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2005 
Vindmätningar på Orsa besparingsskog inleds genom att vindmätningsutrustning sätts upp på masten 
vid Tunturi. De första förfrågningarna om vindkraftsarrenden inkommer, men allmänningsstyrelsen vill 
invänta resultaten från vindmätningen. 
 
2006 
För att kunna utveckla energiproduktionen på Orsa Besparingsskog inleds diskussioner med en större 
aktör i energibranschen om att bilda ett gemensamt bolag som ska heta ”Orsa Finnmark Energi AB”. 
Syftet är att bygga vindkraftverk och vattenkraftverk.  
 
2007 
Orsa Besparingsskog blir delägare i Dala Vind AB. Syftet med delägarskapet var - och är - att förse 
Dalarna med vindkraftverk i bra lägen och att behålla produktionen i lokalt ägande. Nedanstående  
text är tagen ur årsredovisningen 2016 och varianter av den har funnits i årsredovisningarna sedan 
förvärvet av aktierna.   

 
2008 
Orsa Besparingsskog får tillstånd enligt miljöbalken att uppföra 8 vindkraftverk vid Skäftberg.  
Vid ett informationsmöte den 13:e maj för Besparingsskogens delägare diskuterades frågan om 
vindkraft. Diskussionen handlade om huruvida man enbart skulle arrendera ut mark till vindkraft eller 
om man också skulle investera i själva vindkraftverken.  
 
Följande artikel om vindkraftverken vid Skäftberg publicerades i tidningen Jordägaren, hösten 2007: 
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2009 
Planerna på gemensamt bolag med det större energibolaget har lagts ned och istället fokuserar man 
på att få till ett arrendekontrakt.  
 
Energibolaget identifierar sju delområden på Orsa Besparingsskog som de anser är intressanta för 
byggnation av vindkraft. Området omfattar 230 hektar och 150–200 vindkraftverk. Detta 
kommuniceras av dåvarande ordförande för allmänningsstyrelsen i en artikel i tidningen Jordägaren 
våren 2009: 
 
”När det gäller eventuell framtida vindkraft så befinner vi oss i en förhandlingsfas om villkor. Det lutar 
åt att om vi blir överens, så blir det i form av markarrende och inte som delägare. Men det hindrar inte 
att vi i framtiden kan vara ägare till något eller några vindkraftverk. Men jag vill betona att vi talar om 
mycket stora investeringar som kräver noggrann analys innan beslut tas.” 
 
2010 
Allmänningsstyrelsen skriver under arrendeavtalet som diskuterats under 2009. Bolaget har tre år på 
sig att påbörja byggnationen och därefter löper avtalet i 30 år.  
 
2012 
Under året inkommer en rad ytterligare förfrågningar om vindkraftsarrenden på och omkring Orsa 
Besparingsskog. De platser som diskussionerna avser är Österåberget, Råberget, Sörberget samt 
Lassemäck.  
 
Orsa Besparingsskog investerar i vindkraft på Högtjärnsklack i Hedemora.  
 
2013 
På grund av svårigheter att ansluta till befintligt elnät blir det ingen byggnation av vindkraftverk enligt 
arrendeavtalet med det större energibolaget. Samarbetet med Dala Vind AB fördjupas och ett 
projekteringsavtal för ett område öster om Koppången undertecknas. Det är ett av de delområden 
inom Orsa Norr som numera benämns Härkämäck.       
 
2016–2017 
Allmänningsstyrelsen har en omfattande strategiprocess vilken mynnar ut i en reviderad strategisk 
inriktning.  
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Strategiplanen presenteras för delägarna i samband med vårstämman i maj 2017. Av presentationen 
framgår det att man har för avsikt att fortsätta jobba med vindkraftsarrenden på Besparingsskogens 
mark: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
Ett avtal om projekterings- och anläggningsarrende tecknas med Dala Vind AB. Det ger Dala Vind AB 
rätt att undersöka möjligheterna för vindkraft på Orsa Besparingsskog. Dala Vind AB sätter igång med 
fortsatta vindmätningar och inventeringar. 
 
2019 
Dala Vind AB meddelar att de har identifierat möjlighet att bygga ca 100 vindkraftverk på Orsa 
Besparingsskogs mark. Dessutom har Dala Vind AB fått besked om att det ska vara möjligt att ansluta 
produktionen till elnätet. 
 
2020 
Intern information till personalen på Besparingsskogen och till Jordägarnämnden om resultatet från 
undersökningen om möjligheten till byggnation av vindkraftverk. Informationsmöten till delägarna 
planeras under hösten. I april innehåller tidningen Jordägaren ett stort tema om vindkraft och 
information om att projektet med Dala Vind AB är på gång. På grund av de restriktioner som infördes 
till följd av Covid-19, kunde inte planerade informationsmöten hållas. Dala vind inleder därefter sin 
samrådsprocess. 
 
2023 
Dala Vind AB lämnar in tillståndsansökan för 67 vindkraftverk till Länsstyrelsen.  


