tillkommit i form av ansvar för 
jordägarvägarna efter att det vilat på Allmänningsstyrelsen i 
några år. Det är en rätt naturlig förändring eftersom vägar-
na bekostas av avkastningen och är att betrakta som ett bi-
drag. Nämnden och vår vägkommitté hanterar övergripande 
inriktning och budget medan själva utförandet och skötseln 
ligger på vägmästare och vägavdelning.

Vad är ditt uppdrag som ordförande?
– Mitt uppdrag är att leda nämndens arbete. Tillsammans 

med nämndens tjänsteman förbereder jag nämndens sam-
manträden och sedan leder jag mötena. Jag har löpande dia-
log med Besparingsskogens förvaltare och övriga tjänstemän 
såväl som med allmänningsstyrelsen, delägare och externa 
parter.

Jordägarnämnden har inte fyllt budgeten de sista 
åren, vad beror det på?

– Den största anledningen är att byggande av åtkomst-
vägar har stannat upp. Det är svårare att komma till enig-
het bland fastighetsägarna att bygga en väg efter en tänkt 
vägsträckning vilket är en nödvändighet. Sedan några år har 
vi bland annat därför infört krav på bildande av gemensam-
hetsanläggning när Jordägarnämnden bidrar ekonomiskt. 
Processen drar ut på tiden, inte minst på grund av Lantmä-
teriets väntetider. När det blivit pengar över i budgeten för 
åtkomstvägar har vi fört över medel till jordägarvägar istället.

Vi driver också ett antal större projekt, som delägarför-
valtning och gränsbestämning. Där är vi beroende av ex-
terna parter att tidsplan hålls. När det inte sker blir det 
pengar över och projekten skjuts framåt i tiden.

Vad är strategin framåt för bidragen?
– Ökad delägarnytta är målet. Den nya delägarförvalt-

ningen som kommer att erbjudas är ett exempel på nytän-
kande som jag gärna ser mer av. I år har vi jobbat igenom 
bidragen grundligt och inför stämman lägger vi fram ett 
tydligt förslag till bidragsregler som delägarna får ta ställ-
ning till. Vi kommer också att se över blanketter och regler 
för att det ska bli enklare.

Tror du delägarförvaltningen kommer att ”främja”, 
öka bidragsansökningarna?

– Ja jag tror och hoppas det. Framförallt så hoppas jag 
att den kommer att bidra till ökad aktivitet i skogen, när 
även skogar som ägs av passiva markägare kan komma i 
aktiv förvaltning.

Vad är tanken bakom bidragen?
– Enligt vårt reglemente så ”ska avkastningen främja 

jord- och skogsbruk med binäringar, gå till anläggning och 
förbättring av vägar eller för annat ändamål, som är till 
gagn för delägarna eller befolkningen i Orsa.” I nämnden 
ska vi lägga fram förslag till bidrag som är konstruerade så 
att de gör störst möjliga nytta i den riktningen. Nämnden 
har sedan länge etablerat en princip om att bidragen ska 
utgöra upp till hälften av bruttokostnaden för respektive 
åtgärd. Detta för att stimulera delägarens engagemang i sin 
fastighet. Jag tycker det är en bra princip. 

Vad ser du för fördelar med ditt arbete som kom-
munalråd och ordförande i jordägarnämnden?

– Uppdragen har ju inte alls med varandra att göra, 
men så klart finns det beröringspunkter. Bägge uppdra-
gen handlar om att på olika sätt utveckla bygden. En stor 
fördel jag ser är att jag har ett brett kontaktnät hos såväl 
delägare i Besparingsskogen som kommuninvånare och fö-
retagare i Orsa. Det är viktigt!



Anslagstavlan Anslagstavlan

KUNGÖRELSE 
Ordinarie höststämma med Orsa Besparingsskog 
hålls på Hembygdsgården i Orsa torsdagen den 

28 november 2019 kl. 18.00

Ärenden
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av kallelse 
3. Val av justeringsmän
4. Fastställande av röstlängd
5. Motion angående kollektiv brandförsäkring
6. Redovisning av allmänningsstyrelsens budget för år 2020
7. Redovisning av Jordägarnämndens förslag avseende bidrag  

för år 2020
8. Beslut om bidrag avseende 2020
9. Val av ledamöter till allmänningsstyrelsen 

Mandattiden går ut för Ulf Andersson, Hans Hanser och  
Tomas Hanser. 

10. Val av vice ordförande för allmänningsstyrelsen. 
Mandattiden går ut för Ulf Andersson

11. Val av ledamöter till Jordägarnämnden 
Mandattiden går ut för Mikael Thalin, Tomas Hanser och  
Elsmari Laggar-Bärjegård 

12. Val av ordförande för Jordägarnämnden. 
Mandattiden går ut för Mikael Thalin

13. Val av 1-3 revisorer för år 2020, varav minst en skall vara auktoriserad 
Mandattiden går ut för Karin Bäckström, Curt Wiik och Jan Lovén

14. Val av valberedning 
Mandattiden går ut för Per-Erik Wiik och Kristina Sundin

15. Val av sammankallande för valberedningen 
Mandattiden går ut för Per-Erik Wiik

16. Beslut om arvoden för förtroendevalda
17. Stämman avslutas 

Till ärendena hörande handlingar finns tillgängliga under 17 dagar före 
stämman på jordägarkontoret i Orsa. Handlingar finns från samma 
tidpunkt tillgängliga på vår hemsida www.orsabesparingsskog.se
Den som vid stämman avser att företräda samägd fastighet skall förete 
fullmakt från samtliga andelsägare. Ställföreträdare för samägd fastig-
het skall förete av inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis om förord-
nande som ställföreträdare. 

Anmälan
För upprättande av röstlängd skall delägare, som avser att delta i om-
röstningar eller lämna förslag vid stämman, anmäla detta till Bespa-
ringsskogens kontor. 
Tfn: 0250 - 55 26 00 eller e-post: info@orsabesparingsskog.se 
senast onsdagen den 27 november 2019 före kl. 16.00.

OBS! Anmälan efter denna tidpunkt godkänns inte.

Efter ordinarie stämma är tid avsatt för frågor till förvaltning, all- 
männingsstyrelse och jordägarnämnd.

Orsa den 4 oktober 2019 
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Kontakta oss och boka plantor
till våren 2020

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

Våra Starpot-plantor odlas i öppna 
odlingssystem. Vinterlagrade plantor är testade och 

kvalitetesäkrade 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.

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

www.orsabesparingsskog.se

• Den kommersiella jakten koncentreras till ett begränsat område, 
ca 14 000 ha. Inom övriga delar av Orsa Besparingsskog kommer 
ingen kommersiell jakt att bedrivas.

• Ny kategori införs - Ägare till fastigheter belägna inom Besparings-
skogen S:1 och årshyresgäst av Besparingsskogens byggnader 
inom Besparingsskogen S:1 yttergränser, erhåller möjlighet att 
lösa 1 stycke årsjaktkort på småvilt inom OBS - rutan ( område 16 
på jaktkartan ). Jaktkortet är personligt och kan ej överlåtas. 

• Jaktkortspriserna höjs och intern fallavgift utgår. Möjligheten att 
lösa gästkort återinförs.

Älgjakt och björnjakt, kategori 1 - 4
6 jaktlag, utom OBS-rutan (område 16 på jaktkartan) och ORE-rutan 
(Sörboda 32:1). 60 500 ha. Enligt av länsstyrelsen och av Ast fastställd 
jakttid.

Småviltsjakt, kategori 1 – 4
Ej OBS-rutan (område 16 på jaktkartan) och ORE-rutan (Sörboda 
32:1). 60 500 ha. Enligt jaktförordningen och av Ast fastställd jakttid.

Kommersiell jakt, björn, älg, småvilt,
Personal och representationsjakt. Kategori: 5
OBS-rutan (område 16 på jaktkartan). 13 500 ha. ORE-rutan (Sörboda 
32:1). 700 ha. Enligt jaktförordningen och av länsstyrelsen och av Ast 
fastställd jakttid.

Mer info på: www.orsabesparingskog.se

Högvilt (älg & björn) Småvilt

Årskort kategori 1 500 kr 400 kr

Årskort kategori 2-3 800 kr 600 kr

Årskort kategori 4 1400 kr 800 kr

Årskort kategori 5 - -

Gästkort 100 kr/dag 50 kr/dag

JAKTNYTT!

Skogsförvaltare 
Joakim Myhrman        0250 - 55 26 01

Ekonomi 
Anna-Karin Göthe        0250 - 55 26 02

Redovisning 
Anna Fransson        0250 - 55 26 04

Vägmästare 
Anna Hassis Ståbis        0250 - 55 26 07

Skogsskötselchef 
Mats Karlsson        0250 - 55 26 37

Projektledare Delägarförvaltning 
Magnus Lewenhaupt     0250 - 55 26 03

Avverkning, jakt 
Tomas Liljeberg        0250 - 55 26 06

Skogsvård, fastighetsskötsel 
Anders Frääs        0250 - 55 26 05

Planläggning, Jordägarbidrag 
Fredrik Eriksson        0250 - 55 26 39

Nyttjanderätter och markfrågor 
Sara Kjellson        0251 - 59 74 74

Fiske 
Eva Gegerfelt        0250 - 55 26 22

Jordägaren, hemsida 
Anna Dahlgren        0251 - 59 74 85

It- och systemansvarig 
Anna Beronius        0251 - 59 74 80

Ordf. Allmänningsstyrelsen 
Martin Moraeus        073 - 027 86 49

Ordf. Jordägarnämnden 
Mikael Thalin        070 - 585 36 08

TALLHEDS PLANTSKOLA 
Tallhed, Box 55, 794 21 ORSA 
Bror Nilsson 
0250 - 55 26 11, 12, 13, 14 el. 15

STREAMGATE NORTH AB 
Drift- och underhållschef 
Jan - Olof Sjölander 
0250 - 55 26 28

Tfn: 0250 - 55 26 00 
Kung Gustafs Väg 7, Box 55, 794 21 Orsa

www.orsabesparingsskog.se

E-postadresser: se hemsidan under kontakter.

18 19Jordägaren november 2019 Jordägaren november 2019www.orsabesparingsskog.se www.orsabesparingsskog.se

Viktigt!
Slåtter, klippning av vägkanter av 

sly och gräs på skogsbilvägar
Gäller juli-november

Viktigt att tänka på nu när vi kommer att klippa 
vägkanterna: Inga råpålar, gränsmarkeringar, snitslar, 
jaktmarkeringar med mera i vägområdet cirka fem 
meter från vägkanten som kan hindra klippningen. 
Håll även bommar öppna till åtkomstvägarna.

Jordägarnämnden
Gå gärna in på vår hemsida 

www.orsabesparingsskog.se/blanketter

Lediga stugor för uthyrning
Kika in på www.orsabesparingsskog.se för 

bokningsförfrågan

Information: Jan Eriksson
Tfn: 0250 - 55 26 23

E-post: jan.eriksson@orsabesparingsskog.se

Gasol till bra priser!
På Tallheds Plantskola kan du 
återfylla dina godkända gasol-

flaskor till bra priser!

Projekt Gränsförbättring 
Projektet ska förbättra överrensstämmel-
sen av skogsfastigheters gränser på kartan 
i förhållande till terrängen. Det är enbart 
kartan som ska bli bättre. Fastigheternas läge påverkas 
inte. Alla kostnader täcks av Orsa Besparingsskog och 
Landsbygdsprogrammet. Projektet leds av Orsa Bespa-
ringsskog i samverkan med Lantmäteriet, Skogsstyrel-
sen, Länsstyrelsen och LRF. Projektet som nu är inne 
på sitt tredje år har utökats att omfatta mark även norr 
om tidigare område och förlängts till slutet av 2021. 
Allt inom samma budget som tidigare. Informationstill-
fällen kommer att utannonseras i lokaltidningen och 
på Orsa Besparingsskogs hemsida.

Marcus Larsson, Projektledare för Gränsförbättring 
Orsa Besparingsskog. Tel: 076 - 801 55 79 
E-post: marcus.larsson@orsabesparingsskog.se

Försäljning av skifteslagsmark
Besparingsskogen avser försälja viss skifteslagsmark. 
För ytterligare löpande information kring fastighet/
skiften/områden till försäljning bevaka Orsa Bespa-
ringsskogs hemsida, www.orsabesparingsskog.se

Vill du arbeta som eftersläcknings- 
personal vid skogsbränder?

Bemanning vid efterbevakning bygger på frivillighet. 
Räddningstjänsten kallar in resurser för efterbe-
vakning när det bedöms vara nödvändigt. Anmälan 
och övriga upplysningar lämnas av Per-Erik Jonsson 
ställföreträdande räddningschef. 
Tfn: 010 - 203 17 54 
E-post: per-erik.jonsson@wbrand.se



Vinden som energikälla

Näckådalens vattensåg

Din skogsbruksplan

och mycket mer...

Nästa nummer
 våren 2020

Har du några funderingar eller 
synpunkter ang. Jordägaren: 
info@orsabesparingsskog.se
0251 - 59 74 85

Avsändare: Orsa Besparingsskog,
Box 55, 794 21 Orsa

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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Skicka in ditt svar senast 1:a januari till:
Anna Dahlgren
Orsa Besparingsskog
Box 55
794 21 Orsa

Vinn böcker om Orsa samt mössor och buffar till hela familjen!
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan. Foto: Anna Dahlgren..


