
 
 

Sidnummer 

 

  1 (2) 

Datum    

  

     
   
 

Postadress Besöksadress Telefon  Organisationsnummer Styrelsens säte 

Orsa Besparingsskog Kung Gustafs väg 7 0250-55 26 00  884400-2710 Orsa 

Box 55 Internet E-post Bankgiro VAT-nummer  

794 21 Orsa www.orsabesparingsskog.se info@orsaskog.se 797-7507 SE884400271001  
 

 

Beslutsfattande inom Orsa Besparingsskog, ansvar och mandat.  
 
Förvaltningen av Orsa Besparingsskog styrs ytterst av lagstiftning och reglemente. Besparings- och 
allmänningsskogarna i Sverige lyder under Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. 
(länk till lagen) 
 
I Allmänningsskogslagens sjunde paragraf står följande:  
____________________________________________________________________________________
___ 
7 §  1 mom. Allmänningsskog jämte vad från skogen härflyter skall förvaltas av en av delägarna vald 
allmänningsstyrelse enligt reglemente, som för varje allmänningsskog fastställes i den ordning nedan 
sägs. I reglementet må dock föreskrivas, att inkomst som härflyter från skogen eller fond som bildats av 
sådan inkomst skall förvaltas av särskild av delägarna vald ekonominämnd eller av myndighet. I 
reglementet må ock bestämmas, att en eller flera ledamöter av allmänningsstyrelsen eller ekonominämnd 
skola utses av länsstyrelsen. 
 
Allmänningsstyrelsen utövar delägarnas beslutanderätt i alla frågor i vilka beslutanderätten ej genom lag 
eller reglementet förbehållits delägarna, ekonominämnd eller myndighet. I fall då beslutanderätten 
tillkommer delägarna utövas den å allmänningsstämma. 
____________________________________________________________________________________
___ 
 
Av denna paragraf framgår det att delägarna ska välja en allmänningsstyrelse som ska förvalta 
besparingsskogen. Av andra stycket framgår det att allmänningsstyrelsen utövar delägarnas 
beslutanderätt i alla frågor som inte uttryckligen framgår av lag eller reglemente.  
 
Vilka är då de frågor som delägarna ska besluta över? 
 
• Delägarna ska välja ledamöter till allmänningsstyrelsen och jordägarnämnden. 
• Delägarna ska besluta om val av revisorer.  
• Delägarna ska besluta om försäljning av mark som ingår i Besparingsskogens stamfastighet. 
• Delägarna får besluta om förvärv av mark. Det får även allmänningsstyrelsen göra.  
• Delägarna har rätt att besluta om hur behållen avkastning ska användas (bidragsbudgeten).  
• Delägarna ska besluta i frågan om ansvarsfrihet för allmänningsstyrelse och jordägarnämnd. 
• Delägarna ska besluta om förslag till reglemente. (Reglementet beslutas av länsstyrelsen).  
• Delägarna ska minst var tionde år besluta om en avverkningsplan (enligt reglementet). 
 
I Orsa Besparingsskogs reglemente (länk) framgår det hur lagen tolkas och används inom Orsa 
Besparingsskog. Reglementet uppdaterades efter ett förslag från jordägarstämman 2014 och påföljande 
beslut från Länsstyrelsen.  
 
I femte paragrafen står det om vad som är allmänningsstyrelsens uppgift:  
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____________________________________________________________________________________ 
§5 
Allmänningsstyrelsen ska på ett ekonomiskt tillfredställande sätt förvalta Besparingsskogen och övriga 
tillgångar enligt § 1 ovan samt besluta i alla frågor, som inte enligt lag eller reglemente ska beslutas av 
Jordägarstämman eller av Jordägarnämnden. 
Allmänningsstyrelsens uppgifter är bland annat: 
1. att bevaka frågor av intresse för Delägarna, 
2. att besluta om skogsförvaltarens avlönings- och arbetsvillkor samt övriga anställningsförmåner, 
3. att besluta om anställd personal får utöva annan tjänst eller åta sig externa uppdrag, 
4. att årligen fastställa arbetsordning för allmänningsstyrelse och skogsförvaltare, 
5. att besluta om jakt och fiske samt upplåtelse av jakt, fiske och övriga nyttjanderätter, 
6. att besluta om förvärv av fast egendom med iakttagande av vad delägarna kan ha beslutat, 
7. att besluta om avyttring av fast egendom som inte utgör del av Besparingsskogen, 
8. att svara för redovisning, bevaka säkerheter och betalning av skatter, 
9. att före oktober månads utgång upprätta budget för nästkommande verksamhetsår, 
10. att företräda Delägarna i frågor rörande Besparingsskogen, 
11. att bereda ärenden till Jordägarstämma, i den mån detta enligt reglementet inte ska handläggas av 
Jordägarnämnden, 
12. att verkställa Jordägarstämmans beslut, i den mån verkställigheten inte enligt reglementet till- 
kommer Jordägarnämnden. 
 

 
De största förändringarna av reglementet som skedde 2014, var att man dels avskaffade systemet med 
suppleanter i allmänningsstyrelsen och jordägarnämnden och dels att man ändrade 
rösträttsbegränsningen. Efter 2014 får inte någon företräda mer än 1/40-del av hela det delaktighetstal 
som är närvarande på stämman. Före 2014 fick ingen företräda mer än 1/20-del. 
Övriga förändringar i reglementet gällde förtydliganden av hur allmänningsskogslagen ska tolkas, enligt 
de rättsfall som prövats. 
 
Av lagen och reglementet framgår det vilka frågor som får lyftas på en jordägarstämma och att alla andra 
beslut ska fattas av allmänningsstyrelsen.  
Av reglementets femte paragraf framgår det bland annat att allmänningsstyrelsen ska fatta sådana 
besluts om är ekonomiskt tillfredsställande.  
I punkt 5 i §5 i reglementet framgår det specifikt att allmänningsstyrelsen fattar beslut om nyttjanderätter 
på Orsa Besparingsskog.  
 
Allmänningsstyrelsen anser att de hade rätt att fatta beslutet om projekterings- och anläggningsarrende 
med Dala Vind.  
Allmänningsstyrelsen anser vidare att avtalet om projekterings- och anläggningsarrende ÄR ekonomiskt 
tillfredsställande för Besparingsskogen och att det därför var rätt att fatta beslut om att underteckna detta.  
 
Allmänningsstyrelsen  

 

 

 


