
Arvidsjaurs
allmänningsskog
Axplock ur dess snart 125-åriga historia

Av Sten Rådman
Sten Rådman

Så kan det ha gått till men ingen vet säkert.
Den muntliga traditionen tyder på att mot-
ståndet varit kompakt. Att avstå 25% av
någonting man skulle komma att kunna
kalla sitt eget, till någonting man knappast
ens kunde bilda sig en uppfattning om,
kändes säkerligen långt ifrån tilltalande för
flertalet.

Hur som helst, avvittringen skulle vidta-
gas och den juridiska rätten till skogen
skulle överföras från kronan till hemmans-
ägaren. I avvittringsstadgan sägs ingenting
om allmänningsskogar, varför man kan
anta att initiativet togs lokalt. Landshöv-
ding Widmark var tveklöst den drivande
kraften i denna fråga i Norrbottens län.
Visserligen innehöll avvittringsstadgan en
viss garanti mot skogsskövling, men ing-
enting sas om skogsköp och hemmansför-
säljningar. Hans tanke var uppenbarligen
att genom allmänningsskogar skapa förut-
sättningar till fondbildningar för socken-
bomas bästa. Dessutom skulle åtminstone
de avsatta områdena ej kunna bli föremål
för skogsbolagens expansioner.

Sannolikt betydde också det nyss
genomlidna 1860-talet med missväxt och
hungersnöd, att det tänkts till inom många
myndighetsområden Det finns ett ned-
tecknat förslag av en revisionssekreterare
P.G.E. Poignant, där han, den 27 mars
1875 föreslår, att inom varje lappmarks-
socken skall minst en fjärdedel och högst

y y Beslutar socknemännen i Arvid-
sjaur, denna dag den 4 sept. 1875,
under mitt, landshövding P.H.

Widmarks ordförandeskap, att i samband
med instundande avvittring, avsätta en
fjärdedel av det tillkommande skogsan-
slaget, till bildandet av en gemensam
skogsallmänning? ”

Mummel och sorl, hostningar och
nervösa skrapningar med lädersulor mot
ojämna golvtiljor, några klart uttalade
nej, varefter landshövdingen fann frågan
med enhälligt ja besvarad, samt för-
klarade mötet avslutat.
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kommunens medlemmar enligt lag äro
underkastade uttaxering, med mindre än
hela utskyldsbeloppet för samma ändamål
och således jämväl den del därav, som
belöper pä icke jordägande medlemmar av
kommunene, tagas av fondens avkastning.
Vilket vi Eder till kännedom och underdå-
nig efterrättelse, i vad på Eder ankommer,
samt för socknemännens förständigande
härmed meddele.

Stockholms slott den 17 april 1885.
Under Hans Maj:ts Min Allemådigste

Konungs och Herres frånvaro.
Gustaf.

hälften, av det sammanlagda skogsansla-
get, avsättas till samfällda skogsallmän-
ningar. Widmarks starka engagemang kan
tydligt spåras i detta förslag, och kan rent
av vara ett direkt beställningsarbeten från
honom. Att nämna 50% avsättning gav
möjlighet till prutmån.

Den 9 november 1877 bekräftades av
Arvidsjaurs Allmänningsskog. Den kom
att omfatta totalt 23.782 ha varav 14.695
ha produktiv mark. Eftersom nybyggsepo-
ken ej var avslutad, avvittrades fram till
1910-talet ett antal fastigheter. Även frän
dessa gjordes avsättning om 25% av
skogsmedelsanslaget. I flertalet övriga
inlandskommuner bildades därför en
nybyggcsallmänning. För Arvidsjaurs del
togs beslutet av delägarna att i samband
med denna avvittring sammanslå delarna
till en allmänningsskog. Arealtillskottet
blev i detta fall 3.620 ha varav 2.143 ha
produktiv mark.

Nu stod man där med sin tilldelade all-
männingsskog och naturligtvis fanns även
reglerat vad som därnäst skulle hända.
Omfattande skogsförsäljningar skulle vid-
tas, för att så snabbt som möjligt bilda en
skogsmedelsfond om 1 ,5 milj kr. Av denna
fonds avkastning eller annat överskott,
skulle 40% avsättas till en understödsfond.
Denna fond fick ej understiga 100.000 kr,
vilka medel endast fick tas i anspråk när
missväxtår eller allmän nöd uppstod.
Överskott från respektive fond fick använ-
das till investeringar inom jord- och skogs-
bruk eller till allmänt gagn för kommunen.

Ordagrant fastställdes följande:
Återstående del av fondens avkastning

användes till andra för kommunen nyttiga
ändamål, såsom läkarvård, fattigvård,
folkundervisning, jordbrukets förbättrande
genom utdikningar och annorledes,
anläggning eller omläggning av vägar,
strömrensningar med mera dylikt, kunnan-
de likväl fondens avkastning icke använ-
das till sådant kommunändamål, för vilket

Länsstyrelsen utgjorde fondförvaltare
och utövade kontrollen över att lag och
sedermera reglementen för allmännings-
skogen efterlevdes.

Grundfonderna placerades i statspapper,
med låg avkastning.

Hemmansägarna hade nu fått sin mark
avvittrad. Allmänningen tilldelades sitt
skogsanslag genom 4 skiften som i huvud-
sak lokaliserades till Skellefte- och Byske
älvs ådalar. Det är ingen överdrift att påstå
att allmänningen bekom för området gynn-
samma skogsmarker. Tallen dominerade
till 75% och drivningslägena var förhållan-
devis gynnsamma. Detta framgår också
ganska tydligt när kommunalskatten under
en senare period bl.a. byggde på avgifter
per ha prod. mark. Allmänningens skatte-
sats på 137 kr/ha översteg SCA:s 6,5 gång-
er.

Nu gällde det att tillföra medel till fon-
derna. Skogen administrerades genom
Domänverkets försorg. Två stora skogs-
områden utbjöds till försäljning på rot.

Utbudet omfattade alla träd som upp-
nådde en diameter av I 1 decimaltum
(32,67 cm ) 5 fot ( 1 ,48 m) från mark. Orsa-
kade sjukdom eller annan skada att ett
dugligt sågtimmer om 16 fot och 8 deci-
maltums toppdiameter (4,85 m x 23,8 cm )
ej kunde erhållas, ägde köparen rätt till ett

- 28-



ersättningsträd. Yxfällda bjässar, övervux-
na av mossa, vittnar fortfarande om det
virkesslöseri detta gav upphov till.

Utbudet förlädes dels till ett område vid
Skellefte älv och dels till ett vid Byske älv.
Köpare i första fallet blev Markstedt och
Söner i Skellefteå. Ytterstfors AB tillhand-
lade sig Byskeälvsdelen. Budet stannade
vi 1 ,47 kr/träd med 15% avdrag för gran.
Ett mycket detaljerat kontrakt upprättades.
Avverkningstiden fastställdes till 8 år med

o

möjlighet till två års förlängning. Arliga
avverkningsvolymer fastställdes i samråd
med revirförvaltaren som övervakade

inför

Det bör nämnas att fattigkassan under
lång tid fick nära hälften av sin omsättning
från allmänningsmedel. Exempelvis var
budgeten för 1906 12.000 kr. Förutom des-
sa medel uppnåddes balans genom att sta-
ten lämnade 1.200 kr i bidrag till fattiga
lappar och resterande togs från brännvins-
och bötesmedel.

Fattigvården sågs definitivt inte med bli-
da ögon över hela kommunen. Under
1910-talet gjorde den södra kommundelen
ett försök att bryta sig ur, huvudsakligen i
syfte att för sin del få avsevärt billigare fat-
tighjälp.

Kommunal- och allmänningsstämma
hölls således samtidigt. Ur kommunal syn-
punkt kalkylerade man helt med allmän-
ningens pengar vilket medförde låg uttax-
ering. 1992 tillkom nya allmänningsregle-
menten varvid de båda stämmorna skiljdes
åt. Den stora förändringen bestod i att all-
männingsstämman röstade efter sin delak-
tighet i allmänningsskogen, medan kom-
munalstämman röstade efter sin inkomst
och fastighetsstorlek. Stämmorna hölls
åtskilda men i regel samma dag. Allmän-
ningen övertog i praktiken ett flertal frågor
som i annat fall skulle ha behandlats inom
kommunförvaltningen.

Myrkomplexet Salt- och Fetmyrans
utdikning, hade ända sedan 1858 diskute-
rats i olika omgångar på länsnivå. Koloni-
sationen skulle främjas och här gavs möj-
ligheter för ett hundratal nybyggare.
Undersökningar intensifierades 1925 på
länsstyrelsens initiativ. En utdikning föror-
dades, dock under förutsättning att allmän-
ningsanslag utgick. Utdikningen kom till
stånd och allmänningen bidrog med en
riskfond om 190.()()() kr. (27 mil diken
grävdes, ca 1 miljon m3 torv och dy skot-
tades upp för hand, 21 km vägar byggdes
genom myren och under perioden 1932-36
uppgick arbetsstyrkan i medeltal till 250
årsarbetare.

När staten övertog egnahemsverksamhe-

Uppskattningarutsyningarna.
anbudsgivningen utgick från att 130.485
träd skulle beröras. Tyvärr är arealhänvis-
ningen omöjlig att tolka och fastställa.

De kostnader som i samband med utsy-
ning och övriga åtgärder som krävde revir-
personalens deltagande bestreds av köpa-
ren. Samtliga upprättade handlingar ställ-
des under länsstyrelsens granskning. Där
prövades också ställd borgen och tillsågs
att likvider erhölls allteftersom avverk-
ningen fortskred.

Kontraktet undertecknades i dec 1884.
Fonderna fylldes snabbt. Den första

utdelningen ur fondmedel som kunnat spå-
ras är från 1887 då 3.532 kr fördelades
huvudsakligen till prästerskapets avlöning
och till underhåll och anläggning av vägar.

Ur ett brev från Arvidsjaurs kommunal-
kontor den 26 dec 1889 framgår.

Av skogsmedelsfonden begäres för 1889
11.829,61 kr, såsom till prästerskapets
avlöning 1.329,61 kr, till fortsättning av
nya prästgårdsbyggnaden 3.000 kr, till all-
män väghållning 2.000 kr, till ny skol-
byggnad på kyrkoplatsen 3.500 kr, till
hantlangning vid vägundersökningar
1.500 kr och till fullbordande av reparatio-
ner på gästgivaregården 500 kr.

Därigenom hava de kommunala utskyl-
derna kunnat nedgå från 2,90 kr/fyrk 1886
till 96 öre/fyrk 1890.
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ten och kolonisationen ansågs avslutad
1963. återgick ca 130.000 till allmänning-

valtare och ett skogligt biträde anställdes.
Det uppfördes en kolugn. fallrätten i Skel-
lefte älv såldes till Vattenfall efter ett segs-
litet anbudsförfarande, där Ytterstfors AB,
tillika delägare, ingick som andra intres-
sent. (Försäljningen gav ett engångsbelopp
om 50.000 kr, samt 25.000 kr/år intill dess
att kraftverksutbyggnaden skett, därefter
frikraft. Ersättningen för denna frikraft
uppgick 1996 till 400.000 kr skattefritt ).

Man engagerade sig i Fiskevården och
byggde en fiskodlingsanstalt, och stöd
utgick till manuell hjälp till jordbruk, där
husbonden låg inkallad på beredskaps-
tjänstgöring. Inte minst övergången till
skogsvårdsstyrelsen som tillsynsmyndig-
het krävde sin beskärda tid. Formerna var
mycket strikta.

En delägares anhållan om utsyning av
ved, följdes av en anhållan från det skogli-
ga biträdet till distriktsjägmästaren i
Luleå, där lämpligt område samt bedömd
kvantitet angavs. Vid bifall, vilket långt
ifrån var en självklarhet, fick det skogliga
biträdet bemyndigande att utföra utsyning-
en, insända stämplingslängd och förslag
till debitering. Därefter kunde tillstånd ges
och vedhuggningen utföras. Utsyningen av
rotposter till försäljning skedde ända långt
in i 1950-talet. alltid under minst biträdan-
de länsjägarmästares ledning.

Samarbetsformerna kom allteftersom att
administrativt förenklas och bli fruktbä-
rande. Det första stora samengagemanget
skedde när betesfred infördes i slutet av
1940-talet. Skogsvårdsstyrelsen förvänta-
de sig då att allmänningen skulle delta vid
anläggandet av kulturarbeten. När sådana
anlagts bildades skogsvårdsområden med
generösa statsbidrag. Allmänningen
inköpte 3 bandtraktorer och anställde föra-
re. Under påföljande tioårsperiod nyodla-
des 467 ha fastmark. Engagemanget med-
förde att 31.000 ha skogsvårdsområden
bildades. (53% av privatskogen ). Bidrags-
möjligheterna blev omfattande och även

en.
Skötseln och ansvaret för skogen låg

fortfarande på Domänverket. I mitten av
1920-talet gjordes skogsindelningar över
vissa delar av allmänningsskogen. 1 dessa
avspeglas resultatet av de dimensions-
huggningar som så gott som samtliga om-
råden utsatts för. Som exempel kan näm-
nas ett förhållandevis produktivt markom-
råde på ca 3.000 ha. Medelkubikmassan
för området uppgick vid indelningen till
50 m'sk/ha. Området har sedan kunnat föl-
jas genom nya indelningsomgångar. I dag
uppgår medelkubikmassan till ca 110
m 'sk/ha. Gamla allmänningsdelägare, inte
särskilt tilltalade av de moderna skogsbru-
ket, brukade med skärpa framhålla, att
inom detta område fanns det på 1940-talet
så mycket gammel-stor-skog, att en axel-
bred person hade svårigheter att ta sig
fram. Om minnet eller siffrorna hade rätt
var i regel omöjligt att klart fastställa, men
gav onekligen upphov till stimulerande
debatter.

Länsstyrelsen förvaltade fondema. För
att förbättra avkastningen, medgavs också
lån från dessa till inlandskommunerna.
Dock fick aldrig den egna kommunen upp-
ta lån från sin allmänning. Detta löstes
genom samarbete mellan kommunerna.

Även om stämmorna var åtskilda, var
kopplingarna mellan kommun och allmän-
ning mycket starka. Eftersom Domänver-
ket i praktiken förvaltade skogen och läns-
styrelsen fondema, hade egentligen all-
männingsdelägama ganska lite att säga till
om.

1940 tog man steget fullt ut och bildade
en egen förvaltning. Domänverket koppla-
des bort, och det skogliga överinseendet
kom nu att övertas av skogsvårdsstyrelsen.
Den tillträdande styrelsen fick sannerligen
full sysselsättning. Formerna för den fram-
tida förvaltningen utarbetades och en för-
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allmänningen berördes, eftersom delar av
den kunde ingås i dessa områden.

I det mycket omfattande skogliga restau-
reringsprogram som pågick under perio-
den från 1960 fram till 1980 var samarbe-
tet mellan skogsvårdsstyrelse och allmän-
ning mycket betydelsefull.

I mitten av 1940-talet påbörjades den
slutliga elektrifieringen av kommunen.
Hela projektet kostnadsberäknades till 3,1
milj kr, varav värdet av naturprestationer
var 950.000 kr. Delägarna fruktade mest
de stora installationskostnaderna, varför
beslut togs om bidrag till detta ändamål.
Detta kom att uppgå till 30 kr/andel. ( 1
andel = 1 bebott varmrum, eller en ladu-
gård, eller 2 kallrum ). För att även de ens-
ligast belägna ytterområdena skulle få
ström, bidrog allmänningen med ytterliga-
re 75.000 kr. Allmänningens totala insats
vid elektrifieringen uppgick sammanlagt
till 400.000 kr.

Agerandet hade mycket stor betydelse
för att genomförandet gick snabbt. Dessut-
om bör framhållas att alla inblandade
hjälptes åt på ett mycket okonventionellt
sätt. Projektet var egentligen ett samar-
betsprojekt mellan länsstyrelse-stat-kom-
mun och befolkningens egna naturpresta-
tioner, där allmänningens agerande var
mycket betydelsefullt.

Det blev således full fart från början när
den egna förvaltningen väl var ett faktum.
Men det var inte bara stora kostsamma frå-
gor man hade att ta ställning till. För att i
någon mån ge en bild av vad som avhand-
lades, gör jag här nedan nedslag i allmän-
ningens protokoll från 1940-talet. Urvalet
är helt subjektivt.

Styrelseledamöterna fick 5 kr/dag i
ersättning och veterinären 1 kr/mil för sina
resor. Revisorerna däremot begärde 15
kr/dag i ersättning och resor enl 2:a klass
eller skjuts med häst. Ränte- och delvis
amorteringsfria lån för montering av gen-
gasaggregat på traktorer beviljades, men

smörjoljebristen var så stor att parhästar
måste in i jordbruket. Till lämpade redskap
för sådan drift, 8.000 kr. 900 kr till träd-
gårds- och rovfröer.

500 kr till jaktbevakning, det stora tjuv-
skyttet på älg synnerligen oroande. Avslag
till byggandet av en dansbana i en by, men
20 andelar å 50 kr vid försökstecknandet
av andelar till ett medborgarhus.

Virkesförsäljningar på anbud uppgick
till 103.144 kr men priskontrollnämnden
godkände ej detta utan fastställde summan
till 82.174 kr.

Bidrag till anläggande av cykelstigar
beviljas allt som oftast, men en bidragssö-
kande fick svaret: avslag, eftersom det
anses vara av betydelse att vägen bygges
med omsorg och ovisshet råder om detta
blir förhållandet om vägen bygges i sökan-
dens regi.

Ansökan: Får härmed i all enfald anhål-
la om byggnadsvirke till en stuga. Den är
regäll och det finns ljusa utsikter att det
blir cn varm och skön vinterstuga av den.
Ägarens syster är borta och tjärnar i vinter
men hon ska hem och hjälpa flera andra
med, så om han finge sig hundra träd skul-
le han klara sig och så skulle hans syster
börja bo utmed honom och så har han hus-
geråd vad han behöver. Var god uppfyll
hans begäran.

Högaktningsfullt
N.N
Vänligen
N.N.
Hans syster
Ansökan tillstyrktes.

En ansökan om bidrag till en tvättstuga
gav följande resultat:

Tvättstugor höra till önskvärda förbätt-
ringar på landsbygden. Utvecklingen på
detta område är dock för närvarande under
så radikal förändring ifrån det enkla, kalla
skjulet, till en modern arbetsbesparande
maskinstation, att något bidrag till den
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gamla typen ej bör utgå.
Inköp av bouclématta till kontoret.
En av ortens sågverkspatroner anhöll att

allmänningen skulle betala hans lands-
tingsskatt för en treårsperiod, summa
703,58 kr. Lades åtsido utan åtgärd.

En veterinär, vars tvättgryta bränts sön-
der, ville att allmänningen skulle bistå med
en modern tvättmaskin Norrahammar
64503 till ett pris av 2.400 kr. Tillstyrktes
med villkor att hyran höjdes med 100
kr/år. I övrigt ligger det närmare till hands
att inköpa en tvättgryta av samma typ som
den förbrukade.

Skogsyrkcsinspcktioncn hade erbjudit
kursledning för utbildandet av skogsarbe-
tare i matlagning. Ärendet lades utan
åtgärd till handlingarna.

Till allmänningsstyrelsens kännedom
meddelades att man erhållit två restskatt-
sedlar. Dels att enligt den ena betala 73 kr
och dels enligt den andra återfå 9.076 kr.
Allmänningsstyrelsen noterade med till-
fredsställelse att fördelningen av summor-
na gav ett gott intryck.

Jordbruket hade varit och skulle även i
fortsättningen bli det stora skötebarnet.
Allt eftersom möjligheter till effektivise-
ringar inom jordbruket blev kända och
möjliga att tillämpa, har också allmän-
ningen ställt medel till förfogande. Här
nedan görs endast en uppräkning av
huvudparten av de stödformer som gagnat
jordbruket.

Vandringsrättare, hushållningsgillet,
medlemsanslutning till hushållningssäll-
skapet, konstgödsel, utsäde, jordbruksred-
skap och maskiner, djurskötsel, veterinär-
verksamhet, ( under ett år behandlades
1000 hästar och nötkreatur mot TBC) hov-
vård, kraftfoder, vatten och avlopp, krea-
tursavel, ladugårdsförbättringar, tjurföre-
ningar och seminverksamhet, ekonomi-
byggnader, gödselvård, mejerihantering,
JuF 4H, m.m.

Den bidragsform som kanske vållat

störst debatt har varit de 25%-iga bidraget
till plåttak. I slutet av 70-talet påvisade
förvaltningen att det orimligen kunde fin-
nas något behov, eftersom flera procent av
kommunens totala areal nu var täckt med
plåt. Styrelsen, vis av tidigare motgångar,
gick motvilligt med på att föreslå ett slo-
pande vid nästa stämma. Stämman var
emellertid obeveklig och bidraget kvar-
stod.

Det något förvånande är allmänningens
relativt låga engagemang för skogsbruket.
Möjligen ansåg man kanske att engage-
manget i kulturbetena och de efterföljande
skogsvårdsområdena med stora statsbi-
drag, kunde anses tillräckligt. Man lämna-
de visserligen ersättning för ett förmans-
dagsverke per fastighet och år, men glöm-
de bort att skogsbruket inom de svagare
delarna knappast kom i åtnjutande av
något stöd. När det så småningom kom
favoriserades de statsbidragsberättigade
områdena. Eftersom jordbruket allt mer
avvecklades, restes allt högre krav på
bidrag till skogen. Styrelsen var dock gan-
ska kallsinnig. I slutet av 1960-talet utar-
betades från delägarhåll, ett genomgripan-
de förslag, som skulle likställa alla deläga-
res skogsföretag inom kommunen.

Förslaget utgick från ett maximerat
bidragstak på 90% av beräknad kostnad.
Allmänningens andel skulle fylla ut skill-
naden mellan ev stadsbidrag och 90%. Ej
statsbidragsberättigade områden och åtgär-
der skulle således få hela bidraget från all-
männingen. I förslaget ingick även en
kompensation för skatteeffekter. En årlig
maximering ingick också i förslaget. Sty-
relsen kunde för sin del tänka sig att accep-
tera flertalet av bidragsformerna, men före-
slog ett tak på 70% av beräknad kostnad.
Förslagsställarna uppvaktade styrelsen och
föreslog en kompromiss till 80%, men sty-
relsen stod fast vid sitt förslag.

Den åtföljande stämman, tveklöst orga-
niserad från båda håll, blev ett klart neder-
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lag för styrelsen, men det accepterades
fullt ut och skogsbruket fick allt mer av de
överskott som skapades. Förutom bidrag
till så gott som samtliga skogsvårdsåtgär-
der (ej stamkvistning) subventionerades
även avverkning av rest- och trasbestånd
samt stämpling. Aktiviteten inom privat-
skogsbruket ökade snabbt och resulterade i
ett omfattande skogsvårdsprogram som
kapade röjningsberget och stimulerade
återbeskogningen. Ett markberedningseki-
page ställdes också till delägarnas förfo-
gande.

Jakt- och fiskefrågor har i alla tider
starkt engagerat delägarna. En taktisk sty-
relse har. genom att lösa en ganska bety-
delselös jaktfråga före ett betungande eko-
nomiskt ärende i regel fått sin vilja igenom
i den senare frågan. Debattviljan har, efter
en holmgång om jakten, ofta varit obefint-

Byske älv, där allmänningen ägde marken
på ena sidan älven i över en mil, medan
domänverket endast var markägare på
motsatt sida under några kilometer,
bestred sig domänverket all fiskerätt i hela
älven. Domen föll till domänverkets för-
del. eftersom avvittringslantmätaren inte
hade dragit ut rågränsema till kungsfåran
utan stannat vid vattengränsen.

Genom stort tillmötesgående från
domänverket kunde så småningom ett fis-
kevårdsområde, utan ekonomisk vinning
för någon deltagande markägare bildas.
Allmänningen har varit tondrivande i pro-
cessen och syftet är att återställa Byske älv
till den laxälv den en gång varit. Även i
Skellefte älv har ett större fiskevårdsområ-
de bildats.

På det mer industriella området har ock-
så allmänningen gjort vissa, ibland ganska
kostsamma, försök. Kolugnverksamheten
på 1940-talet varade i 4 år. Som mest sys-
selsattes 7 personer förutom avverknings-
personalen. Verksamheten lades ner, både
p.g.a. dålig lönsamhet, delvis beroende på
att petroleumprodukter åter blev tillgängli-
ga efter krigsslutet.

Fiskodlingsverksamheten utvidgades
allteftersom och omfattade som mest
kläckningsanstalt, samt 5 dammar för
sommaruppfödning.

Traktorverksamheten, som mest 3 band-
traktorer, övergick från betesodlingar till
vägbrytning, men avvecklades i början av
1970-talet.

Under 1980-talet inköptes en äldre
impregneringsanläggning. Svarvar för
rundvirke till ämnen för stängsel- och lek-
parksändamål. m.m. ingick i köpet. Verk-
samheten avvecklades i början av 1990-
talet.

Genomgående kan anföras, att ingen av
dessa verksamheter burit sina egna kostna-
der utan krävt subventioner. Beträffande
de tre första har betydelsen för delägarna
och bygden varit mycket påtagliga och är

lig.
Älgens återkomst i markerna medförde

naturligtvis extra press pä styrelse och för-
valtning. Efter många turer kom man till
slut fram till ett system, där jakträtten utar-
renderades till angränsande jaktsamman-
slutningar, med krav på licensjakt på älg.
Även småvilträttigheter ingick men med
viss skyldighet att upplåta gästkort. Syste-
met har fungerat i 25 år och torde vara
svårt att i grunden förändra, eftersom ” de
lyckligt lottade” knappast avhändar sina
jaktmöjligheter utan strid.

Fisket har haft en betydligt mer undan-
skymd position. Delade vatten med andra
markägare har i regel utarrenderats. Fiske-
kortsförsäljning bedrevs fram till 1970-
talet efter ett invecklat system med olika
rättigheter för delägare och övriga. Inkom-
sterna från detta var mycket blygsamma,

varför man log beslut om fritt fiske för alla
världsmedborgare, naturligtvis med un-
dantag för utarrenderade vatten.

En uppslitande fisketvist med Domän-
verket pä 1940-talet. avgjordes inte förrän
i Högsta Domstolen. På en älvssträcka i
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samordna yttranden och inlagor
stödja varandra vid konfliktsituationer
på bästa sätt bevaka allmänningsskogar-

nas och deras delägares intressen.
Under lång tid samordnades de gemen-

samma skogsauktionema via allmännings-
förbundet.

Redan vid avvittringen var skogliga
bolag genom tidiga hemmansköp inblan-
dade, och enligt den muntliga traditionen
inte särskilt intresserade av att allmän-
ningsskogen bildades. Senare fastighets-
förvärv har medfört, att SCA, Mo-Do,
Kyrkan och två gemensamhetsskogar sva-
rar för ca 10 % av röstetalet i allmänning-
en. Förutom försäljningen av fallrätten i
Skellefte älv, har några egentliga motsätt-
ningar aldrig förekommit. "De stora" skul-
le, trots begränsningar vid röstning efter
andelstal, med lätthet ha kunnat samarbeta
och helt dominera besluten. Några sådana
tendenser har aldrig funnits. Storskogsä-
garnas representanter har alltid ställt upp
och stöttat allmänningsskogen. Några krav
på specifik tillgäng till råvaran har hellre
aldrig framförts.

För allmänningens tjänstemän har sam-
arbetet med storskogsbruket varit positivt
och medfört större möjligheter att följa
med i skogsbrukets totala utveckling.
Samma positiva inställning har också
genomsyrat samarbetet med skogsvårds-
styrelsen och dess personal.

Efter att i 15 är ha tjänstgjort på allmän-
ningsskogen, kan naturligtvis jäv resas,
men jag tar ändå risken till en personlig
sammanfattning och utvärdering.

Klart kan konstateras att övergången till
egen förvaltning var mycket betydelsefull
och medförde en accelerande verksamhet.
På flertalet områden har denna haft myck-
et stor betydelse för delägare och bygd.

Organisationsformen kan ifrågasättas,
utifrån dagens koncentrations- och stor-
driftstänkande. Den uppvisar dock på
många områden i stället en smidighet.

lätta att försvara. I perspektivet bör man
också komma ihåg att det krävts både mod
och engagemang och en vilja att skapa
någonting. Att man kanske inte alltid lyck-
ats må vara förlåtet. Allmänningens totala
betydelse för delägare och kommun är
ställt utom allt rimligt tvivel.

De valda styrelseledamöterna har. av
förklariga skäl, i huvudsak haft anknyt-
ning till jordbruksverksamhet, ofta kopp-
lad till politisk verksamhet i kommun och
landsting. Det vore dock en stor överdrift
att påstå, att besluten haft politiska för-
tecken.

En klar dominans från de jordbruksin-
tensiva delarna av kommunen kan skönjas.
Dessa områden har, av tradition, alltid haft
ett försteg inom beslutande organ. På sena-
re tid har en utjämning skett.

Styrelsen har under alla år, försökt kom-
ma fram till acceptabla kompromisser, var-
för antecknade reservationer är ytterst få.
Utdelningen har varit målinriktad och i
regel krävt en motprestation. Resonemang
från delägare om kontantutdelning, har
förekommit, men alltid avvisats.

Av ca 1600 delägare har de två årliga
stämmorna sällan samlat mer än 30-40
personer. Undantag finns, när jaktfrågor
och större ekonomiska frågor förekommit.
Delägarna har genomgående haft mycket
stort förtroende för sin styrelse i de större
frågorna. Däremot kan en obetydlighet ha
vållat omfattande debatt. Ett konstgödsel-
bidrag om 150 kr till ett unghästbete,
resulterade efter 90 minuters debatt, att
frågan återremitterades till styrelsen.Sam-
mantaget har enigheten varit stor och vote-
ringar efter delaktighetstal sällsynta.

1 februari 1958 bildade allmänningssko-
gama i Norrbotten ett förbund. Stadgarna
föreskriver samarbete vid:

skogsförsäljningar och ekonomiska
transaktioner

gemensamma intressen gentemot myn-
digheter
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anpassnings- och omställningsförmåga,
som därigenom kompenserar och vinner
fördelar, trots sin litenhet. Sentida opartis-
ka genomlysningar av allmänningsskogar i
största allmänhet, konstaterar att skogs-
allmäimmgui i inånga stycken är "förebil-
der som överlevt allt” .

Beslutssammanträde hålles i Medbor-
garhuset i Arvidsjaur lördagen den 1 april
2001 .

Mötet öppnas klockan 13.00.
Landskansliet i Luleå den 1 mars 2001.
Djörn Rosengren
Landshövding och tillika ordförande vid

sammankomsten.
Klarar man 100 år till???

Hur många svara Ja?
Kanske, därför att . . .

KUNGÖRELSE
Genom beslut av Sveriges Riksdag,

kommer hälften av ASSIDOMÄNS skogs-
innehav i Arvidsjaur att avvittras och för-
delas bland fast boende inom kommunen.

Länsstyrelsen, som ansvarar för projek-
tets genomförande, kommer därvid att
sammankalla berörda och föreslå, att 25%
av denna skogstilldelning sammanföres till
en gemensam skogsallmänning.

Källor:
Ingrid Liljenäs: Allmänningsskogama i Norr-
bottens län.
Lars Carlsson: Skogsallmänningama i Sverige.
Arvidsjaurs Allmänningsskogs arkiv.
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