
KUNGÖRELSE 
Ordinarie höststämma med Orsa Besparingsskog hålls i hembygdsgården i Orsa 
torsdagen den 25 november 2021 kl. 18.00. Innan stämman kommer vi presentera resultatet av ”gränspro-
jektet” med start kl. 15:30. Anmäla görs enligt nedan kontaktuppgifter.  
 
Ärenden: 
1.  Stämmans öppnande 
2.  Godkännande av kallelse  
3. Val av justeringsmän 
4.  Fastställande av röstlängd 
5.  Information om hantering av motioner  
 - Försäljning av egendom 
 - Beslut om investeringar 
 - Upprättande av vägfond 
6. Motion angående kollektiv brandförsäkring 
7. Motion angående ändring av reglemente 
8. Beslut om hushållningsplan för perioden 2022 - 2031 
9.  Redovisning av allmänningsstyrelsens budget för år 2022 
10.  Redovisning av Jordägarnämndens förslag avseende bidrag för år 2022 
11.  Beslut om bidrag avseende 2022 
12.  Val av ledamöter till allmänningsstyrelsen 
 Mandattiden går ut för Ulf Andersson, Hans Hanser och Tomas Hanser.  
13.  Val av vice ordförande för allmänningsstyrelsen 
 Mandattiden går ut för Ulf Andersson 
14. Val av ledamöter till Jordägarnämnden 
 Mandattiden går ut för Sven-Erik Sjöberg, Tomas Hanser och Elsmari Laggar-Bärjegård  
15. Val av ordförande för Jordägarnämnden 
 Mandattiden går ut för Sven-Erik Sjöberg 
16. Val av 1 - 3 revisorer för år 2022, varav minst en skall vara auktoriserad 
 Mandattiden går ut för Karin Bäckström, Curt Wiik och Erik Sundin 
17. Val av valberedning 
 Mandattiden går ut för Per-Erik Wiik och Kristina Sundin 
18. Beslut om arvoden för förtroendevalda 
19. Stämman avslutas 
 
Till ärendena hörande handlingar finns tillgängliga under 17 dagar före stämman på jordägar- 
kontoret 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 fastighet skall förete av inskrivnings- 
myndigheten utfärdat bevis om förordnande som ställföreträdare. 
För upprättande av röstlängd skall delägare, som avser att delta i omröstningar eller lämna förslag vid stämman, an-
mäla detta till Besparingsskogens kontor, tel. 0250-55 26 00 eller info@orsabesparingsskog.se, senast onsdagen den 
24 november 2021 före kl. 16.00. OBS! Anmälan efter denna tidpunkt godkänns inte! 
 
Orsa den 29 oktober 2021 
ALLMÄNNINGSSTYRELSEN 

http://www.orsabesparingsskog.se/
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Avverkningsplan 2022 - 2031 
Orsa besparingsskogs nuvarande avverkningsnivå baserar sig på hushållnings(avverknings)plan beslutat av 
jordägarstämman 2011 för perioden 2012 - 2021. 

I reglementet finns under rubriken besparingsskogens skötsel beskrivet att mark och växande skog ska förvaltas för 
att ge en långsiktigt god avkastning. Till ledning för detta ska finnas en av Jordägarstämman för högst 10 år i sänder 
beslutad avverkningsplan. 

Med det som utgångspunkt har en ny avverkningsplan tagits fram för beslut. 

Förberedelsearbetet har bestått i laserskanning 2015 utförd av Cowi med taxering i fält för kalibrering. Arbetet 
utfördes av Cowi och OL skogsinventering. 

För att säkerställa att nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden inte räknas in i avverkningsunderlaget 
har kontroll av naturvärden utförts i fält av Skogsekologikonsulten under 2018 och 2019.  

Genomgång av beståndsregistret har utförts för att säkerställa att information i offentliga naturvårdskikt 
(nyckelbiotoper mm) finns registrerat. Planerade reservat har kontrollerats och registrerats.  

Genomgång av besparingsskogens skötselprogram, det skötselprogrammet tillämpas sedan i 
avverkningsberäkningen.   

Vid avverkningsberäkningen har en erfaren konsult anlitats. Ola Lindgren från OL skogsinventering. 

Vid beräkningen har samtliga reservat, naturvårdsavtal, planerade reservat och alla naturvårdsarealer (NO 
bestånd) undantagits för att inte tillväxt och avverkningsunderlag ska beräknas på arealer som inte är aktuella för 
avverkning. 

Vid beräkningarna har 10% av arealen avsatts som generell hänsyn i den idag normala slutavverkningsskogen och 
18 % i den äldre slutavverkningsskogen över 120 år.  Dessutom 2% av volymen som sparade träd. 

Vid beräkningen har målet varit att slutavverkningsnivån är långsiktigt hållbar och avverkningsmöjligheterna kan 
öka i framtiden. Avverkningsnivån ska samtidigt ge en balans mellan inkomster idag och i framtiden. Gallringar ska 
utföras efter behov, styrt av skötselstrategi. 

En reserv av slutavverkningsbar skog ska alltid finnas så att det går att göra ett praktiskt urval av bestånd för en 
årsavverkning och det ger även en allmän säkerhetsmarginal.  

Den avverkningsnivå som allmänningsstyrelsen föreslår stämman innebär under 10 års perioden en 
slutavverkningsnivå på 137 000 m3sk vilket motsvarar ca 110 000 m3fub.  

Den avverkningsnivån kan bibehållas och ökas till 150 000 m3sk om 20 år samtidigt som den totala förrådsvolymen 
stiger under tiden. 

Gallringen ligger i inledningsvis i 10 års perioden på 12 000 m3sk/år för att stiga till 28 000 m3sk/år.  

Gallring utförs efter behov. 
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Under planperioden koncentreras avverkningen till äldre skogar med låg tillväxt.  Om ca 15 år är 
avverkningsreserven som minst, 11% av arealen (5500ha) är över lägsta ålder för slutavverkning vilket innebär att 
det är 11 årsytor att välja på när det finns som minst valmöjligheter. 

Det genomsnittliga virkesförrådet ökar från dagens 87 m3sk per ha till 90 m3sk per ha vid periodens slut och stiger 
kontinuerligt för att vara 110 m3sk per ha år 2050 och fortsätter att sakta öka därefter. 

Tillväxten per ha är idag 4 m3sk/ha och år och stiger kontinuerligt för att vara 5 m3sk per ha år 2050, detta tack 
vara att gamla skogar som växer sakta ersätts med yngre skog som har hög löpande tillväxt.  

År 2050 är andelen äldre skog, över 140 år ca 11 procent, beroende på att befintliga naturvårdsarealer blir äldre 
och att generell hänsyn tillkommer löpande. 

Avverkningsplanen omfattar en 10 års period och en ny beräkning kommer göras inför nytt beslut senast 2030, det 
blir en trygghet att långsiktiga siffror uppdateras och korrigeringar kan göras. 

Allmänningsstyrelsen föreslår stämman att fastställa 137 000 m3sk/år i slutavverkningsvolym som ett 
genomsnittligt uttag för perioden 2022 - 2031 och att gallringar utförs efter behov under perioden.  

 

 

 

 

Tabell 1
Slutavverkning 137 000 m3sk(motsvarande ca 110 000 m3fub) till och med startår 2035 därefter ökning enligt tabell
Inga planerade reservat ingår
Prod areal: 50 762 ha (endast målklass PG/PF)

% av areal 
G A L L R I N G S L U T A V V E R K N I N G äldre än

 volym Årlig tillväxt Årlig tillväxt Årlig Gallring Årlig Slutavverkningg slutavverkning lägsta Slut-
 År medel/ha m3sk/ha 1000 m3sk 1000 m3sk 1000 m3sk ha/år avverkn. ålder

 2020 87 4,03 204 (Snitt till år 2030  20) 12 137 757 19
 2025 90 4,37 222 (Snitt till år 2030  20) 28 137 720 13
 2030 94 4,58 233 44 137 597 11
 2035 98 4,73 240 47 137 468 11
 2040 102 4,89 248 51 150 538 13

2045 106 5,02 255 55 150 545 12
2050 110 5,08 258 49 155 486 11
2055 114 5,26 267 75 155 448 10
2060 117 5,25 267 64 155 443 9
2065 120 5,28 268 76 155 505 11



 

Orsa Besparingsskog  
Verksamhetsplan 2022  

  
  
Skog och Virke  
Orsa Besparingsskogs skogliga förvaltning är fortsatt inriktat mot ett uthålligt, ansvarstagande och 
affärsmässigt brukande. En ny hushållningsplan för perioden 2022–2031 förväntas beslutas av 
jordägarstämman under hösten 2021, vilken kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med 
taktiska och operativa förvaltningsfrågor. På taktisk nivå planeras hur avverkningarna ska förläggas 
under kommande 3 års period och arbetet med att underhålla och upprusta berört vägnät 
fortsätter. Den operativa planeringen är fortsatt fokuserad mot att under barmarkssäsongen 
bygga upp en traktbank motsvarande 1,5 års avverkning samt säkerställa kvalitén på det berörda 
vägnätet.  

  

Skogsvården 2022 kommer att avvika något från genomsnittet de senaste åren. Bland annat planeras det för 
att planteras större arealer 2022. Värt att notera är även att vi nu kommit i kapp med markberedningen som 
utförs med grävmaskin och denna areal minskar därav för 2022.  Resultatet av det fortsatta arbetet med att 
inventera röjningsbehovet ger att vi planerar röja ytterligare större arealer jämfört 2021, för 2022 budgeterar 
vi för 1350 ha. Vi har också ett ökat fokus på våra föryngringskontroller.  

 

I linje med antagen affärsmodell för Besparingsskogens virkesaffärer kommer vi fortsatt att sälja 
en del av volymen som leveransrotköp (LRK). De senaste åren har merparten av den avverkade 
volymen sålts som leveransvirke och dessa volymer avverkas av kontrakterade entreprenörer.  
Avverkningsnivån för 2022 är anpassad efter en uthållig nivå på 137 000 m3sk slutavverkning per 
år och bästa bedömning av marknadsläget.  

  
Avverkning  Budget 2021 Budget 2022 

Totalt (m3fub)  120 000 124 000 

Gallring (m3fub)  10 000 13 000 

Slutavverkning (m3fub)  110 000 111 000 

GA %  12% 13% 

Varav leveransvirke (m3fub)  100 000 103 000 

Varav leveransrotköp (m3fub)  25 000 26 000 

Skogsvård (ha)  Budget 2021 Budget 2022 

Markberedning harv  650 650 



 

Gräv fläck/högläggning  185 120  

Plantering  270 807 

Hjälpplantering 390 100 

Ungskogsröjning  1200 1350 

Hyggesrensning 40 400 

Föryngringskontroll  1200 

Röjningsinventering  2800 

Skogsgödsling  400 400 

Hyggesbränning & Naturvårdsbränning  15 

  
Tallheds plantskola  
Produktionsnivån är anpassad till en för verksamheten uthållig nivå. Kapacitet och flexibilitet för att 
under begränsad tid öka produktionen finns fortsatt kvar. Under året planeras för investeringar 
genom plastbyte på två av kallväxthusen samt byte av de två sista oljepannorna till 
pelletspannor. Därmed har vi bytt ut 6 st av våra pannor under två års tid. Det planeras 
också för att uppdatera klimatstyrningen i våra växthus.  

  

Plantor (st) Budget 2021 Budget 2022 

Insådda  9 400 000 9 400 000 

Sålda externt  7 400 000 7 400 000 

Sålda internt  880 000 1 673 400 

Sålda totalt  8 280 000 9 073 400 

  
 
 
 
Vägar  
Vägavdelningen ansvarar förutom för jordägarvägar även för utförandet av de åtgärder som 
skogsavdelningen avropar på besparingsskogens egna vägar. Skötsel och underhåll av 
jordägarvägar 2022 följer vedertagen skötselmodell som upprättats i samråd med vägkommittén.  
Extra fokus kommer även läggas på att inventera våra broar i syfte att se vilka behov som 
föreligger gällande reparation och underhåll över tid.  Under året planeras för att investera i ett 
sandtält vid garaget på Heden. Vi ser också över möjligheten att investera i en lastmaskin. 



 

 
  

Jordägarvägar (tkr)  Budget 2021 Budget 2022 

Intäkter  3 350 3 350 

Kostnader för byvägar  -4 050 -4 050 

Kostnader för skogsvägar  -6 200 - 6 300 

Administration  -1 600 -1 880 

 
Fastigheter  
Fastighetsaffärer - Under året budgeteras för att avyttra och omstrukturera delar av de fastigheter inom 
skifteslagsmarken som Besparingsskogen inte avser att äga långsiktigt.  
  
Fastighetsskötsel - Underhållsarbetet planeras efter tidigare upprättad skötselplan. Bland annat planeras det 
för fortsatt renovering av kulturbyggnader. Renoveringen av jordägarkontoret planeras också att slutföras. 

  

Jakt  
Jaktförsäljning under 2022 beräknas omfattas av en vecka björnjakt, fem veckor älgjakt samt en 
mindre del småviltskort. Inriktningen är fortsatt att verka för att hitta långsiktiga och 
återkommande gäster och budgeterad nivå bedöms vara långsiktigt uthållig.  

  
Fiskodling  
Fiskodlingsverksamheten drivs fortsatt vidare genom en arrendator.  

  
Projekt  
Förvaltning av delägarfastigheter kommer framåt att kallas delägarservice. Detta inriktas mot 
samordning av delägarnas ungskogsröjningar samt skoglig rådgivning.  
Vad gäller leverans av skogsbruksplanerna så är det prioriterat att komma ner i betydligt lägre 
väntetider. 

  
Övrigt  
IT – Under 2022 kommer vi försätta att få systemen på plats. Därefter tar arbetet vid att anpassa arbetssätt 
och förvaltning av systemen. 

  
  
  
  
  

Orsa 2021-10-29  
  

Allmänningsstyrelsen  
 



 

 
 
 



Budget Budget Utfall % av

2022 2021 2020 bud -21

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning 80 146 75 336 78 656 106%
Förändring av lager av produkter i 
arbete, färdiga varor -705 -1 210 -1 407 58%
Övriga rörelseintäkter 4 193 2 774 3 393 151%
Summa intäkter m m 83 634 76 900 80 642 109%
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3 309 -3 151 -3 459 105%
Övriga externa kostnader -53 072 -51 004 -51 055 104%
Personalkostnader -11 788 -12 029 -12 110 98%
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -3 100 -2 721 -2 786 114%
Summa rörelsens kostnader -71 269 -68 905 -69 410 103%
Rörelseresultat 12 365 7 995 11 232

Jordägarnämnden -5 117 -5 281 -4 584 97%
Projekt delägarhjälp -1 421 -910 -2 147 156%
Gränsprojektet 0 -939 -818 0%
Jordägarvägar -7 000 -6 900 -7 282 101%
Vägavdelningen -1 880 -1 600 -1 142 118%
Summa till delägare -15 418 -15 630 -15 973 99%

Resultat efter bidrag till delägare -3 053 -7 635 -4 741 40%

Resultat från finansiella 
investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 200 1 203 1 063 17%
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -45 0 -82
Summa resultat från finansiella 
investeringar 155 1 203 981 13%

Resultat efter finansiella poster -2 898 -6 432 -3 760 45%

Budget 2022



Skogen Budget Budget Utfall % av 
2022 2021 2020 bud -21

Avverkade volymer
m³fub totalt 124 000 120 000 125 788 103%
m³fub gallring 13 000 10 000 11 915 130%
m³fub slutavverkning 83 000 85 000 79 805 98%
m³fub övrig averkning 2 000 1 927
m³fub leveransrotköp
m³fub leveransrotköp 26 000 25 000 32 141 104%

GA% 13% 11% 13%

Inmätta volymer
m³fub leveransvirke 103 000 100 000 94 729 103%
m³fub leveransrotköp 26 000 25 000 32 141 104%

Skogen Budget Budget Utfall % av 
2022 2021 2020 bud -21

Virkesintäkter 48 552 471 45 247 452 44 519 470 107%
Leveransrotköp 12 000 462 10 275 411 14 716 458 117%
Lego 7 300 6 575 6 218 111%
Bidrag och övriga intäkter 1 035 765 988 135%
Summa intäkter 68 887 534 62 862 503 66 441 698 110%

Avverkningskostnader -18 592 -181 -15 824 -158 -16 106 -170 117%
Skogsvård -10 487 -81 -9 888 -79 -11 339 -89 106%
Gödsling -1 300 -10 -1 254 -10 -1 156 -9 104%
Vägar -5 851 -45 -6 636 -53 -6 663 -53 88%
Administration mm -4 544 -35 -4 440 -36 -4 360 -34 102%
Lego -7 300 -57 -6 575 -53 -6 213 -49 111%
Summa kostnader -48 074 -373 -44 617 -357 -45 837 -361 108%

Resultat 20 814 161 18 245 146 20 604 162 114%

Plantskolan Budget Budget Utfall % av 
2022 2021 2020 bud -21

Antal plantor
Insådda 9 400 000 9 400 000 9 820 440 100%
Sålda externt 7 400 000 7 400 000 8 367 690 100%
Sålda internt 1 673 400 880 000 1 757 400 190%
Sålda totalt 9 073 400 8 280 000 10 125 090 110%

Plantskolan Budget Budget Utfall % av 
2022 2021 2020 bud -21

Externt sålda plantor 9 250 1,25 8 880 1,20 9 708 1,16 104%
Övrig extern försäljning 860 810 940 106%
Internt sålda plantor 2 025 1,21 1 066 1,21 2 109 1,20 190%
Övriga interna intäkter 5 6 13 83%
Summa intäkter 12 140 1,34 10 762 1,30 12 770 1,26 113%

Rörliga kostnader -2 912 -0,31 -2 449 -0,26 -2 840 -0,29 119%
Lagerförändring 0,00 0,00 -621 -0,06
Fastighetskostnader -172 -0,02 -216 -0,02 -168 -0,02 80%
Personalkostnader -3 873 -0,41 -3 150 -0,34 -2 940 -0,30 123%
Övriga kostnader -1 294 -0,14 -2 004 -0,21 -2 351 -0,24 65%
Avskrivningar -1 600 -0,17 -1 400 -0,15 -1 275 -0,13 114%
Kostnader för plantskolan -9 850 -1,05 -9 219 -0,98 -10 195 -1,04 107%

Resultat 2 290 0,24 1 543 0,16 2 575 0,26 148%



Budget Budget Utfall % av 
2022 2021 2020 bud -21

Fastighetsintäkter 416 408 519 102%
Summa intäkter 416 408 519 102%

Kostnader för fastigheter -4 656 -4 824 -3 956 97%
Summa kostnader -4 656 -4 824 -3 956 97%

Resultat -4 240 -4 416 -3 437 96%

Budget Budget Utfall % av 
2022 2021 2020 bud -21

Jakt 620 720 639 86%
Fiske 155
Summa intäkter 620 720 794 86%

Jakt -275 -260 -376 106%
Fiske -255
Summa kostnader -275 -260 -631 106%

Resultat 345 460 163 75%

Budget Budget Utfall % av 
2022 2021 2020 bud -21

kWh vindkraft 3 300 000 3 300 000 3 641 570 100%

Vindkraft 1 155 0,35 1 000 0,30 670 0,18 116%
Vidarefakturering SNAB - 1 480 1 313
Vederlagskraft 400 395 395 101%
Summa intäkter 1 555 2 875 2 378 54%

Vindkraft -1 405 -1 375 -1 303 102%
Kraftkostnader SNAB - -1 531 -1 505
Övriga kraftkostnader -10 -10
Summa kostnader -1 415 -2 906 -2 818 49%

Resultat 140 -31 -440 -452%

Gemensamt Budget Budget Utfall % av 
2022 2021 2020 bud -21

Försäljn av tjänster och varor 9 56 86 16%
Reavinster 2 742 1 500 1 182 183%
Summa intäkter 2 751 1 556 1 268 177%

Personalkostnader -3 652 -3 648 -3 485 100%
Information -1 222 -1 336 -885 91%
IT -2 323 -2 094 -1 066 111%
Gemensamma kostnader övrigt -2 538 -2 284 -4 065 111%
Summa kostnader -9 735 -9 362 -9 501 104%

Resultat -6 984 -7 806 -8 233 89%

Fastigheter

Jakt och fiske

Kraft



Jordägarnämnden Budget Budget Utfall % av 
2022 2021 2020 bud -21

Kostnader
Bidrag jordbruk -1 105 -1 144 -1 292 97%
Bidrag skogsbruk -1 265 -1 030 -1 257 123%
Röjning -600 -600 -588 100%
Övriga bidrag -625 -845 -639 74%
Kulturvård och dylikt -50 -2 0%
Projekt vägar -610 -700 -60 87%
Förvaltning delägarfastigheter -1 421 -910 -2 147 156%
Gränsprojektet -939 -818 0%
Administration -762 -762 -531 100%
Nämndearvoden -150 -150 -215 100%
Summa kostnader -6 538 -7 130 -7 549 92%

Resultat -6 538 -7 130 -7 549 92%

Budget Budget Utfall % av 
2022 2021 2020 bud -21

Statliga bidrag 1 500 1 550 2 045 97%
Kommunala bidrag 1 850 1 800 1 697 103%
Övriga intäkter 606
Intäkter 3 350 3 350 4 348 100%

Kostnader
Kostnader för byvägar -4 050 -4 050 -4 533 100%
Kostnader för skogsvägar -6 300 -6 200 -7 097 102%
Summa kostnader -10 350 -10 250 -11 630 101%

Resultat -7 000 -6 900 -7 282 101%

Budget Budget Utfall % av 
2022 2021 2020 bud -21

Övriga intäkter 500 800 2 288 63%
Intäkter 500 800 2 288 63%

Kostnader
Täktverksamhet -200 -100 -1 822 200%
Administration inkl garaget -1 880 -1 835 -1 790 102%
Legoarbeten -300 -500 -1 027 60%
Maskinnetto mm 35 1 209 0%
Summa kostnader -2 380 -2 400 -3 430 99%

Resultat -1 880 -1 600 -1 142 118%

Budget Budget Utfall % av 
2022 2021 2020 bud -21

Intäkter 200 1 203 1 063 17%

Summa kostnader -45 -82

Resultat 155 1 203 981 13%

Finansnetto

Jordägarvägar

Vägavdelningen





Budget 2022 jordägarvägar





Orsa Besparingsskog 

Jordägarnämnden Gäller från 2022-01-01

Box 55 

794 21 Orsa 

Bidrag som kan sökas från jordägarnämnden 2022

Allmänna regler 

Det är en strävan att jordägarbidraget skall uppgå till högst 50 % av bruttokostnaden för att 

understryka vikten av delägarens eget engagemang i brukandet av sin fastighet.  

Sökande fastighet ska ingå i brukningsenhet (enhet med samma ägarstruktur) med andel i Orsa 

Besparingsskog. Jordägarnämnden bemyndigas att närmare besluta om förutsättningar för 

utbetalning av bidraget såsom till exempel ansökningstider, ansökningsförfarande, föreskrifter för 

arbetets utförande och minsta bidragsberättigad areal. 

För ansökan om bidrag skall blankett användas som finns på www.orsabesparingsskog.se. 

Skogsbruk 

Syftet med bidragen till skogsbruket är att stimulera ett säkert och aktivt skogsbruk i Orsa kommun. 

Röjning 

Bidrag till skogsröjning utgår till högst två röjningar för samma bestånd upp till klassen R2.  

Bidrag utgår med 50 % av godkänd kostnad, dock högst 2 000 kr per hektar och röjning.  

Högsta bidragsberättigade areal är 100 hektar. För enskilt år får även nästkommande års bidrag 

förskottsutnyttjas men då minskas detta års bidrag lika mycket. 

Motorsågs- och röjsågskörkort 

Bidrag lämnas till utbildning inklusive godkänt prov för röjsåg och motorsåg nivå A och B.  Bidrag 

utgår med 1 500 kronor dock högst 50 % av fakturerad kurskostnad exklusive moms. 

Skogsvård 

Bidrag lämnas till markberedning med 850 kronor per hektar.  

Bidrag kan lämnas till högläggning med grävmaskin med 1 700 kronor per hektar på fuktiga marker 

med dålig bärighet och på steniga marker där dragen högläggare och harvning ger dåligt resultat.  

Bidrag lämnas till sådd med 500 kronor per hektar. 

Högsta bidragsberättigade areal är 100 hektar per år till markberedning och sådd. För enskilt år får 

även nästkommande års bidrag förskottsutnyttjas men då minskas detta års bidrag lika mycket.  

Plantbidrag utgår med 0,90 kronor per planta på plantor från Tallheds plantskola.  Högsta antal 

plantor med bidrag är 250 000 stycken per år. 

_________________________________________________________________________________ 
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Dikning skogsmark 

Bidrag kan lämnas till öppen dikning på skogsmark. Bidrag utgår med 50 % av kostnaden, dock högst 

12 kr/m. 

Åtkomstvägar 

Bidrag lämnas till åtkomstvägar, vägklass 4C - terrassering och trummor (ej bidrag till erfoderlig 
överbyggnad), som betjänar minst tre (3) skogsfastigheter.

Bidrag utgår med högst 50 % av den av jordägarnämnden godkända kostnaden för vägbyggnationen 

samt projektering och förrättningskostnad. Även befintliga s.k. drivningsvägar kan söka på samma 

villkor för rustning. Förutsätter att gemensamhetsanläggning bildas på berörd väg. 

Bidrag kan lämnas till Orsa åtkomstvägars samfällighetsförening för att täcka upp till 50 % av 

budgeterade kostnader för administration. 

Skogsbruksplaner 

Skogsbruksplan kan beställas av delägare till ett rabatterat pris på 25 kr per hektar samt en fast 

avgift på 800 kr per brukningsenhet. 

För pappersutskriven plan tillkommer en avgift på 500 kr. 

En skogsbruksplan per ägarkonstellation. 

Delägarservice 

Delägarservice inriktas på skoglig rådgivning samt att samordna delägarnas röjningsbehov, detta till 

de som beställt en skogsbruksplan och vill delta i Delägarservicen. 

Älginventering 

Bidrag kan för enskilt år utgå med högst 50 % av den av jordägarnämnden godkända kostnaden för 

flyginventering av älg, resterande del finansieras av sökande. 

Inventering sker i normalfallet vart fjärde år. 

Jordbruk

Syftet med bidragen till jordbruket är att skapa goda förutsättningar för bärkraftig 

livsmedelsproduktion, ett aktivt jordbruk och öppna landskap i Orsa kommun. 

Areal- och djurbidrag 

Fullt arealbidrag utgår med 500 kr/ha och halvt arealbidrag med 250 kr/ha.  

Djurbidrag per individ: Mjölkkor 500 kr, ungnöt 185 kr, slaktsvin 40 kr, avelssvin 170 kr, häst 110 kr, 

får/get 110 kr. 

_________________________________________________________________________________ 
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Dikning åkermark 

Bidrag kan lämnas till öppen och täckt dikning på åkermark. 

Bidrag utgår med 50 % av kostnaden, dock högst 12 kr/m för öppna diken och med 50 % av 

kostnaden, dock högst 50 kr/m för täckdikning. 

Nyodlingsbidrag 

Bidrag kan lämnas för iordningställande av ny åkermark från igenvuxen fd åker, ängs-, skogs- eller 

betesmark med 50 % av kostnaden, dock högst 5 000 kr/ha.  

Marken skall kunna jordbearbetas efter iordningställande av den nya åkermarken. 

Bidrag till eventuell dikning/täckdikning behandlas separat och söks enligt regler för dikning av 

åkermark. 

Stängselbidrag 

Bidrag utgår med 50 % av materialkostnaden för permanent hage. Erhåller sökanden bidrag från 

länsstyrelsen för rovdjursavvisande stängsel, utgår bidrag från nämnden med 50 % av den 

kostnadsdel som inte täcks av länsstyrelsen. 

Lantmäterikostnader 

Lantmäteriförrättningen ska innebära, att del av eller hel fastighet överförs till angränsande 

fastighet och därigenom avförs i fastighetsregistret.  

Bidrag utgår med 6 000 kr/skifte eller fastighet som avförs samt bidrag med 2 kr/m rågång som tas 

bort, dock högst med 50 % av lantmäterikostnaden/skifte. 

Övriga bidrag

Ej knutet till delägarskap. 

Stipendier för studerande inom jord- och skogsbruk 

Stipendium utges för studerande inom kurserna Naturbruksprogrammet (NB) Djur, NB Häst, NB 

Lantbruk, NB Naturvetenskap, NB Skog och högre utbildning inom jord- och skogsbruk.  

Stipendiets storlek är 2 500 kr/termin. 

Bidrag till bystugor 

Syftet är att underlätta för föreningar inom Orsa kommuns byar att driva, underhålla, upprusta och 

förbättra standarden i byarnas samlingslokaler. 

Bidrag för drift och underhåll utgår med 15 000 kronor per år, dock högst med resultaträkningens 

kostnader.  

Bidrag till upprustning och standardförbättring utgår med högst 50 % av den verkliga kostnaden, 

dock högst 50 000 kronor inom en 10-årsperiod. 
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Kulturbidrag 

Syftet är att dokumentera/upprusta olika kulturella värden inom Orsa kommun.  

Bidrag kan avse byggnader, miljöer, människor, händelser exempelvis dokumentation av eller 

praktiska insatser för specifikt ändamål.  

Jordägarnämnden prövar varje ansökan i förhållande till dess kulturella värde och beslutar i varje 

enskilt fall om bidragets storlek, i normalfallet 25 % av bidragsunderlaget. 

Aktivitetsstöd 

Syftet är att stimulera föreningar inom Orsa kommun att för ungdomar ordna en organiserad 

fritidsverksamhet.  

Föreningen ska ha en behörig styrelse, stadgar och revisor (helst 2).  Föreningen skall minst ha 10 
medlemmar. 

Medlem skall ha fyllt 7 år men inte 25 år under det verksamhetsår som ansökan avser.  

Bidrag utgår per deltagare och deltagartillfälle.  

Bidragets storlek fastställs av jordägarnämnden vid varje enskilt ansökningstillfälle. 

Oförutsett  

Budgeten för oförutsett kan användas av Jordägarnämnden för ändamål som gagnar delägarna 

eller bygden enligt vad som stadgades vid Besparingsskogens bildande. 
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Valberedningens förslag

Val av ledamöter för allmänningsstyrelsen.
Ulf Andersson – omval som ledamot
Tomas Hanser – omval som ledamot
Matilda Bastman – nyval som ledamot

Val av vice ordförande för allmänningsstyrelsen.
Ulf Andersson – omval som vice ordförande



Valberedningens förslag forts..

Val av ledamöter till jordägarnämnden.
Tomas Hanser – omval som ledamot
Els-Mari Laggar-Bärjegård – omval som ledamot
Mats Smids – nyval som ledamot

Val av ordförande för jordägarnämnden.
Tomas Hanser – nyval som ordförande

Val av revisorer
Karin Bäckström, auktoriserad revisor på Grant Thornton, omval.
Curt Wiik, omval.
Erik Sundin, omval.
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