Pajala, Junosuando och Tärendö socknars
allmänningsskog

Premiebestämmelser
2020
OBS!
Ansökan om skogsvårdspremie skall vara allmänningen tillhanda senast 1:a oktober
för att kunna behandlas innevarande år.

VIKTIGT ANGÅENDE DELÄGARFÖRTECKNING!
För att vi skall kunna klara premieutbetalningar, utdelningar, voteringar mm, utan problem,
ankommer det på delägarna själva att till allmänningskontoret anmäla:
a) Adressförändringar
b) Fastighetsförvärv (lagfart uppvisas)
c) Fastighetsregleringar samt
d) Ställföreträdare för fastighet
e) Meddela oss bankkontonummer, så kan vi utbetala utdelning och premier direkt till Ert konto

Från och med 2016-05-20 gäller för all premiehantering (såväl tidigare inlämnade samt kommande) att
delägarfastighet som inlämnat premieansökan och nekats premie på utförd åtgärd av allmänningen, senast den 31
december kalenderåret efter att premieansökan inlämnats;
•
Kompletterar brister i ansökan eller utförd åtgärd på så sätt att ansökan kan godkännas och premie utbetalas av
allmänningen
•
Eller väcker talan i tingsrätten i ärendet
Undantag för premie frösådd, gäller om fakturakopia på frö ej bifogas, då skall ovanstående punkter uppfyllas 31 december samma
kalenderår som avsyning sker.
Om någon av ovanstående punkter ej inlämnats i tid, förfaller rätten att söka och erhålla premie på tidigare avslagen ansökan.

Om inte annat anges i premiebestämmelserna lämnas premieansökningar till allmänningskontoret i Pajala.
Vill Ni göra ändringar i delägarförteckningen eller har Ni några frågor angående premier,
ta kontakt med oss på följande adresser eller telefonnummer:

- Allmänningskontoret i Pajala
Box 54
984 22 Pajala
Tel.: 0978 – 710 30

Mobil: 070 – 604 25 01

- Besöksadress:
Tornedalsvägen 1, Pajala

Förvaltningskontor

Besöksadress

Postadress

Telefon

Tornedalsvägen 1

Box 54, 984 22 Pajala

0978 - 710 30
Mobil: 070 - 604 25 01
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Premiebestämmelser och villkor gällande från 1/1 2020 och tillsvidare.
Premieansökan skall vara allmänningen tillhanda senast 1:a oktober för att kunna behandlas
innevarande år.
Generella bestämmelser, gäller om ej annat anges i respektive premiebestämmelse.
Premie beviljas endast till mark (areal) inom Pajala, Junosuando och Tärendö socknar som:
- Ursprungligen blivit förenad med rätt till delaktighet i Pajala, Junosuando och Tärendö socknars
allmänningsskog och tillhör fastighet med rätt till delaktighet i Pajala, Junosuando och Tärendö
socknars allmänningsskog när premie söks.
Premie till skogsbruk beviljas endast för åtgärd utförd på sökandes fastighet om ej annat avtalats.
•
•
•

Premieansökan bör göras på därtill avsedd blankett. (finns att hämta på Allmänningens hemsida
eller på Allmänningskontoret)
Kartskiss över åtgärdat område bifogas ansökan, gärna kopia på hyggesanmälan.
Fakturakopia över kostnad skall bifogas om sådan finns.

Premie utbetalas enligt de bestämmelser som gäller det kalenderår ansökan inlämnats.
Premie utbetalas för kostnad eller åtgärd utförd från och med kalenderåret innan ansökan inlämnats.
Avsyning sker av allmänningsförvaltningen eller av den som styrelsen anlitar för uppdraget efter utförd
åtgärd.
Premie till fastighet med fler än två delägare utbetalas till ställföreträdare.
Har fastighet två delägare skall premie utbetalas till respektive delägare efter andel om ej annat avtalats.
Moms är ej premiegrundande. Moms ingår ej i premier.
Personnummer eller organisationsnummer skall anges i premie eller bidragsansökning.

Premiebestämmelser och villkor, skogsbruk, gällande fr.o.m 1/1 2020 och tillsvidare
Röjning
Premie 1300:- per hektar, utbetalas för plant eller röjning i ungskog i bestånd där behov föreligger och
röjningen kan ge en märkbar positiv effekt för beståndets utveckling. Röjningen skall omfatta minst 500
röjda stammar per ha.
Röjning i bestånd där mer än halva arealen har en medeldiameter på 10 cm och större är ej
bidragsberättigad.
För att erhålla premie i ett område där slutlig röjning utförts, trädhöjd ca 4 - 6 m, får det genomsnittliga
stamantalet ej överstiga 2500 stammar per hektar.
Siktröjning (underröjning innan gallring)
Premie 800:- per hektar för underröjning i gallringsbestånd, i de delar av sökt bestånd där gallring utförts
och minst 1 000 stammar/ha har röjts bort.
Rågångsrensning
Premie 500:- per kilometer där behov föreligger. Upphuggning så att fri sikt erhålles. Sökande ansvarar för
rågranne medgivande. Premie utgår ej för nyupptagning av rågång. Lägsta bredd på rågång skall vara 1,5
meter.
Markberedning
Premie 900:- per hektar. Minst 2300 godkända sådd eller planteringspunkter skall finnas per hektar.
Högläggning med grävmaskin
Premie 1500:- per hektar. Minst 2300 godkända sådd eller planteringspunkter skall finnas per hektar.
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Skogsplantering eller hjälpplantering
Premie, vårtbjörk 2:50 kr per planta, barrträdsplantor 1,00 kr per planta.
Sådd
Premie 1000:- per hektar. Om fakturakopia på inköpt frö ej bifogas ansökan sker avsyning och eventuell
premieutbetalning tre år efter sådd. Vid manuell sådd maximeras premie till areal motsvarande 5 ha/kg
frön.
Hyggesbränning
Premie 1200:- per hektar. Endast areal som planteras eller frösås är premieberättigad.
Hyggesrensning
Premie 500:- per hektar. Hyggesrensning får göras maximalt tre år före avverkning. Premie
utbetalas sedan avverkningen utförts.
Skogsdikning
Premie 4:00 kr per meter grävt dike. Tillstånd från länsstyrelsen krävs för åtgärden. Kopia av
tillstånd bifogas ansökan.
Skyddsdikning
Premie 4:00 kr per meter grävt dike. Anmälan om skyddsdikning skall göras till skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsens anvisningar om dikesdjup m.m. skall följas. Kopia av beviljad hyggesanmälan /
tillstånd bifogas.
Grön skogsbruksplan
Premie 45 % av kostnad, för grön skogsbruksplan och i förekommande fall tillhörande
dataprogram, dock max 60:- per hektar produktiv skogsmark.
Delägare som själv gör grön skogsbruksplan, premieras med 38 kr/ha produktiv skogsmark och
skall av Skogsstyrelsen få intyg på att planen är utförd på ett riktigt sätt, vad gäller
beståndsindelning, naturhänsyn, målklassning m.m. Intyget bekostas av delägaren.
Skogsgödsling
Premie 50 % av kostnad på varans fakturerade värde.
Fakturakopia på konstgödsel, minst 2 000:- per år exklusive moms, bifogas ansökan.
Faktura skall av leverantören vara utställd på premiemottagaren. Kartskiss över
spridningsområdet skall bifogas premieansökan.
Skogsbilvägar
Premie, 45 % av total byggkostnad, maximalt 50:- per meter, beviljas till nybyggnad av
skogsbilvägar.
Vägen skall vara så byggd att den kan trafikeras med personbil sommartid.
Om delägare byggt vägen själv och ej kan uppvisa faktura, bedöms byggkostnaden av
allmänningsförvaltningen.
Till vägpremieansökan skall bifogas, av Skogsstyrelsen eller annan berörd myndighet, beviljad
ansökan eller anmälan.
Vägen skall vara färdigställd och anmäld till allmänningen för avsyning, senast 6 år från det
datum anmälan eller ansökning inkommit till Skogsstyrelsen eller annan berörd myndighet enligt
ovan.
Delavsyning kan ske för kostnad eller åtgärd av färdigställd väg.
Motor/Röjsågsutbildning
Delägare som genomgått kurs med godkännande för motorsåg nivå A+B: 2000:-, motorsåg nivå
C: 3000:-, röjsåg nivå RA+RB: 2000:Premie utbetalas efter uppvisande av intyg/diplom för godkänd kurs och faktura skall vara ställd
på delägaren
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Premiebestämmelser och villkor, jordbruk, gällande från 1/1 2020
Konstgödsel och/eller kalk till jordbruk.
Premie 50 % av kostnad, av varans fakturerade värde.
Faktura skall av leverantören vara utställd på premiemottagaren.
Fakturakopia på konstgödsel eller kalk, (minst 2 000:- per år, exklusive moms), bifogas
ansökan.
Nötkreaturspremie, mjölk och slaktdjur
Premie 1 500:- per år för nötkreatur som uppnått minst ett års ålder under tiden 1/11 2019 – 31/10
2020. Kreaturet skall ha varit på sökandens produktionsplats i minst sex månader.
Ansökan skall göras på för ändamålet avsedd blankett senast 15/11, giltig av jordbruksverket godkänd
stalljournal för nötkreatur och utdrag från CDB bifogas.
Får och getpremie
Premie 300:- per år för får/get, sex månader och äldre. Inventeringstidpunkt 1:a februari 2020.
Ansökan bör göras på blankett från allmänningen senast 28/2, kopia av djurjournal bifogas.

Bidragsbestämmelser och villkor, jakt och fiskevård, gällande från 1/1 2020
Fiskevård
Fiskevårdsbidrag till fiskevatten såsom byaskifteslag, byasamfälligheter, fiskevårdsföreningar,
fiskevårdsområdesföreningar och fiskevårdsområden inom Pajala, Junosuando och Tärendö socknar.
Bidrag, 25 % av styrkt kostnad, maximalt 10 000:- per ovanstående och år, för yngel, sättfisk, frakt,
kalkning av sjöar, för utfört elfiske samt omläggning av vägtrummor som befrämjar fiskens vandring.
Fakturakopia bifogas ansökan.
Premie 600 kronor per slamfälla och 40 % av kostnad för härtill nödvändigt intyg av skogsstyrelsen.
Premie utbetalas för slamfälla byggd vid skogsdikning (även gamla diken) och dikesrensning. Dikena
ska ha anslutning till fiskeförande vattendrag och behov av slamfälla ska föreligga. Slamfälla skall
vara av typ SKS1 eller SKS2 och konstrueras enligt anvisningar från skogsstyrelsen. Vid
skyddsdikning utgår ej premie till slamfällor. Att slamfällan fungerar på ett ändamålsenligt sätt, att
behov föreligger samt att det ej är fråga om skyddsdikning skall intygas av skogsstyrelsen.
Jaktvård
Mink-, räv-, mård-, mårdhund- och grävlingsbidrag
Mårdhundsbidrag 300:- per djur. Mink- ,räv-,mård- och grävlingsbidrag 120:- per djur. Djuren skall
vara avlivade inom Pajala, Junosuando och Tärendö socknar, av jägare boende inom Pajala,
Junosuando eller Tärendö socknar.
Mink, mårdskinn eller väl rengjord underkäke av räv eller mårdhund samt hel grävling uppvisas för
kontrollant utsedd av Pajala allmänning. Utsedda kontrollanter finns på Pajala Allmännings hemsida
www.pajala-allmanning.se.
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Premier Skogsbruk, Jordbruk, Fiskevård och Jaktvård år 2020
Premie erhålles till

Premie

SKOGSBRUK:

Premie erhålles till

Premie

JORDBRUK:

Röjning

1300:-/ha

Nötkreaturspremie

1500:- per djur och år

Rågångsrensning

500:-/km

Får och getpremie

300:- per djur och år

Markberedning

900:-/ha

Konstgödsel och kalk

50% av kostn.

Högläggning med
grävmaskin

1500:-/ha

Skogsplantering och
hjälpplantering

1:00 :- / barrplanta
2:50 :- / vårtbjörksplanta

Hyggesbränning

1200:-/ha

FISKEVÅRD:

Sådd

1000:-/ha

Fiskyngel, sättfisk, frakt

Hyggesrensning

500:-/ha

Kalkning av sjöar

Skogsdikning och
skyddsdikning

4:00 kr/m

Utfört elfiske, omläggning av vägtrummor

Upprättande av ”grön
skogsbruksplan”

45 % av kostnad, max
60:- kr/ha, prod. mark.

Enklare skogsbilväg

45 % av total byggkostnad, max 50:-/m

25 % av kostn. max 10000:/år

JAKTVÅRD:
Skogsgödsling.

50% av kostnad på
Minkpremie
varans fakturerade värde
Rävpremie

120:-, visa upp skinn

Mårdpremie

120:-, visa upp skinn

Grävling

120:-. visa upp skinn

Mårdhundspremie

300:-, visa upp skinn

Utbildning Motorsåg
Nivå A+B: 2000:Nivå C: 3000:-

120:-, visa upp underkäke

Utbildning Röjsåg
Nivå RA+RB: 2000:S

Kontrollanter:
Carl Rautio: 0978-20228
Nils Gramner: 0978-23032
Pajala allmänningskontor:

0978-71030

