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Nervarande; Hasse Hansson, Greger Olofsson, Gun Lidestav (antecknare)

1. Hasse och Greger sammanfattade reddogjorde i korthet f6r hur motionen ang6ende

visionsarbetet hanterats och diskuterats pi virstdmman. Styrelsen hade medvetet

valt att inte ldgga ndgot forslag till beslut utan ville att stemman skulle diskutera och

besluta f6rutsdttningsldst. Beslutet blev ocks6 ienlighet med motionen, vilket i ett
fcirsta steg inneber att en arbetsgrupp bildas.

2. Greger har skickat en fcirfrAga n/inbjudan att ing6 i arbetsgruppen till de som deltog

pe stamman (se bilaga) och har fett fyra positiva svar. Dessa kommer nu att kallas till
ett mdte fore iilgjakten. Gruppens uppgift dr att fdrbereda ett underlag frir beslut
(infdr haiststemman) om hur man g5r vidare, bl a identifiera personer som kan vara

villiga och lSmpliga att leda studiecirklarna och ta fram litteratur, dokument och

namn p6 resurspersoner (experter) iolika fr6gor.

lnnan detta mcite bcir frdga om det er juridiskt mdjligt att utan lagdndring uppl6sa

VoA ha "utretts" . Gun lovade att undersdka saken och rapportera tillbaka innan
1/9. Om s6 skullevara fallet (upplcisning mctjlig) behciver vi gE vidare for att ta reda
p6 vilka konsekvenser det is s6 fall skulle f6, s6 viil ifr6ga om hur skogsmarkerna i s5

fall skulle fdrdelas (enbart till de byar som avstAtt skog till allmiinningen eller till
samtliga (Byar som avstod skog Fatmomakke blocket : Marsliden, Saksnds, Grytsj6,
Blaikliden, Eriksberg, Dorris och Stalon; Pd Dikanas : Matsdal, Dikands, Gronfjell,
Bergland, Daikanvik, Vdstansj6, Krutberg, eventuellt evan Stennes.)Villka kostnade

medfcir det och vem skall betala. Dessa fr6gor kommer inte att kunna besvaras fcir
1/9 utan om mdste anste till senare g ifall uppldsnin visar sig vare en mdjlighet.
Deremot skall Gun frjrscika ta reda pA om det er mojligt fdr VoA att fi lagfart pd VOA

1:1 (det innehav som iir kopplat till de fastigheter som hardel iallmdnningen. Asele

har man redan lagfart p6. Alvdalen har lagfart pa sitt innehav.

Diskuterades behovet av finansiering f<)r det fortsatta visionsarbetet, men vi var
dverens om att fram till hdststdmmans beslut om "hur gi vidare" fAr vi betrakta vira
respektive arbetsinsatser som "en investering f6r framtiden". Studiecirklarna dr

heller inte fdrenade med n6gra stcirre kostnader utan bor kunna genomforas utan
ans6kan om sdrskilda projektmedel. Deremot kan det finnas anledning att redan

under hcisten fundera p3 var och hur VOA (tillsammans med exv SLU) kan s6ka
projektmedel f6r det fortsatta utvecklingsarbetet.
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Projektplan: Enskild eller gemensam fiirvaltning av privatigd skog

Stora delar av det europeiska privatskogsbruket kennetecknas av sjunkande awerknings-nivier och
skogsverdsaktivitet, forsamrat skogligt kunnande och engagemang bland en allt st6rre skara
skog$gare. I ldnder ddr lagstiftningen inte aktivt har motverkar klyvning av fastigheter, ser vi even en
dkande fragmentering av skogsinnehavet, vilket bAde fdrsvdra och ftirdyrar itgerderna och minskar
varje enskild skogsdgares ekonomiska incitament att bedriva skogsbruk. Nedliiggningen av jordbruk
och en allt sttjrre andel utboegande dr andra generella fenomen som anses minska aktiviteten i det
Europeiska privatskogsbruket.

Som ett av flera olika fdrsdk att underletta fdr den enskilde skogsdgaren att bedriva ett aktivt
skogsbruk har man bl a iTyskland och Finland tagit initiativ tillgemensam f<irvaltning av enskilt egda
skogsfastigheter (Siiskonen 2012, Schraml & Selter, 2013) Erfarenheterna fr6n dessa f<!rs<jk ir dnnu
begransade, men fdljs upp av forskning i respektive liinder. I Sverige ddremot har vi redan hunora
6rs erfarenhet av gemensam skdtsel av enskilt egd skog. Narmare 1/10 av landets skogsigare har
ndmligen delar av sitt skogsinnehav under gemensam fdrvaltning i nigon av de 33 allmdnnings- eller
bespa ringsskogarna i Dalarna, Gaivleborgs, vesterbotten och Norrbottens ldn. I samband med
awittringen och laga skifte besldt ndmligen att en del av den skogsmark som staten delade ut till
bonderna skulle liggas under gemensam och professionell fOrvaltning. Med den konstruktionen ville
staten uppn6 en bdttre skogsskijtsel och ddrmed en uthelligt h6gre skogsproduktion pA s6v5l den
gemensamt fijrvaltade skogsmarken, som pA den enskilt forvaltade. Forhoppningen var n;mligen att
den professionella skogsskiitseln p6 allmdnningarna skulle tjana som en fdrebild for delagarna eger
skogsbrukande. Allmenningen skulle dessutom utgdra en lengsiktig och h6llbar ekonomisk bas fcir
traktens bondebefolkning och fdrhindra skogsbolagens uppkdp av bondeskogen, m a o stodja den
lokala ekonomin och vSlfdrden. (Holmgren, 2009)

Ny forskning visar pA stora regionala skillnader med avseende pa hur intensivt allmdnningsskogarna
skotts och det ekonomiska utfallet fdr delSgarna. Aven om delagarna generellt sett ar ndjda med
att ha en del av sitt skogsinnehav under gemensam forvaltningen finns iiven her regionala skillnader
liksom individuella skillnadet indjdhet. Den intensivaste skdtseln, hijgsta avkastningen och flest
ntjjda delegare finner vi i Dalarna, medan allminningsskogarna iVdsterbotten kdnnetecknas av l6ga
awerkningsnivAer, l5g utdelning och relativt sett mindre niijda och engagerade deldgare. (Holmgren
2009; Lidestav et al 2013)

Inom ramen fdr Interreg-projektet Baltic Landscape bedriver p6g6r nu ett arbete med att oka
intresset och engagemanget bland de ca 1000 deldgarna i Vilhelmina ovre Allmdnningsskog (voA).
Arbetet genomfors i nara sammarbetet med styrelsen fdr VoA. Av den genomf<lrda enkdten till
deldgarna framgir bl a att ca 25 % av delSgarna tycker att skogsproduktionen och avkastningen
borde tika, knappt 20% anser att det finns stordriftsfiirdelar med nuvarande system medan drygt
20% ser det som en f<irdel att "en del av mitt skogsinnehav sk6ts utan att jag behciver engagera
mig". Genomgdende 6r de utbodelagare mindre engagerade och aktiva, even i skdtseln av den del
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av fastigheten som ligger utanftir allmenningen. Bland aktiva abor finns det de som menar att en

uppliisning av allminningen vore den etgard som best skulle gynna ett aktivt skogsbrukande,
sysselsattning (sjiilwerksamhet och entreprendrsskap) och inkomster i kommunen. Att uppliisa en
allmdnning dr dock ingen enkel sak, varken juridiskt eller praktiskt, men mojligheten har even
patalats i den allmanningsskogsutredning som genomfdrdes 1983 (Ds Jo 1983:15). Negon utredning
av konsekvenserna har dock inte genomfiirts.

For en serids diskussion om fiir- och nackdelar med den nuvarande konstruktionen samt
konsekvenserna av en uppldsning av allmdnningen beh6vs ett underlag baserat pi realistiska

antaganden verkliga fiirutsattningar, vilket er syftet med det nu foreslagna projektet. I v6r fallstudie

- Vilhelmina Ovre Allminningsskog - utg6r vi frAn antagandet att nuvarande delegare skulle skiita
"sin del iallmiinningen" pe motsvarande sdtt som man idag skiiter sin enskilt brukade skog. steq 1 i

undersokningen blir att med hjalp av registret 6ver deliigare iVoA identifierar de skogsfastigheter i

Vilhelmina som er enskilt dgda och enskilt brukade. Stes 2 blir att med hjalp av Skogsstyrelsen i

Vilhelmina erh6lla uppgifter om utfdrd awerkning och skogsvArd pi dessa fastigheter under de
senaste 5 6ren, vilket sedan skall jemfiiras med de 6tgiirder som utforts pl VoA. I stes 3 96rs en

kalibrering fdr systematiska skillnader i areal, bonitet, och andra relevanta parametrar (exv

drivningsforhallanden) som torde vara nddvendig fiir en rattvisande jdmfdrelse. Fdr att belysa

frigan om deligarnas nuvarande sjalwerksamhet och miijligheter att utoka/utveckla detta avser vi
att istee 4 genomfora ett antal fokusgruppintervjuer med deliigare boende iVilhelmina kommun
respektive i UmeS med omnejd. Dessa intervjuer skall 6ven omfatta fregor om teknikanvendning,
investeringar och driftskostnader och behov av olika typer av extern service. I steq 5 gors en analys

och sammanstellning av hela materialet iform av en arbetsrapport, som sedan i Elleg..llpresenteras
och diskuteras vid ett mdte med styrelse och deligare. Resultaten av analyserna inklusive

diskussionerna med styrelse och deliigare kommer iven att redovisas iform av en vetenskaplig
artikel. Den berdknade tidsltgdngen for projektet dr 3 manmdnader netto. Om finansiering erhalls
kommer projektet att genomforas under 2014.
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