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lftirt 

vid ordinarie höststiimma med delägarna i Jukkasjrirvi S:ns Skogsallmtinning

ftorsdag 
den 10 december 2015 kI.19.00 på folkets huJi vittangi.

I

lNärvarande: 20 delägare enl. niirvarolista.
I

Ir §1.

lStämmoordfiirande Hans Eriksson hälsade delägarna välkomna och ftirklarade
höststiimman ftir öppnad

Att ståimman i behörig o.anirgrftlyst godkiindes.

§3
Till justeringsmåin valdes Jörgen Lahti samt ulf Isaksson.'
Protokollet justeras måndag den 14 dec kl. 12.00 päallmåinnings kontoret Vittangi

Ståimman beslutade an röstlängå1as fram vid votering

§s
Styrelseordftirande meddelade :

Norra skogsägarna har utfört en gallrings awerkning ca: l400m3f
Koiwvaaravägen
Billerud har slutftirt sin gallringspost som dom köpte 2012
Att allmiinningen tecknat ett nyttjanderättsavtal..a Nplrla avseende uttag av
bergmaterial tiikten iir belägen Etnuluihin. Tillstånds ansökan pågår
Kiruna kommun har beviljat bygglov på en renvaktarstu ga (lgm2) i Kallovaara.
Allmiinningen har överklagat bygglovet till Låinsstyrelse-n som remiterat ansökan
till byggnadskontoret ftir ny handläggning.
Att allmåinningen planterat 89 ha (1s6900 plantor) i Kallovaara.
Att allmiinningen röjt 40haKuosanen samt 65 ha paurankivaara.
Allmiinningen har anlitat Kalix skogstjåinst ftir slyr<ijning av skogsbilvägar totalt
34,5 mil både egna och privata.
Allmänningen har lagt ut rotposter ftir ftirsäljning verkar vara svalt intresse.
Allmiinningsstyrelsen har awaktat med au anståilla någon skogvaktare låg aktivitet
lt1{ stossbolagen. Tillsvidare köper vi dessa tjansteiav sven Kangas. 

-
Algjakten på allmiinnings blocken tilldelning 5g vuxna samt 5g kalvar.
Avskjutningen blev: 49 vuxna samt27 kalvar.

Att allmåinningsstyrelsen har budgeterat 150 000 kr till premier ftir
markberedning/hyggesbrzinning ftr år 2016. Premiebeloppet per hektar sätts till
max 800 kr.

ftt aflmzinningsstyrelsen har budgeterat 300 000 kr till röjningspremie ftir 2016.
Premiebeloppet per hektar sätts till max 1000 kr.

ftt allmrinningsstyrelsen har budgeterat 150 000 kr till plantpremie ftir 2016.
Premiebeloppet per planta sätts till max 70 öre.
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§6
Styrelsen fiireslår stiimman att bevilja det ansökta bidraget om 60 000 kr
till Jukkasj iirvi sockens fi skodlingskommitte. Ståimman beslutade enligt
styrelsens ftirslag.

§7
Allmtinningsstyrelsen ft)reslår att sista tid filr inliimning av motioner skall
vara 30 september. Ståimman beslutar enligt styrelsen ftirslag.

§8
Stiimmans ordfiirande Hans Eriksson tackar deltagarna ftir visat intresse
Och ftirklarade 2015 års höststiimma ft)r avslutad.

Vid protokollet

Justeras Justeras

,k *ra*r.
Lahti Ulf Isaksson

llning

rag till
lings-

mitten.



J U KKASJÄnVI sockens skogsal lmän ning

Närvarolista

Höststämma, Torsdagen 10 December 2015 kl 19.00.

Folketshus, Vittangi.
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