
 
 
I gamla tider när en stor fara hotade vår bygd och vårt sätt att leva så 
skickades budkavle mellan våra byar. 
 
Budkavlens uppgift var att uppmärksamma alla på den analkande faran, 
informera om vad faran bestod av och att ena bygden till att gemensamt möta 
och bekämpa de angrepp mot vårt samhälle som påverkade alla. 
 
När budkavlen kom lades alla andra frågor åt sidan. Allt gnabb inom byarna 
och mellan byarna fick underordnad betydelse. Människorna i vår bygd kunde 
på detta sätt starka och enade, möta och bekämpa faror i sin tid. 
 
 
Nu är det dags för Besparingsskogen att skicka ut en budkavle i vår tid. 
 
  
Starka krafter verkar för att ta över makten i vår Besparingsskog.   
 
Bakgrund: 
 
Vi har levt under ett reglemente som tillkom 1974. Reglementet har sedan lång 
tid varit otidsenligt och inte fullt ut gått att tillämpa. På grund av detta tillsattes 
2009 en grupp inom Besparingsskogen med uppgift att arbeta fram förslag till 
nytt reglemente. År 2013 kom Bergvik Skogs representant in i 
reglementsarbetet. 
Det stod omedelbart klart att den övriga gruppen och Bergvik Skog hade olika 
syn på Besparingsskoges roll och framtid. 
 
Den ursprungliga gruppen har arbetat fram ett modernt reglemente som helt i 
allmänningsskogslagens anda bygger på att besparingsskogens resurser skall 
komma både delägarna och bygden tillgodo. Detta tilllgodoses genom att 
utdelningen från Besparingsskogen betalas ut genom bidrag till 
skogsvårdsåtgärder, bidrag till lantbrukare samt vägunderhåll. 
 
Bergvik Skog har lagt fram ett eget förslag till nytt reglemente där de förändrat 
reglerna om styrelsernas sammansättning ( ingen behöver vara folkbokförd i 
Orsa). Bolaget vill slopa rösträttsbegränsningen på stämmorna ( sannolikt för 
att lättare kunna välja sina styrelser ). Bergvik Skog vill dessutom upphöra med 
bidrag till gagn för delägarna och bygden och i stället ha kontantutdelning efter 
andelstal. 
 
Kontantutdelning strider sannolikt mot allmänningsskogslagen men Bergvik 
Skog vill få detta prövat i rättsinstans. Bolaget har haft kontakter med 
länsstyrelsen och påtalat att allmänningsskogslagen enligt Bolagets syn är 
otidsenlig och bör ändras.  
 
Korsnäs representant på det första seminariet, den 1/10 2014, bekräftar att 
Korsnäs stöder Bergviks uppfattning i alla delar. 
  



 
 
Vad kan följden bli om övriga delägare förblir passiva ? 
 
Besparingsskogen har fn en omsättning på ca 86 milj/år. Alla dessa pengar 
omsätts i vårt lokala samhälle i form av bidrag till ägarna, vägunderhåll, löner i 
egen organisation, köp av tjänster hos underleverantörer, inköp för driften och 
investeringar. Dessa pengar beskattas i kommunen och är en betydande bas 
för kommunens intäkter. 
 
Om detta skatteunderlag försvinner i framtiden hur påverkas då vårt lokala 
samhälle ?  
 
Besparingsskogen har genom åren kunnat vara en viktig aktör för det lokala 
näringslivet. Vi har kunnat stötta företagsamhet och därmed hjälpt till att skapa 
arbetstillfällen i kommunen. Vi är en av aktörerna som bidragit till 
företagsamheten i Grönklitt som idag är kommunens största arbetsgivare. 
 
Hur många fler affärer i Orsa får stänga om Besparingsskogen berövas 
möjligheten att vara en aktiv ekonomisk aktör ? 
 
Orsa har ett mycket bra skogsvägnät vilket är ett viktig komponent för vår 
största företagsamhet skogsbruket. Vad skall hända med vägarna om 
resultatet från Besparingsskogen skall kontantutbetalas efter andelstal ??? 
 
Bolagen äger för närvarande ca 20% av Besparingsskogen och skulle således 
erhålla 20% av utdelningen. Deras ambition att utveckla vår bygd kan starkt 
ifrågasättas. Deras vilja att stärka sina resultaträkningar är defenitiv. 
 
I förlängningen, med ett bifall till Bergvik Skogs förslag till reglemente, kan vi 
räkna med ett lobbyarbete mot våra myndigheter för att få Besparingsskogarna 
upplösta. Detta skulle ge ett regält klirr på Bolagens resultaträkningar och en 
slutlig spik i kistan för de människor som nu och i framtiden vill ha möjlighet 
att leva i vår bygd. 
 
 
För jaktens del är det sannolikt att en Bergvik dominerad allmänningsstyrelse 
skulle välja att arrendera ut all jakt till högstbjudande. Så hög ersättning som 
möjligt ger så hög utdelning som möjligt. 
 
Jaktmöjligheten för alla oss vanliga delägare är därmed ett avslutat kapitel. 
 
Bergvik Skogs förslag till nytt reglemente är en dolkstöt mot 
Besparingsskogen och därmed hjärtat i vårt lokala samhälle. Det är här och nu 
vi kan sätta ner foten och bestämma över vår egen framtid.  
Gör vi inget så får vi finna oss i de beslut som andra fattar för vår räkning. Vi 
får dessutom själva ta konsekvenserna av besluten. För beslutsfattarna 
(Bolagen) kvittar konsekvenserna för oss övriga småägare. De stärker sina 
resultaträkningar på bekostnad av vår bygd. 
 



 
 
 
Det är ingen tillfällighet att Besparingsskogen först lämnar budkavlen till er 
jägare. Ni är en grupp av delägare som vågar stå upp för era åsikter och 
rättigheter och inte räds motståndet.  
För Er är jaktfrågan av väsentlig betydelse men denna fråga är betydligt större 
och hotar hela vårt samhälle och sätt att leva.  
 
 
För att behålla makten i Besparingsskogen krävs nu ett engagemang från alla 
delägre stor som liten att dels delta på seminariet den 22/10-14 men framför allt 
att komma på höststämman den 27/11-14 och rösta fram seminariegruppens 
förslag till reglemente och därmed rösta ner Bolagsförslaget. 
 
Kan man inte komma kan man alltid skriva en fullmakt för att vara med i 
beslutsfattandet. 
 
 
 
 
Väl mött på seminarie och höststämma 
 
 
 
 
 
 
Per-Erik Wiik 
Allmänningsstyrelsens ordförande 
 
 
 
   


