PROTOKOLL
fört vid ordinarie höststämma med delägarna i Jukkasjärvi Sockens Skogsallmänning
torsdag den 6 december 2012 kl.19.00 på församlingshemmet i Vittangi.
Närvarande: 18 delägare enl. närvarolista samt skogvaktare

Närvarande

§1.
Stämmoordförande Ivan Björkhed hälsade delägarna välkomna
och förklarade höststämman för öppnad.

Öppnande

§2.
Att stämman i behörig ordning blivit utlyst godkändes.
§3.
Till justeringsmän valdes Sven Bergström och Tore Rautio.
Protokollet justeras den 17 dec kl.10.00 på allmänningskontoret i Vittangi.
§4.
Stämman beslutade att den uppdaterade röstlängden ska gälla intill nästa
uppdatering. Eventuella ändringar intill nästa uppdatering ska ske av den
enskilde markägare genom att uppvisa giltig lagfart för allmänningen.
§5.

Stämmans
annonsering
Protokolljusterare

Röstlängden

Meddelanden

Styrelseordförande meddelade:
att LKAB:s verksamhet vid Mertainen, kommer att påverka Allmänningsskogen.
I vilken omfattning klargörs senare.

LKAB:s verksamhet
vid Mertaien

Att vägkroppen på skogsbilvägen Rantapalo är klar, kvar återstår grusning.
Som ska göras under vintern 2012-2013.

Skogsbilväg Rantapalo

Att Vattenfall har fört ut vindmätningsutrustning på Etnuluitni och Paurankivaara.

Vindkraft

Att svar kommit från skogsstyrelsen angående skadeståndsanspåket som
allmänningen med hjälp av LRF ställt mot skogsstyrelsen. Svaret från myndigheten är att de anser sig ej vara skadeståndsskyldiga och att ord står mot ord.
Lrf utreder hur ärendet ska fortlöpa.

Skadestånd mot
Skogsstyrelsen

Att vintergallringar kommer att ske på Pöviövaara samt i Paaninen och att
allmänningen har utfört vintervägstrampning med bandvagn mot köparens
räkning.

Vintergallringar

Att värderingen av områdena med höga naturvärden nedan fjällnäragränsen
samt utbytesmarken vid Maltosrovavägen är klar.

Reservatbildning
Kiiskamaavaara
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Att ytterligare marker utmed Torneälven kommer att bli objekt för
reservatbildning

Reservatbildning
Torneälven

Att naturvårdsbränningarna vid Erkkinjänkkä om ca 40 hektar är utförda
och avsynade samt godkända av skogsstyrelsen. Det beviljade bidraget på
576 000 kr kommer att utbetalas i början på 2013.

Naturvårdsbränningar

Framställning om
§6
Styrelsen föreslår ett direkt bidrag om 15 000 kr till Jukkasjärvi sockens
fiskodlingskommitté samt att föreningen har möjlighet till ytterligare 15 000 kr
mot dokumenterat behov, detta gäller för år 2013.

Bidrag till
fiskodlingskommittén

Tore Rautio föreslog att allmänningen skulle bevilja den ansökta summan om
60 000 kr som bidrag till föreningen.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

§7
Styrelsen föreslår att inte tilldela bidrag till Kiruna jaktvårdskrets.
Stämman beslutade enlig styrelsens förslag.

§8
Skogvaktaren läste upp förslag på budget för år 2013.
Stämman beslutar att godkänna och fastställa den framlagda budgeten
för år 2013.
§9
Stämmans ordförande Ivan Björkhed tackade delägarna för visat intresse

Bidrag till Kiruna
jaktvårdskrets

Budget-2013

Avslutning

och förklarade 2012 års höststämma för avslutad och önskade delägarna en
God Jul och ett Gott Nytt År.
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Ordförande

Vid protokollet

…………………………..
Ivan Björkhed

…………………………..
Niklas Nygård

Justeras

Justeras

.........................................
Sven Bergström

...........................................
Tore Rautio
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