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För delägare och bygd i samtid och framtid 
 
Den rådande krisen, som orsakats av Covid-19 pandemin berör alla och kommer att göra så under en lång 
tid framöver. Då är det av allra största betydelse för Orsa som bygd, att de välskötta och i normalfallet 
bärkraftiga delarna av vårt lokala näringsliv finns kvar när krisen är över. Många goda krafter gör vad de 
kan för att så ska bli fallet.  
 
Orsa Besparingsskog vill, med utgångspunkt från vårt syfte, också försöka bidra till detta.  
 
Orsa Besparingsskog bildades 1879. Redan från början var syftet att avkastningen från Besparingsskogen 
skulle användas till sådant som gynnade delägare och bygd. Under årens lopp har detta syfte tolkats på 
olika sätt, beroende på de rådande omständigheterna.  
 
Årligen delar Orsa Besparingsskog ut cirka 15 miljoner kronor. En stor del av dessa pengar används för att 
sköta och underhålla stora delar av vägnätet inom kommunen. För att stimulera plantering och röjning av 
delägarnas skogar betalas det ut bidrag för dessa åtgärder. För att hålla landskapet öppet och för att 
bibehålla livsmedelsproduktionen i kommunen betalas det ut djur- och arealbidrag till lantbruket. Även 
föreningslivet, ungdomsidrotten, kulturen och bystugorna runt om i kommunen får stöd från Orsa 
Besparingsskog.  
 
Vi öppnar nu upp för möjligheten för utsatta företag, oavsett bransch, med säte och/eller verksamhet i 
Orsa kommun att genom en ansökan till Orsa Besparingsskog föreslå en åtgärd som kan hjälpa till att 
rädda företagets verksamhet. Det vi erbjuder är alltså att du som befinner dig i ett mycket utsatt läge 
med ditt företag ger oss ett förslag på vad du kan sälja/erbjuda till oss. Det kan handla om produkter, 
livsmedel, upplevelser och tjänster. Det kan vara något som är till nytta för Orsa Besparingsskog och/eller 
för Orsas invånare. Det du erbjuder till oss fyller alltså två funktioner; det ger en nytta för de som tar del 
av det och det bidrar till ditt företags kassa och därmed fortsatta överlevnad. 
 
Vi är medvetna om att, vilka åtgärder/affärer som är lämpliga i detta läge skiljer sig åt från fall till fall. 
Därför kommer varje förslag att värderas och prövas individuellt och vi har lämnat stort utrymme för 
flexibilitet och pragmatism. Vi är också medvetna om att vår insats inte ensamt kan lösa situationen, men 
tillsammans med alla andra åtgärder som redan vidtagits från olika håll, hoppas vi ändå kunna göra 
skillnad. Inga pengar kommer att betalas ut som rena bidrag. Förslagen kommer att värderas på 
affärsmässig grund.   
 
Från och med måndagen den 6:e april öppnar vi upp för ansökningar. Ett ansökningsformulär finns på 
Orsa Besparingsskogs hemsida. Ansökningstiden är preliminärt två veckor, men den kan förlängas 
beroende på utfall. Besked kommer att lämnas till de som lämnar affärsförslag inom kort och vid affär 
erbjuder vi snabbt inköp och snabb betalning.  
 
Vid frågor kontakta: 
Joakim Myhrman, förvaltare. Tel: 073- 0786262 
 
Martin Moraeus, allmänningsstyrelsens ordförande. Tel 0730- 278649 


