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Förvaltning
Styrelsen för Soppero Byars Samfällighetsförening får härmed avge verksamhetsberättelse för
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Verksamheten
Soppero Byars Samfällighetsförening förvaltar ägor, jakt- och fiskerätter med mera som, vid laga
skifte 1961-01-23 akt Soppero 12140, avsattes samfällda för Soppero bys skifteslag och som
fortfarande är samfällda eller vilka senare har införlivats i skifteslagets samfälligheter samt
anläggningar/byggnader och övriga tillgångar som ägs av skifteslaget (Samfällighetsföreningen).

Ekonomin
Intäkter
Samfällighetsföreningens största intäkt under året har varit arrendet från Esrange. Andra intäkter
av betydelse har varit upplåtelser av jakt- och fiskerättigheter samt markarrenden för stugor.
För att få högsta möjliga ränta på kapitalet har största delen varit placerat i fasträntekonton eller
placeringskonton. Endast en mindre del, för löpande utgifter, har funnits på transaktionskonto utan
ränta.
Kostnader
De största kostnaderna under året har varit byte av vägtrumma i Sattajoki samt
förvaltningskostnaderna (administration, försäkringar, arvoden med mera).
Omsättning/resultat
Samfällighetsföreningens omsättning uppgick till 398 594 kr (391 708 kr). Resultatet uppgick till
23 834 kr (86 749 kr). Årets resultat föreslås överförd i ny räkning.
Resultatet av Samfällighetsföreningens verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång
framgår av Samfällighetsföreningens årsredovisning.

Skogen
·

Allmänt

Skogsbruksplanen, som levererades 2013, ligger till grund för de framtida skogsvårdsåtgärderna.
Skogsbruksplanen visar också att skogen är i gott skick, de aktuella skogsvårdsåtgärderna är
främst ungskogsröjningar. Tyvärr visar skogsbruksplanen också att väldigt stora arealer är
”rödlistade” vilket innebär att områden som kan tänkas bli avverkningsbara i framtiden inte är så
många och inte så stora.
Inledande diskussioner med Länsstyrelsen i Norrbottens Län pågår med avsikt att utreda
möjligheten/lämpligheten att upprätta naturvårdsavtal/naturreservat inom samfällighetens
fastigheter. De aktuella områdena är delar av Soppero s:11, ca: 8 700 ha (Vittangiälvsskiftet)
samt hela Soppero s:10 1 500 ha (Saarivaara).
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Efter att samfälligheten lämnat in en formell intresseanmälan om naturreservatsbildning för
Soppero s:10 har Länsstyrelsen i Norrbottens län meddelat att området är mycket intressant och
därmed skyddsvärt. Under 2019 fanns inte medel för att genomföra detta och det är inte säkert att
länsstyrelsen kan betala intrångsersättning under 2020 men länsstyrelsen planerar att kontakta
samfälligheten under våren 2020 för inledande diskussioner.
Åtgärder som genomförts under 2019
Inga skogsvårdsåtgärder har utförts under 2019
Skogsbrand Sarkavaara
En skogsbrand uppstod i juni och bedöms omfatta 50-100 ha. Branden är anmäld till
samfällighetens försäkringsbolag If. Inventering av skadorna planeras att genomföras under 2020
tillsammans med försäkringsbolagets skadereglerarera. Området är klassat som nyckelbiotop.
·

Förvaltningsobjekt

Listan över samfällighetens registrerade förvaltningsobjekt enligt Lantmäteriet har visat sig vara
ofullständig då ett antal fastigheter saknas. Utifrån dokumentation från laga skift har de saknade
fastigheterna identifierats och lokaliserats. Återstår att klarlägga ägandeförhållanden och därefter
registrering som samfällighetens förvaltningsobjekt.
·

Försäkring

Samfällighetsföreningens produktiva skogsmark är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget IF.
Försäkringskostnaden är för närvarande 23 430 kr.
·

Taxeringsvärde

Totala taxeringsvärdet för Samfällighetsföreningens marker är 62 144 000 kr varav
skogsbruksvärdet är 59 066 000 kr och skogsimpedimentet 3 078 000 kr.
Taxeringsvärdet kommer att höjas till 81 025 000 kr under 2020.
Den totala arealen är 17 134 ha, varav 10 311 ha produktiv skogsmark.

Skogsbilvägarna
Sattajärvivägen och Palovaaravägen var stängda under förfalloperioden på våren,
Trumma efter Sattajärvivägen vid Sattajoki byttes ut under året.

Grustäkten
Entreprenör är Lannavaara Åkeri och Taxi AB. Avtalet gäller tillsvidare.
Priset per kubikmeter har under året varit 10:- (exkl.moms).
Grus från Samfällighetsföreningens grustäkt får endast säljas till delägare och enbart för så kallat
”husbehov”, ej för industriellt ändamål.
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Jakten
Älgjakt
Reglerna för anmälan till älgjakten fungerar fortsatt mycket bra. Styrelsen har beslutat om
tilldelningen av antalet älgar till respektive lag. Jaktlagen utser jaktledare som rapporteras till
samfälligheten. De utsedda jaktledarna har skött allt kring jakten. Vid eventuella oklarheter har
jaktledarna kunnat vända sig till föreningens sekreterare/älgjaktssamordnare.
Soppero Byars Samfällighetsförenings jaktlag är det officiella namnet för licensområdet.
Jakträtt har delägare och deras familjer. Som familj räknas delägare, make/maka/sambo,
delägares barn och delägares föräldrar.
Älgtilldelningen var 12 vuxna djur och 12 kalvar. Tilldelningen fördelades enligt följande mellan
de fyra jaktområdena:
·
·
·
·

Sekkujoki södra
Sekkujoki norra
Saarivaara
Soppero norra

4+2
5+2
2+2
1+2

(12 anmälda ägare)
(14 anmälda jägare)
( 8 anmälda jägare)
(12 anmälda jägare)

Kalvpott: 4 st, som inte tilldelats något jaktområde och hanteras i enlighet med avlysningsjakt
och gäller från första jaktdagen.
Antalet anmälda var 46 stycken (51 st 2018).
·
·
·
·

Jaktavgift vid anmälan senast 15 juli har varit 500:Jaktavgiften vid anmälan mellan 16 juli till 31 juli var 1 000:Jaktavgiften vid anmälan mellan 1 augusti till 15 augusti var 2 000:Anmälningar efter 15 augusti handläggs inte.

Under sista jaktveckan tillämpas avlysningsjakt av återstående älgar av den till samfälligheten
tilldelade licensen. Allt kring avlysningsjakten sköttes av jaktledarna utan inblandning av
styrelsen.
10 vuxna älgar och 2 kalvar har inrapporterats som fällda till Länsstyrelsen.
Möjlighet för tillsynsjakt för ungdom som inte har nödvändig vapenlicens förtydligades i
anmälningsblanketten för älgjakt, i anmälan skall det för varje tillsynsjägare finnas en ansvarig
jägare med behörighet för ändamålet.
Under älgjakten förekom jakt på samfällighetens licensområde av oanmälda jägare. Detta utgör
en stor säkerhetsrisk och medför att delar av jaktmarken inte kan nyttjas på grund av osäkerhet
om det finns andra, obehöriga, jägare på fastigheten. Polisanmälan kommer att ske om detta
upprepas.
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Småviltjakt
Småviltjakten är kostnadsfri för delägarna och deras familjer. Sedan 2010 är småviltjakten
tillgänglig även för icke delägare.
Antalet sålda jaktkort under 2019 uppgick till 1 st (5 st).

Fisket
Sportfiske
Sportfisket är kostnadsfritt för delägarna och deras familjer. Sportfisket är, i likhet med
småviltjakten, sedan 2010 även tillgänglig för icke delägare.
Antal sålda fiskekort under 2019 uppgick till 87 st (67 st).
·

Mantalskrivna i byarna samt stugägare i byarna som ingår i Samfällighetsföreningen,
men som inte är delägare får köpa årskort för sportfiske och max 5 nät för 600:-. Kortet
är ett familjekort (samma familjebegrepp som för delägare) och gäller för alla i familjen
som är skrivna på samma adress. Beslutet gäller t.o.m. 2020.

·

Betalning av fiskekort via Swish är möjligt (nr. 123 351 11 36)

Notfiske
Även sommaren 2019 var notfiske tillåtet. För notfisket gällde de regler som regleras i
Fiskeriverkets författningssamling och i Fiskelagen. Dessutom skall anmälan om fiske samt
slutrapport om fiske lämnas till styrelsen i Samfällighetsföreningen.
Totalt 3 delägare hade anmält avsikt att fiska med not och skickade in fiskerapport efter avslutat
notfiske 2019.
Sopperojärvi
Sjön Sopperojärvi är utarrenderad sedan 2008-07-01och allt fiske är förbehållet arrendatorn.
Arrendet är förlängt med 5 år och sträcker sig till 2023-06-30.
Ahvenjärvi
Sjön Ahvenjärvi i Lannavaara är utarrenderad sedan 2014-07-01 och allt fiske är förbehållet
arrendatorn. Arrendet är förlängt med 5 år och sträcker sig till 2024-06-30.

Esrangearrendet
Nuvarande avtal mellan Soppero Byars Samfällighetsförening och SSC Esrange gäller i fem år
från 1 januari 2016 till 31 december 2020. Beloppet räknas årligen upp med KPI.
Avtalet innebär ett stort intrång i Samfällighetsföreningens möjligheter att nyttja de arrenderade
områdena på ett effektivt sätt.
SSC Esranges har under 2018 gjort en ansökan till Länsstyrelsen i Norrbottens län angående
utökning av säkerhetsområde (D-zon) med anledning av nyetablering av uppskjutnings och
testverksamhet öster om nuvarande uppskjutningsområde. Området som berörs för
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samfälligheten sträcker sig österut från nuvarande A-zon till toppen av Ylinen Maltosrova.

Fritidsstugor/markupplåtelser
Stugregistret fungerar väl. Det totala antalet registrerade stugor uppgår till 56 st.
För att registret skall kunna hållas aktuellt är det fortsatt viktigt att varje förändring i
ägarförhållanden inrapporteras till Samfällighetsföreningen. Det bör också uppmärksammas att
Samfällighetsföreningen enbart ger tillstånd till markupplåtelse. Byggnadslov och eventuella
andra tillstånd måste sökas från berörd myndighet.
För 2019 har avgiften per stuga varit 100 :-. Avgiften faktureras varje år efter årsstämman.
Markupplåtelse för uppförande av stuga beviljas bara till delägare och deras familjer (samma
familjebegrepp som för jakten och fisket).

Bidrag till olika verksamheter
Under året har 5 000:- utbetalats som reklam för samfälligheten vid olika verksamheter i byarna.

Övrigt
Brännved
Under året har 11 kubikmeter brännved inrapporterats och betalats.
Delägare får för eget bruk ta ut brännved till en kostnad av 50:- / kubikmeter (inkl moms).
Rågångsröjning av gränsen mellan Rajamainenskiftet och Statens marker
Besked från länsstyrelsen är att det för närvarande saknas ekonomiska medel för röjning av
rågångar mot Statens marker. Kan eventuellt bli aktuellt 2020?
Röjningspremie för ungskogs- eller slyröjning
Inga premier har betalats ut.
Premie kan utgå för ungskogsröjning för enskilda markägare inom Samfällighetsföreningen.
Premien är max 400:-/ha. Samfällighetsföreningens totala kostnad får uppgå till max 100 000:-.
I övrigt tillämpar samfällighetsföreningen de regler som tillämpas av Jukkasjärvi sockens
skogsallmänning.
Fiskeprojekt
Den ideella föreningen ”Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård” har verkat sedan 2011
med uppgift att stimulera och utveckla fisket i Haparanda skärgård och i Torneälven med dess
biflöden.
Föreningen har ombildats och heter numera Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård 2020.
Samfällighetsföreningen är medlem i den ideella föreningen.
Under 2012/13 initierades ett flertal projekt inom Samfällighetsföreningens område. Ett projekt,
en förstudie av Kuormakkabäcken i Lannavaara, har kunnat genomföras inom samfälligheten. De
övriga projektförslagen har stupat på att det inte har gått att finna någon projektägare – ett
företag, en förening eller en enskild – som vill och kan driva projekt.
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Kuormakkabäcksprojektet har utmynnat i ett förslag om genomförande av konkreta åtgärder för
att återställa bäcken i bra skick. En upprustning av lekbottnar planeras att ske som nästa steg.
Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård 2020 och Jordbruksverket har sagt ja och projektet
har beviljats 100 % finansiering. Dock måste föreningen förskottera en del utlägg.
Åtgärderna i Kuormakkabäcken har påbörjats men har av olika skäl blivit försenade och planeras
att slutföras under 2020.
Projekt ”Fiske och Natur”
Ett projekt i syfte att göra samfällighetens vatten och marker mer tillgängligt för delägare och
andra besökare med informationsmaterial, rastplatser mm. initierades under året. Tanken är att
projektet i huvudsak ska finansieras med externa medel. Ingen lämplig extern finansiering fanns
att tillgå under 2019.
Hemsidan
Hemsidan www.sopperobyar.se är igång sedan slutet av juni 2010.
Tillfälligt renstängsel i Maattavaaraområdet
Under hösten 2011 har Saarivuoma sameby satt upp renstängsel, ett så kallat säsongsstängsel, i
Maattavaaraområdet. Ett säsongsstängsel får uppsättas utan samråd med markägaren.
Säsongsstängslet skall tas ner omedelbart efter det att säsongen är slut. Det under hösten 2011
uppsatta stängslet skulle alltså ha varit nertaget under våren 2012. Stängslet står fortfarande kvar
och är därför nu att betrakta som permanent.
I ärendet har omfattande skriftväxling skett med dels Saarivuoma sameby och dels med
Länsstyrelsen. Under våren 2013 genomfördes även ett möte med styrelsen för samebyn. Mötets
syfte vara att öka förståelsen och respekten för varandras näringar. Från Samfällighetsföreningen
påpekades även den vårdslösa uppsättningen av stängslet. Det ledde till att uppsättningen
förändras så att åverkan på växande skog minimeras. Även ett gemensamt besök i området för att
på plats se exakt var det uppsatta stängslet går och hur det är uppsatt överenskoms på mötet.
Tyvärr har detta med samebyn gemensamma besök i området ännu inte kunnat genomföras.
Stängslet är fortfarande kvar!
Båtplatser
Under 2019 iordningställdes en samfälld båtplats,
-

Sokkumajärvi (Soppero s:4)

Båtplatsen har schaktats av och har fått en ny marköverbyggnad av dränerande förstärkningslager
samt ett bärlager som avtätning för körytor.
Styrelsen har beslutat att sätta upp skyltar med ursprungsnamn i anslutning till båtplatser som är i
samfällighetsföreningens ägo.
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Styrelse
Styrelsen har under 2019 sett ut enligt följande:
Ordinarie ledamöter:

Suppleanter: (ej personliga)

Ordförande Jan-Ola Johansson

Jonny Tornéus

Vice ordf.

Hans Söderström

Rolf Hagebjörk

Kassör

Gerd Johansson

Lage Woutilainen

Sekreterare Torbjörn Romark

Anette Nilsson

Ledamot

Jan Klein

Tord Nilsson

Styrelsen har under året hållit sex (6) protokollförda möten.
Till styrelsemöten har suppleanterna kallats varje gång. Detta för att suppleanterna också bättre
skall kunna hålla sig informerade om verksamheten.
Ordinarie revisorer:

Revisorssuppleanter:

Sören Sidér

Håkan Johansson

Anne Gunnare

Martin Israelsson

Valberedning:
Sture Söderström, sammankallande
Vivi-Anne Zakariasson
För styrelsens ordinarie ledamöter är mandatperioden 2 (två) år. För alla övriga är
mandatperioden 1 (ett) år.
De ordinarie styrelseledamöterna är valda för följande perioder:
Jan-Ola Johansson, Gerd Johansson, Tord Nilsson, 2018 – 2020
Hans Söderström och Torbjörn Romark, 2019 – 2021
Årsstämma
Ordinarie årsstämma hölls lördagen den 17 mars 2019 i Övre Soppero
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Februari 2020

Jan-Ola Johansson

Tord Nilsson

Gerd Johansson

Torbjörn Romark

Hans Söderström

