
Nlrvarande: Ivan Larsson, Daniel Axelsson, fllsse Hansson, Hans Holmberg, Greger
Olofsson

Agenda

1. Oppnande
Greger olofsson hilsade alla viilkomna till miitet och han tyclde det var roligt att det
blev sA mAnga som var intresserade att vara med i visionsgruppen

2. Yal ev m6tes ordf.
Hasse Hansson valdes till ordftirande ftir m6tet.

3 a. Val av mdtes sekreterarcy'

Greger Olofsson valdes till sekrcterare ftir m6tet

3 b. Val av justeringsman j$mte ordfdrande och sekretereren

Daniel Axelsson valdes till justeringsman

4. Presentation o tankar ang. visionsarb€tet av deltagama
Samtliga deltagare var ense om att man skure bdrja med punkten 5 i motionen vid vdr
stlimm4 iir det juridisk miijligt att uppliisa VOA och till vilka kostnader.
Eller kan man s6ka tagfart p6/tir v hermina ovre Aflmiinningsskog l: l och vilka
kostnader skulle det bli?

5. Uppdrage! se bihga sidan 2
Samtliga delagare var aven .verens om att sLU dr en timprig samarbetspartner i detta
visionsarbete. De har en ring erfarenhet att driva projerrr och €tt stort kontaktn,it med
kompetenta miirmiskor och hur man siiker ekonomiskt st6d til projekt.

6. Mdtet med Gun Lidestsv SLU 27 Juni, se bilaga sidan 3
Greger O. och Hasse H. har haft en niilf med Gun Lisestam ftAn SLU.
Ett utdrag frin detta m6te fans med visionsgruppens m6te fdr kvillen.
Dlir delgav Gun L. att de var inhesserad att vara med i detta visionsarbete/projekt om
det kommer ett beslut vid hiiststiimman 2016 att detta iir okei.



1 Ekonomi
Hans H. redogiorde att voA styrelse har tagit ett beslut att visionsgruppens filr [ven
arvoden vid deras mdteq hel och halv dags arvoden och milersiittning ffin bostad och
mdten4 lika som vid deras styrelsemdten.

Ovriga frlgor
Greger o' ftrslog att VoA styrelse o visionsgruppen btir fara pe ett studieb€sdk till
Jokkkmokks Sockenallmiiruring som har lagfart och ej kontant utdelning, utan att
deliigama flr siika bidrag till sina fastigheter. Detta ftr au voA skall fa inspimrion
och insikt hur dessa har utvecklat och driver sin verksamhet.
Mdte anseg att man skulle s\iuta pA beslutet till nesta mdt€.

Greger O. skall kontakta Grm L. om hon kan vara med pi ndsta m6te.
Ftinlag till mdtes datum 19-20-26 september frreslog mtitet.
Greger O. kallar &irefter till m6te.

Avslut
Ordf6rande avslutade m6tet.

Statalon 29 augusti 2016

#^<.e'---
frf. Hans Hansson
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Bilaga till punkten 5

Uppdraget:

1. Bildandet av allmannings- och besparingsskogarna och VOA? | BOrjan av 1900-talet.

2. Hur har forutsdttningarna andrats for att leva och verka i bygden och vilken roll kan VOA

spela det sammanhanget? Vem forsvarar vara rattigheter som markagare (ny byggare) i

omr6det?

3. Hur kan Vilhelmina ovre Allmanning bli en stark resursers i bygden?

- Vad kan vi tjana pengar pA; skogen, ballast, arenden, ber, s\ramp etc?

- Vilka forventningar pA driften, avkastning kan vi stalb pa en resurs och en

organisation i den storlek som VOA?

- Vilken kompetenser/kunskaper behovs fOr att vi ska kunna bli en stark resurs?

- Hur kan man skapa fler artetstilfalbn i bygden?

4. Ar lagar och reglementen uppdaterade och foljer de varandra?

- Vilken princip for raftigheterna tilljaK och ftske ska tillempas; en rdttighet per

fa$Qhet, eller skall samfliga detdgare ti delagarfastigheten ha en rettighet?
- Ar det mojligt och Onskvdrt att dndra reglerna for utdelning, fran kontantutdehing
till mer av den modell som tilHmpas i Jokkmokks sockenallmanning alt.

Alvdalen?

5. Ar det juridisK mdjligt att upplosa voA och vad skulle det ise fa fa for konsekvens
allmanningarna och er det juridiskt mojtot?



Bilaga till punkten 6

Utdrag av protokoll frin mdte med Gun Lidestam SLU 2616

Innan detta miite bcir friga om det ar juridiskt mojligt att utan lagdndring uppl6sa

VOA ha "utretts" . Gun lovade att undersdka saken och rapportera tillbaka innan 1/9.

Om sA skulle vara fallet (uppkisning mcijlig) beh6ver vi gi vidare fdr att ta reda pa

vilka konsekvenser det i si fall skulle fi, s5 vdl ifriga om hur skogsmarkerna i sii fall

skulle fdrdelas (enbart till de byar som avstett skog till allmdnningen eller till samtliga
(Byar som avstod skog Fatmomakke blocket : Marsliden, Saxnas, Grwsj6, Blaikliden,

Eriksberg, Dorris och Stalon; Pi Dikands : Matsdal, Dikanis, Gronfjdll, Bergland,

Dajkanvik, Vastansjd, Krutberg, eventuellt dven Stennas.) Vilka kostnader medfdr det
och vem skall betala. Dessa frigor kommer inte att kunna besvaras f<ire 1/9 utan om
meste ansta till senare, i sifall en uppliisning visar sig vare en mcijlighet. Daremot

skall Gun fiirsoka ta reda pi om det dr mdjligt f6r VOA att fa lagfart pi VoA 1:1 (det

innehav som ar kopplattill de fastigheter som hardel iallmdnningen). Asele har
man redan lagfart p5. Alvdalen har lagfart pi sitt innehav.

Diskuterades behovet av finansiering fcir det fortsatta visionsarbetet,
men vi var dverens om att fram till hdststdmmans beslut om ,,hur 

96 vidare,, fAr vi
betrakta vera respektive arbetsinsatser som "en investering frir framtiden,,.
Studiecirklarna dr heller inte f<irenade med nigra stdrre kostnader utan b6r kunna
genomfdras utan ansdkan om sdrskilda projektmedel. Daremot kan det finnas
anledning att redan under hdsten fundera pi var och hur voA (tillsammans med exv
SLU) kan sdka projektmedel f6r det fortsatta utvecklingsarbetet.



Mail frin Gun Lidestav SLU infair miitet 2918

Nu har jag med hjalp av Stefan Sandstrom fdtt viss klarhet i mojligheterna att losa upp allm6nningen
(ifr punkt 3).

Vi hittar ingenting i lagtexten som sager om det ar mojllgt eller ej - och rent tekniskt verkar det vara
mdiligt, men komplicerat de det meste ske iflera stes. Eftersom allmdnninssskoeen er att betrakta
som en samfillighet, meste den fdrst utplenas (se nedan) genom att en fastighetsreglering
genomftirs sl att de delSgande fastigheternas andelar i samftilligheten f6rs iiver till endast en
fastighet, som diirefter kan klyvas. Den sammanlagda kostnaden fcir b6da processerna torde
bli MYCKET stora. PA lantmiiteriets hemsida hittade vi ett prisexempel som kan ge viss vdgledning:
https://www.la ntm ateriet.se/svlFastisheter/An d ra-fastishet/k lvva /#fa q:vad- kosta r-det-ha r- h itta r
du-orisexem oel

Se mer detalier nedan.

Sedan har jag faktiskt (i motsats till det jag sa pA motet) funderat p5 om vi iindd kanske ska prova
med en ansiikan till KSLA redan nu i hctst (1519), antingen sA provar vi med att skicka in en lite
uppfr;schad/reviderad version av den ansdkan vi skickade till Brattesstiftelsen for 3 ir sedan (se

bilaga), eller s6 fer vi ta oss tid att skriva ihop en proiektplan som kopplar mer direkt/tvdlist till
visionsarbetet. Vad tvcker ni?

Hoopas pi irerkopplins frin er i borian av nesta vecka (efter ert mote 2918).

c,,,.

P.5. Aterkommer med info i frdgan om lagfart

Det verkar vara tekniskt mdjligt att upplOsa allmenningen och darefter dela upp den
mellan deHgama. Daremot kan jag inte hitta n6got som visar ifall det dr juridiskt
mdjligt. Det star varken att det er forbjudet eller till6tet i lagen. Allmdnningslagen talar
t.ex. bara om moiligheterna att avyttra mark fren allmanningen. Det finns ett valdigt
stort utrymme fdr tolkning i lagtexterna sa darfOr vegar jag mig inte p6 nAgot annat an
en ren spekulation.

I teorin och eftersom allmdnningen klassas som samfallighet ma$e f6rst
samfalligheten utpllnas genom att t.ex. alla andelar i samfiilligheten fdrs <iver till en
av delagarfastigheterna. Denna fastighet skulle di agas gemensamt av samfliga
deldgare. Ddrefter skulle denna fastighet klyvas i lotter efter vad varje delegara har
rdtt till. Det innebdr att beslutet om uppl<isning fattas av deldgarfastigheterna medan
beslutet om klyvning ddrefter borde komma att fattas av samfliga deiagare. Alla
dessa sleg kraver en egen lantmateriforrattning och formodligen en mycket h6g
kostnad att genomf<lra.

Jag skickar med nagra utdrag frin lantmateriet och allmanningslagen som frirklarar
begreppen jag utgAtt ifr6n.

Hdlsningar,

Stefan



Lantm5teriet

Vilken ar kopplinqen mellan beqreppen fastiqhet och samfalliqhet?

En fastighet ags av antingen fysiska eller juridiska personer. En samfellighet ags av
fastigheter. Narmare bestamt de fastigheter som 6r deldgare i samfiilligheten.

Vad dr HAradsallminningar och allmdnninqsskoqar?

Allmtinningsskogar och besparingsskogar i Norrland och Dalarna,
hdradsallmdnningar samt vissa sockenallmdnningar betraktas som samfdlligheter.

Innan fastighetsbildningslagen (1970:988) kom till var b6de hirads- allmenningarna
och allmdnningsskogarna registrerade som fastigheter i jordregistret. Ndr
fastighetsbildningslagen trddde i kraft Ar 1972 belutades det aft allmdnningsskogarna
och hdradsallmdnningarna skulle tas upp som samfalligheter utom vad gdller
fastighet som avskilts frin eller inf<lrlivats med allmdnning (Regeringens proposition
1999/2000:39)

Hur odr man fcir att f6 borUutpl6na en samfdllishet?

Fdr att utplana en samfiillighet behOver en lantmeterifdrraftning g6ras. Den kan goras
pi tre sdtt:

en fastighetsreglering genomf6rs s6 att den samfallda marken fors dver till en
enskild fastighet, eller
en fastighetsreglering genomfOrs sA att de deligande fastigheternas andelar i

samfalligheten fdrs 6ver till endast en fastighet. DA upphdr samfdlligheten
automatiskt eftersom definitionen f6r en samfdllighet inte ldngre ar uppfylld.
en fastighetsreglering eller sammanldggning genomfdrs s6 att de deldgande
fastigheterna fdrs ihop till endast en fastighet. DA upphdr samfdlligheten
automatiskt eftersom definitionen for en samfellighet inte langre ar uppfylld.

Allminningslagen

Om awttrinq och fdrvdrv av mark

8 $ 2 (Andrad genom SFS 2000:231)

Tidigare skrivning (fcire dndring): Till allmtinningsskog h6rande omrAde m6 avyftras
genom forsaljning eller annorledes, om avsevard f<irmAn fcir deldgarna darigenom
vinnes samt avyttringen ej liinder skogsskotseln a allmdnningsskogen till men eller
om eljest synnerliga skiil fdreligga till avyttringen. Ratt att besluta om dylik avyttring
tillkommer deldgarna, men avyftringen blir ei giltig med mindre den godkennes av
regeringen eller myndighet som regeringen bestammer.



Nuvarande skrivning (efter dndring): Till allmdnningsskog hdrande omr6de mA
avyttras genom fdrsaljning eller annorledes, om avseverd f6rmAn f6r deldgama
ddrigenom vinnes samt avyftringen ej ldnder skogsskdtseln A allmdnningsskogen till
men eller om eljest synnerliga skdl fdreligga till avyttringen. Rdtt att besluta om dylik
avyttring tillkommer delagarna.

FrAn f6rarbetet till lagdndringen: Bestammelserna i lagen (1952:'166) om
hdradsallmdnningar och lagen (1952:167) om allmdnningsskogar i Nonland och
Dalama rOrande infdrlivning av mark skall enligt proposilionens fOrslag upphavas.
Vidare skall kravet pi regeringens godkdnnande av markavyttring tas bort. En
mdjlighet ftir deldgarna aft f6rv6rva mark fdr annat angelaget dndamil skall inforas.
Vidare skall det av lagen om hdradsallmdnningar framgA att det 6r ldnsstyrelsen i det
l6n ddr allmdnningens styrelse har sitt sate som skall handliigga frAgor enligt lagen.
(Avsnitt 12.2)


