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HOSTSTAMMA
för
Pajala, Junosuando och
Socknars allmänningsskog
Tärendö

Höststämma år 2020
Torsdag den 17 juni kl.15.00

DAGORDNING
Ordinarie häststämma med delägarna i

Pajala, Junosuando och Tärendö socknars allmänningsskog
hålls digitalt via Microsoft Teams

Torsdagen den 17 juni 2021, kl. 15.00 (obs! tiden)
för behandling av följande ärenden:

1. Stämmans öppnande.
2. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
3. Val av protokollsjusterare (tid och plats för justering)
4. Godkännande av dagordning.
5. Godkännande av röstlängd.
6. Motion om ändring av §6 i reglemente samt styrelsens förslag.
7. Motion om småviltjakt samt styrelsens förslag.
8. Styrelsens förslag till ändring av budget för 2020 samt styrelsens
förslag till ändring av utdelning.
9. Budgetförslag för år 2021.
10. Information om ny verksamhetslokal.
11. Meddelanden.

Stämmohandlingarna finns på hemsidan fr.o.m 2021-06-10.
(http://www.pajala-allmanning.se)

ALLMÄNN I NGSSTYRELSEN

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

2 0 09 3 0
Bert Krekula
Gallringsvägen 17
954 42 S. Sunderbyn

MOTION

20200928

Till/ Pajala, Junosuando och Tärendö
socknars allmänningsskog

Motion om ändring av 6 § reglementet för Pajala, Junosuando och
Tärendö socknars allmänningsskog
Bakgrund
I 5 § lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna (1952:167) anges att
allmänningsskog ska bibehållas oförminskad vilket medför att mark som tas i anspråk av t.ex
staten för skydd av skog ska ersättas av Allmänningen genom byte med staten eller genom
köp av mark. Det är staten som genom Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas försorg
skyddar skogsmark. Staten tar också konsekvenserna för reservatsavsättningarna och har
också avsatt ersättningsmark och erbjuder markområden åt markägare som går miste om mark
till följd av beslut om områdesskydd. Ett syfte är bland annat att reservatsavsättningarna inte
ska minska den privatägda andelen mark i landet. Statens markinnehav ska totalt sett minska
till följd av avsättningarna, inte den privatägda andelen skogsmark.
Styrelsen för Pajala Allmänning har däremot slagit in på en helt annan linje. Istället för att ta
emot erbjudandet från staten om ersättningsmark så köper styrelsen in i mark av sina delägare
för att sedan föra över de privatägda näringsfastigheterna till ett kollektiv och en kooperativ
ägandeform. Härigenom minskar den privatägda andelen skogsmark till följd av
reservatsersättningarna, något som inte varit syftet. Enligt min mening finns det inte för
mycket av näringsverksamhet i byarna i Pajala kommun utan tvärtom alldeles för lite. Att
allmänningsstyrelsen genom köp raderar ut privata näringsfastigheter är därför obegripligt. De
privata näringsfastigheterna bör istället säljas ut till privatpersoner.
Allmänningsstyrelsens agerande är märkligt och jag undrar om styrelsens verkligen har tänkt
igenom sin strategi när det gäller ersättningsmark? Motsvarande agenda har kommunistiska
regimer som köper in privata företag för att sedan föra in dem till ett kollektivt och en
kooperativt ägandeform. Agendan för de forna löntagarfonderna var densamma. Nu har
allmänningsstyrelsen satt motsvarande strategi på sin agenda. Deras agerande går tvärt emot
en bred riksdagsmajoritet.
Under lång tid har staten genom skilda regeringar sålt ut statlig skogsmark för att gynna det
privata skogsägandet och landsbygdsutveckling, först genom AssiDomän och senare genom
Sveaskog. Det är erbjudanden som allmänningsstyrelsen uppenbart inte tar del av utan hellre
ersätter förlorad mark med sina delägares mark. Genom dessa köp förhindrar styrelsen att köp
delägarna emellan sker och möjlighet till att förstärka befintliga näringsfastigheter genom
tillköp av mark eller att fastighetsköp görs av nya intresserade skogsägare. Styrelsen är ett
hinder för landsbygdsutveckling och är genom sitt agerande istället en drivkraft för
landsbygdsavveckling. Enligt min mening borde allmänningsstyrelsen ha en strategi som
innebär att förlorad mark alltid ersätts med statlig mark.
I sommar har styrelsen lagt bud på fastigheter i Kolari. Om köpen är genomförda är inte känt.
Uppgiften om buden har bekräftats av ordförande Björn Sohlberg. Som skäl för de lagda

buden anges arronderingsskäl. Att skiftena skulle förbättra allmänningsskogens arrondering
äger ingen relevans. Allmänningens markinnehav är redan välarronderad i området. Den
sammanlagda arealen produktiv skogsmark för de två privatägda skiftena uppgår till ca 170 ha
och är egentligen en betydelselös areal för allmänningen då den endast motsvarar någon
promille av allmänningens totala innehav. Allmänningsskogens sammanhängande innehav i
detta block som de privatägda skiftena ansluter till uppgår redan till 9836 hektar.
Arronderingen förbättras inte. Den är redan bra.

Motion
Av 9 § lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna framgår att om delägarna vill
förvärva mark för allmänningsskogs utvidgning eller för annat för allmänningen angeläget
ändamål, får de besluta därom samt att beslutanderätt i sådant avseende tillkommer även
allmänningsstyrelsen, om reglementet medgiver det. Lagen är dispositiv vilket innebär att
styrelsens beslutanderätt i frågan om markköp kan bestäms i reglementet och som i sin tur
beslutas av stämman.
För att förhindra att nuvarande och kommande styrelser genomför köp som står stick i stäv
med det privata delägarintresset och näringslivet behöver reglementet ändras så att stämman
och delägarna förbehålls beslutanderätten när det gäller förvärv av mark.
Jag föreslår att stämman beslutar om ändring av om ändring av 6 § reglemente för Pajala,
Junosuando och Tärendö socknars allmänningsskog och att bemyndigandet i 6 § reglementet
för styrelsen att besluta om förvärv av mark stryks.
Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

Om förvärv av mark till
allmänningsstyrelsen beslutar delägarna
eller styrelsen.

Om förvärv av mark till
allmänningsstyrelsen beslutar delägarna.

Bert Krekula

Bilaga 1

Styrelsens överväganden;
På grund av rådande omständigheter anser styrelsen att det är lämpligare att bara avhandla de ärenden
som är formellt nödvändiga under en digital höststämma. Styrelsen räknar med att inom en snar framtid
kunna kalla till en ordinarie stämma som kan genomföras fysiskt för att få dessa motioner avhandlade
korrekt.

Styrelsen föreslår därför stämman besluta att;

Hänskjuta motionen för beslut till nästa fysiskt (ej digitalt) genomförbara stämma och att stämman vid
tidpunkten för beslut beslutar enligt styrelsebeslut 20210603§56.

200930
Bert Krekula
Gallringsvägen 17
954 42 S. Sunderbyn

MOTION

20200928

Till/ Pajala, Junosuando och Tärendö
socknars allmänningsskog

Motion om småviltjakt
Bakgrund
Sedan 2015 har Pajala Allmänning gjort det möjligt för dem som de upplåter älgjakten åt
genom anbud att inom motsvarande område även lösa ut småviltjakten för en summa om 10
000 kr/år inkl. moms. Det primära syftet med dessa småviltjaktupplåtelser framgår av
motionen i bilaga 7 till stämmoprotokollet från höststämman 2014 och enligt den är syftet
med upplåtelserna att förhindra störningar i älgjakten från småviltjägare, I motionen från 2014
lämnas förslag om att de som upplåtits rätt till älgjakt också ska kunna lösa in småviltjakten
för att förhindra att störningar uppkommer.
Småviltjaktupplåtelserna åt anbudsälgjägarna handlar alltså inte om att bedriva småviltjakt
utan om att förhindra småviltjägare att utöva småviltjakt inom de aktuella områdena. Men
älgjakten pågår j u endast från september till och med november så varför ska då upplåtelserna
av småviltjakten gälla helårsvis och helt förhindra delägarnas och ortsbefolkningens möjlighet
att utöva småviltjakt? För en ensamrätt och för att delägare och ortsbor förhindras att jaga
småvilt behöver delägarna ersättas och kompenseras med ett rimligt belopp.
I lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna (1952:167) anges att delägarnas rätt till
allmänningsskog ska tillgodogöras delägarna eller ortsbefolkningen.
6 § Del garnas rätt till allmänningsskog skall, där ej i lagfor särskilt fall annorlunda
stadgas,' tillgodogöras f ö r delägarnas eller ortsbefolkningens gemensamma räkning enligt
vad i denna lag sägs.
Det är uppenbart att delägarnas och ortsbefolkningens möjlighet till småviltjakt inskränks helt
med de helårsvisa upplåtelserna. Upplåtelserna står i strid med författningen om delägarna
inte kompenseras genom den ersättning som betalas. Enligt min mening är det dock uppenbart
att den ekonomiska ersättning som allmänningen inbringar inte kompenserar och inte står i
proportion till delägarnas förlust av småviltjakt. För denna förlust ersätts alla delägare
gemensamt med den facila summan av 27 kr/dag inklusive moms (10 000 kr/365 dagar) för
den upplåtna småviltjakten.

Motion

Jag föreslår att stämman beslutar att den som vinner ett anbud på älgjakt inom ett område ges
möjlighet till ensamrätt till småviltjakt inom det området men att upplåtelsen endast ska ske
veckovis och endast för de veckor då det råder jakttid på älg. Helårsupplåtelser kan inte vara
förenliga med gällande lag eftersom varken delägarna eller orts borna kan anses ha
tillgodogjorts nyttan av upplåtelserna. För att delägarna ska kunna anses vara ekonomiskt
kompenserade för att under en veckas tid vara förhindrade att jaga småvilt bör priset för att
förhindra småviltjakt uppgå till 7 000 kronor/vecka.
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Bilaga 2

Styrelsens överväganden;
På grund av rådande omständigheter anser styrelsen att det är lämpligare att bara avhandla de ärenden
som är formellt nödvändiga under en digital höststämma. Styrelsen räknar med att inom en snar framtid
kunna kalla till en ordinarie stämma som kan genomföras fysiskt för att få dessa motioner avhandlade
korrekt.

Styrelsen föreslår därför stämman besluta att;
Hänskjuta motionen för beslut till nästa fysiskt(ej digitalt) genomförbara stämma och att stämman vid
tidpunkten för beslut beslutar enligt styrelsebeslut 20210603§57.

Bilaga 3
§52

Styrelsens förslag ändring av budget 2020 samt tillhörande ändring av utdelning

Resultatet för 2020 beräknas överstiga det budgeterade. Styrelsen konstaterar att det finns utrymme
att utdela ca 7 miljoner kronor.
Av praktiska skäl är det lämpligare att mera exakt fastställa ett eventuellt belopp att utdela under
början av påföljande år.
Styrelsen föreslår därför stämman besluta att:
Det exakta beloppet, med därtill hörande nödvändiga justeringar av fastställd budget för 2020, att som
en generell premie, enligt mantal, utdela, hänskjuts för fastställelse under vårstämman 2021.

Budget för Pajala m fl s:rs allmänningsskog

RÖRELSENS INTÄKTER
Virkesförsäljningar:
3010 Skog på rot

Budget år 2021

3030 Gallringar
3040 Övrig virkesförsäljning
3060 Ved
15 500 000,00
Övriga försäljningar:
3110 Grus och sand
3190 Övriga försäljningar
40 000,00
Upplåtelser och hyror:
3910 Garage och upplagsplatser
3920 Jaktintäkter
3 300 000,00
3905
3999

Övriga intäkter:
Ersättning utförda tjänster
Diverse

Summa rörelseintäkter

1001

1111
1112
1113
1115
1116
1118

RÖRELSENS KOSTNADER
Utdrivningskostnader:
Traktplanering
Skogsvård:
Beståndsanläggning
Hyggesrensning
Hyggesbränning
Markberedning
Sådd
Plantering
Frön

660 000,00
19 500 000,00

400 000,00

3 000 000,00

1121
1122

Beståndsvård
Röjning
Skogsgödsling
2 000 000,00

1220 Övriga fältkostnader

3001
3002
3003
3004
3006

10 000,00

Allmänningsskogen
Lantmäterikostnader
lndelningskostnader
Rågångar
Jakt
Försäkringar
1125 000,00

3011
3012
3013

Annan fastighet
Skogsekonomibyggnad
Övriga anläggningar och byggnader
Flyttbara kojor
505 000,00

3200 Skogsbilvägar
4010
4020
4030
4040

1250000,00

Styrelse, stämma och revision
Allmänningsstyrelsen
Valberedning
Revision
Stämmokostnader
650 000,00
Personalkostnader

5020 Allmänningsskogvaktare
5030 Kontorspersonal
5100 Pensionsåtaganden
6100
6200
6300
6500

Förvaltnings kostnader
Kontors kostnader
Främmande tjänster
Försäljningskostnader
Avsyning

1 600 000,00

1150 000,00

Summa rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKR.

11 680 000,00
7 820 000,00 +

AVSKRIVNINGAR

7820 Byggnader
7824 Skogsbilvägar
7830 Inventarier

Summa avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKR.

FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER
8310 Ränteintäkter mm
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
INTÄKTER OCH KOSTNADER

8611
8614
8631
8632

PREMIER, BIDRAG OCH UTDELNING
Premier till skogsbruket
Skogsbilvägar nybrytning
Skogsbilvägar projektering
Rågångar
Skogsbruksplaner

800 000,00
7 020 000,00 +

300 000,00 +
7 320 000,00 +

8641
8642
8643
8644
8645
8646
8647
8648
8651

Hyggesrensning
Hyggesbränning
Markberedning
Plantering
Sådd
Gallring
Röjning
Skogsgödsel
Skogsdikning

Premier till jordbruket
8716 Konstgödsel och kalk
8718 Nötkreaturspremier
8719 Fårpremier

8739
8740
8741
8774
8789

Premier/bidrag till övrigt
Fiskevård
Aterställade av flottleder
Hushållsgillen
Samlingslokaler
Diverse engångsbidrag

8791 Utdelning kontant

Summa premier/utdelning
RESULTAT FÖRE BOKSLUTS-

DISPOSITIONER OCH SKATT

Uttag från fonder
Skogsvårdsfond
Periodiseringsfond
Avsatt till fonder
Skogsvårdsfond

RESULTAT FÖRE SKATT
SKATTER
Företaget skatter

REDOVISAT ÅRSRESULTAT

3 000 000,00

300 000,00

20 000,00

4 000 000,00
7 320 000,00

0,00 +

+
+

0,00

0,00 +

0,00 +

