
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
fört vid ordinarie höststämma med delägarna i Jukkasjärvi Sockens Skogsallmänning  
torsdag den 5 december 2013 kl.19.00 på församlingshemmet i Vittangi. 
 
Närvarande: 20 delägare enl. närvarolista samt skogvaktare Närvarande 
 
 §1. 
Stämmoordförande Ivan Björkhed hälsade delägarna välkomna Öppnande  
och förklarade höststämman för öppnad. 
 
 §2. 
Att stämman i behörig ordning blivit utlyst godkändes. Stämmans 
  annonsering 
 §3. 
Till justeringsmän valdes  Alf Josefsson   och Thore Johansson. Protokoll- 
Protokollet justeras måndag den 16 dec kl.10.00 på allmänningskontoret i Vittangi. justerare 
 
 §4. 
Stämman beslutade att den uppdaterade röstlängden ska gälla intill nästa Röst- 
uppdatering. Eventuella ändringar intill nästa uppdatering ska ske av den  längden 
enskilde markägare genom att uppvisa giltig lagfart för allmänningen.  
 
 §5.  Meddelanden 
Styrelseordförande meddelade:  
 
Att allmänningsstyrelsen har budgeterat 200 000 kr till premier för  Premier  
markberedning/hyggesbränning för år 2014. Premiebeloppet per hektar  markberedning 
sätts till max 800 kr.  
   
Att allmänningsstyrelsen har budgeterat 300 000 kr till röjningspremie Premier röjning 
för år 2014. Premiebeloppet per hektar sätts till max 900 kr.    
 
Att allmänningsstyrelsen har budgeterat 100 000 kr till plantpremie Premier plantor 
för år 2014. Premiebeloppet per planta sätts till max 70 öre.    
 
 
Att LKAB har förvärvat 1277 hektar vid Mertainen av allmänningen för   LKAB:s köp        
18 miljoner kr. Samt betalat en engångsersättning på 2 miljoner kr för eventuell  vid Mertaien 
utebliven vindkraftsetablering på det sålda området. 
 
Och att allmänningen erbjudit ca 2500 ha sk överhållningsmarker bakom Mertainen Överhållnings-  
till LKAB, förhandlingar äger rum 10 dec -13 marker åt LKAB 
  
Att allmänningen har förvärvat 2437 hektar av Sveaskog efter Torneälvsvägen Förvärv av  
samt 508 hektar vid Pasmavaara till en summa om 15 miljoner kronor.  Sveaskog 
   
  
Att Vattenfall fortsätter med vindmätning på allmänningens marker. Vindmätning 
  Vattenfall 
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Att tingsrättsförhandlingar i skadeståndsanspåket mot skogsstyrelsen äger rum Skadestånd mot  
under 2014.  Skogsstyrelsen  
 
Att ingen skogsförsäljning äger rum under hösten 2013 pga för dåligt prisläge  Utebliven
  skogsförsäljning  
 
Att 179 vindfällen vid kurravaara är sålda genom anbudsinfordran till Försäljning    
Stefan Lundström Jukkasjärvi   av vindfällen 
 
  Framställning om 
 §6 
Styrelsen föreslår ett direkt bidrag om 35 000 kr till Jukkasjärvi sockens Bidrag till  
fiskodlingskommitté samt att föreningen har möjlighet till ytterligare bidrag  fiskodlings- 
mot dokumenterat behov, detta gäller för år 2014.  kommittén
  
Thore Johansson föreslog att allmänningen skulle bevilja den ansökta summan om  
60 000 kr som bidrag till föreningen mot uppvisat behov.  
 
Stämman beslutade enligt Thore Johanssons förslag. 
  
   
 §7 
Skogvaktaren läste upp förslag på budget för år 2014.  Budget-2014 
Stämman beslutar att godkänna och fastställa den framlagda budgeten 
för år 2014. 
 
 §8 
Stämmans ordförande Ivan Björkhed tackade delägarna för visat intresse  Avslutning 
och förklarade 2013 års höststämma för avslutad och önskade delägarna en  
God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
 
 
 
Ordförande    Vid protokollet 
 
…………………………..   ………………………….. 
Ivan Björkhed   Niklas Nygård 
 
 
Justeras    Justeras 
 
.........................................   .......................................... 
Alf Josefsson    Thore Johansson 
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