JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING
Sammanfattning från styrelsemötet 2022 05 17. Har ni frågor så kontakta gärna förvaltaren
eller styrelsen.

Sveriges Allmänningsskogars Förbund
Sveriges Allmänningsskogars Förbunds näringspolitiska kommunikatör meddelar att
förbundets syfte är att företräda Allmänningsskogarna och Besparingsskogarna i
näringspolitiska frågor. Detta sker genom att man bevakar frågor gentemot myndigheter och
andra organisationer samt EU.
Förbundet samordnar yttranden och inlagor samtidigt som man tar en aktiv roll i den
skogspolitiska debatten.
Förbundets styrelse beslutar vilka frågor som den näringspolitiska kommunikatören skall
jobba med.
Förbundet har 21 medlemmar som tillsammans förvaltar 670 000 ha.
Tillsammans med dess 35 000 delägare representerar förbundet ett brukande för över
2 000 000 ha.
Några viktiga delar som Niklas lyfte gällande medlemmarnas skogsbruk är dess långsiktighet.
- Man kan säga att Allmänningarna och Besparingarna jobbar med kvartals-sekel
bokslut, snarare än kvartalsbokslut, med tradition, ansvar och kunskap som viktiga
värden.
Ny avverkningsberäkning
Till följd av Länsstyrelsens nya reservatsförslag beslutades att förnya avverkningsberäkningen
genom att undanta dessa områden, vilket kommer att ske så snart det uppdaterade underlaget
till skogsbruksplanen kommit in i systemet.
Sommarjobb för kommunens ungdomar- skogsplantering
Arunas Bakauskas, Riktig Skog AB har meddelat att han kan anställa några lokala ungdomar.
Syftet är att på prov hålla ett planteringslag med lokala ungdomar under en månad.
Suppleanter och valberedning
Styrelsen har beslutat att utöka informationsflödet till styrelsesuppleanterna. Bland annat
genom att ge åtkomst till den Teams-sida där styrelsedokument läggs upp, samt att bjuda in
dem till lämpliga styrelsemöten, exempelvis inför stämmor trots att övriga styrelseledamöter
deltar.
Styrelsen har även beslutat att på i god tid inför stämmorna kontakta valberedningen.
Utbildning delägare
Önskemål på höststämman är att Allmänningen arrangerar utbildning för delägare.
Skogsstyrelsen har svarat att man har möjlighet att hålla i en skogsvårdsutbildning inriktat
mot röjning och betesskador.
Styrelsen föreslår att utbildningen arrangeras under augusti månad.
Mer information om detta kommer när upplägg är klart.

Utbildning om Allmänningslagen
Styrelsen har föreslagit att Christina Bjelvert Olsson skall hålla i en kort digital utbildning i
Allmänningslagen, samt styrelsens och stämmans befogenheter för delägare.
Mer information kommer när upplägg är klart.
Reservatsbildningar
Möte med Lantmäteriet
Styrelsen har beslutat att bryta ut de delar av markförvärven som nu blir färdiginmätta från
reservatsbildningarna 2018 - 2019, samt att låta kvarvarande marker att ingå i ett nytt ärende
hos Lantmäteriet.
I och med detta uppdateras registerkartan hos Lantmäteriet, (och det framgår att
Allmänningen är ägare eller inte ägare av marken).
Då det inte var möjligt att reglera dessa marker till Suoksjokk 1:7 (förvärvades 1950 och lyder
därmed under ASKL 1952) kommer fastigheterna i stället att regleras till fastigheten
Nietsavare 2:2 (den fastigheten förvärvades 1987).
Genomgång av reservatsmarker
NVV och LST har frågat efter areal, värde och virkesvolym på de marker som ligger för
reservatsbildning.
Styrelsen har beslutat att ej delge Allmänningens till NVV och LST.
Ekonomiskt stöd för anlitande av konsult
Naturvårdsverket har fortfarande inte återkopplat i ärendet.
Fastighetsaffärer – försäljning av tomter
Bjelvert Olsson har meddelat att ansvaret ej får delegeras från stämman till styrelsen.
Stämmobeslut 2002 är således ogiltigt. Kommande tomtförsäljningar måste således
godkännas av höststämman.
Jaktfrågor
Ungdomsjaktlag
Styrelsen beslutar att lyfta frågan om att anordna en ungdomsjakt för delägares barn/ barnbarn
på vårstämman.
Antal jägare kopplat mot areal
En motion har inkommit kopplat till att antalet jägare i ett jaktlag bör variera beroende på
jaktområdets storlek. Styrelsen har gett i uppdrag till förvaltaren att analysera förslaget och
eventuellt komma med ett kompletterande förslag, som korrigering i jaktbestämmelserna och
beslut på höststämman.
Överlåtelse av jakträtt
Styrelsen konstaterar att man strikt måste följa jaktbestämmelserna gällande överlåtelse av
jakträtt.
Fastighetsförvärv
Styrelsen konstaterar att Allmänningen förvärvat fastigheter för drygt 33,9 miljoner kronor
sedan 2008.

Vedförsäljning till delägare
Delägare kommer att ges möjlighet att köpa ved via SCA, där helt sortiment av löv säljs och
regleras direkt mellan entreprenören, allmänningen och vedköparen.
Möjlighet för intresseanmälan kommer att läggas upp på hemsidan.
Hemsidan
Arbetet med att lägga upp jaktkartor har påbörjats för hemsidan.
Erbjuda boende till flyktingar i boendedelen vid förrådet.
Kommunen har meddelat att det i dagsläget inte finns något behov av ytterligare boende för
flyktingar.
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