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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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