Soppero Byars Samfällighetsförening
Förslag till verksamhetsplan 2015
Inledning
Styrelsens uppgift är dels att förvalta och driva verksamheten enligt det ändamål som föreningen
skall tillgodose - ”förvalta ägor, jakt- och fiskerätter med mera som, vid laga skifte, avsattes
samfällda för Soppero bys skifteslag och som fortfarande är samfällda eller vilka senare
införlivats i skifteslagets samfälligheter samt anläggningar/byggnader och övriga tillgångar som
ägs av skifteslaget”- och dels att föreslå stämman framåtsyftande åtgärder som stärker
föreningens fortlevnad.
Det är sedan stämman som beslutar om och när de av styrelsen i verksamhetsplanen föreslagna
åtgärderna skall genomföras samt beslutar om eventuella tillägg i verksamhetsplanen.
För 2015 lämnar styrelsen förslag på följande verksamhetsplan.

Ekonomi
Kontanta medel
Samfällighetsföreningen har ingen kontantkassa. Pengarna finns på räntebärande bankkonton,
förutom ett mindre rörelsekapital, som finns på ett räntelöst företagskonto.
Medel som inte förväntas behövas inom snar framtid finns på fasträntekonto, som alltid har den
högsta räntenivån. Bindningstiden bestäms från ”fall till fall”, med hänsyn tagen till ränteläget
och det förväntade behovet av medel i verksamheten. För kortare placering gäller så kallat
placeringskonto, som har lägre ränta än fasträntekonton.
Styrelsen föreslår att:
 Styrelsen får fortsatt mandat att förvalta de kontanta medlen så att de ger bästa möjliga
förräntning, dock med begränsningen att enbart bankkonton får användas.

Skogen
Skogen är föreningens största tillgång. Den sedan 2013 nya skogsbruksplanen ligger till grund för
framtida skogsvårdsåtgärder.
Analysen av skogsbruksplanen har visat att skogen är i gott skick, men att det fortsatt kommer att
behöva göras vissa åtgärder så gott som årligen. Analysen av planen har även visat att stora
områden är ”rödlistade” och därför i praktiken omöjliga att avverka.
De avverkningsbara områdena är inte så många och inte heller så stora. Dessutom ligger de
ganska långt från tillgängliga skogsbilvägar och är därför svåra att kunna sälja till vettigt pris.
Styrelsen föreslår följande åtgärder under 2015:


Kompletterande återväxtkontroll görs av de misslyckade planteringarna.
Återväxtkontroll har genomförts under 2014, men vissa områden betraktades som osäkra
och kräver därför ny kontroll.
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Röjning av drygt 50 ha i anslutning till Vittangiälven och ca 20 ha röjning/hyggesrensning
bakom Maltosrova. Besiktning görs på plats innan den exakta arealen bestäms.



Fortsatt uppsättning av skyltar, med nedanstående text, på strategiska platser:
Soppero Byars Samfällighetsförening
Jakt-och fiskekort
www.sopperobyar.se

Skogsbilvägarna
Samfällighetsföreningen förvaltar följande skogsbilvägar: Kivivaaravägen (ca 2 km),
Palovaaravägen (ca 4,5 km) och Sattajärvivägen (ca 6 km). Dessutom är föreningen 41 % ägare
av Maltosrovavägen (22 km), som förvaltas av en särskild vägförening.
De 100 procentigt ägda skogsbilvägarna är i gott skick, men vissa årliga underhållsåtgärder
behöver ändå göras.
Styrelsen föreslår att:
 Kompletterande grusning, som var planerad till sommaren 2014 men som inte
genomfördes, görs kommande sommar.
 Vägbom inköps till Palovaaravägen. (även den åtgärden var planerad till 2014, men
genomfördes inte av olika anledningar)
 Skadade trummor på Kivivaaravägen (1 trumma) och Sattajärvivägen (1 trumma) byts ut.

Grustäkten
Entreprenör är Lannavaara Åkeri och Taxi AB. Avtalet gäller tillsvidare.
Avtalet innebär att Samfällighetsföreningen har upplåtit rätten att sälja naturgrus från grustaget
till entreprenören. Försäljning får endast ske till delägare och enbart för husbehov.
Delägare har dock rätt att för eget bruk själv hämta mindre mängd grus på anvisat område.
Priset för gruset bestäms av Samfällighetsföreningen. Priset är för närvarande tio (10) kr per
kubikmeter exkl. moms.
Styrelsen förslår att:
 Avtalet får fortsätta att gälla med oförändrat gruspris.

Jakten
Älgjakt
De gällande reglerna för älgjakten innebär följande:
 Jakträtten är förbehållen delägarna och deras familjer. Som familj räknas delägare,
delägares make/maka/sambo, delägares barn och delägares föräldrar.
 Sedan 2014 är jaktavgiften 500:- / år och deltagare/jaktlag.
De administrativa rutinerna fungerar väl och innebär följande:
 Anmälan till jakten görs på särskild blankett, som tillhandahålls av styrelsen.
 Anmälan till jakt och inbetalning av jaktavgiften skall ha inkommit senast 15 juli.
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Anmälan till flera olika jaktlag är tillåten.
Inga efteranmälningar godkänns.

Styrelsen föreslår att:
 Oförändrade regler skall gälla för älgjakten 2015.
Småviltjakt
Småviltjakten har enligt beslut på årsstämman 2010 gjorts tillgänglig även för ickedelägare.
Följande villkor och avgifter gäller för småviltjakten:
 Delägare
Delägare och delägares familj (samma familjebegrepp som för älgjakten) äger rätt att
kostnadsfritt jaga så kallat småvilt.
Behörighet som delägare/familj skall kunna styrkas i samband med jakt.
 Mantalsskrivna men ej delägare
Mantalsskrivna i någon av byarna, som ingår i Samfällighetsföreningen, men som inte är delägare
får köpa årskort för småviltjakt för 300:-. Kortet är ett familjekort (samma familjebegrepp som
för delägare) och gäller för alla i familjen som är skrivna på samma adress.
 Stugägare, men inte mantalsskrivna, i byarna
Stugägare, men inte mantalsskrivna, i byarna som ingår i Samfällighetsföreningen får köpa
årskort för småviltjakt för 300:-. Kortet är ett familjekort (samma familjebegrepp som för
delägare) och gäller för alla i familjen som är skrivna på samma adress som stugägaren.
 Övriga
Övriga enskilda jägare får köpa jaktkort för småviltjakt enligt följande:
1 dygn:
200:3 dygn:
300:7 dygn:
500:Utöver det som regleras i jaktlagen och jaktförordningen gäller Samfällighetsföreningens regler,
som finns tillgängliga på www.sopperobyar.se.
Styrelsen föreslår att:
 Oförändrade regler skall gälla för småviltjakten under 2015

Fisket
Sportfisket har, i likhet med småviltjakten, gjorts tillgänglig även för ickedelägare.
Följande villkor och avgifter gäller för fisket:
 Delägare
Delägare och delägares familj (samma familjebegrepp som för jakten) äger rätt att kostnadsfritt
fiska med spö och max 5 nät i vatten tillhöriga Soppero Byars Samfällighetsförening.
Behörighet som delägare/familj skall kunna styrkas i samband med fiske.
 Mantalsskrivna men ej delägare
Mantalsskrivna i någon av byarna, som ingår i Samfällighetsföreningen, men som inte är delägare
får köpa årskort för sportfiske (ej nät) för 300:-. Kortet är ett familjekort (samma familjebegrepp
som för jakten) och gäller för alla i familjen som är skrivna på samma adress.
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 Stugägare, men inte mantalsskrivna, i byarna
Stugägare, men inte mantalsskrivna, i byarna som ingår i Samfällighetsföreningen får köpa
årskort för sportfiske (ej nät) för 300:-. Kortet är ett familjekort (samma familjbegrepp som för
jakten) och gäller för alla i familjen som är skrivna på samma adress som stugägaren.
 Övriga
Övriga enskilda fiskare får köpa fiskekort för sportfiske (ej nät) enligt följande:
1 dygn:
200:3 dygn:
300:7 dygn:
500:Utöver det som regleras i fiskelagen och fiskeförordningen gäller Samfällighetsföreningens
regler, som finns tillgängliga på www.sopperobyar.se.
Fisketillstånd enligt ovan gäller inte i sjöarna Sopperojärvi och Ahvenjärvi (i Lannavaara),
som är utarrenderade.
Styrelsen föreslår att:
 Oförändrade regler skall gälla för fisket under 2015.
Styrelsen föreslår vidare att:
 Delägare, efter särskild anmälan, skall ha rätt att fiska med not under 2015.
 Samma regler som under 2014 skall gälla för notfisket även 2015.

Esrangearrendet
Esrangearrendet är fortsatt mycket viktig för Samfällighetsföreningen. Det nu löpande avtalet
gäller för perioden 2011-2015.
Styrelsen föreslår att:
 Styrelsen får mandat att fortsatt arbeta för att ha goda relationer och diskussioner med
Esrange angående det nu gällande avtalet och Esranges framtidsplaner.
 Gällande avtal förlängs, men uppföljningsmöte med Esrange genomförs under hösten.

Fritidsstugor
Reglerna för markarrende för fritidsstugor och stugregistret fungerar väl. Antalet registrerade
stugor är 55 st. Årsavgiften för markarrendet är för närvarande 100:- /stuga. Sedan 2013
fakturerar Samfällighetsföreningen för markarrendet.
Styrelsen föreslår att:
 Oförändrade regler för markarrendet skall gälla under 2015
Markupplåtelse för uppförande av stuga kan bara beviljas till delägare och deras familjer
(samma familjebegrepp som för jakten och fisket).
För att stugregistret skall kunna hållas aktuellt är det viktigt att alla förändringar inrapporteras till
Samfällighetsföreningen.

Brännved
Reglerna för uttag av brännved är följande:
 Delägare får för eget bruk göra uttag av så kallat brännved från Samfällighetsföreningens
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marker. Anmälan om uttag skall göras till styrelsen innan uttaget sker.
Ersättning skall, efter uttaget och utan anmodan, erläggas med 50:- per kubikmeter.

Styrelsen föreslår att:
 Oförändrade regler för uttag av brännved skall gälla.

Ekonomiskt stöd till olika verksamheter
Reglerna för styrelsens mandat att bevilja ekonomiskt stöd är följande:



Stöd bör uteslutande ges till specifika åtgärder eller utvecklande verksamheter, inte till att
täcka normala driftskostnader.
Styrelsen har mandat att bevilja ekonomiskt stöd till ett totalbelopp om max 30.000:- per
år.

Styrelsen föreslår att:
 Oförändrade regler skall gälla 2015 för beviljande av ekonomiskt stöd.

Röjningspremie
Premie kan utgå för så kallad ungskogsröjning för enskilda markägare inom
Samfällighetsföreningen. Premien är max 200:- per hektar. Samfällighetsföreningens totala
kostnad får uppgå till max 100 000:-. I övrigt gäller de regler som tillämpas av Jukkasjärvi
sockens skogsallmänning.
Styrelsen föreslår att:
 Premiebeloppet höjs till 400:- per hektar.
 Oförändrade regler i övrigt skall gälla under 2015.

Stipendium till elever i högskoleutbildningen i Ädelstensteknik i Lannavaara
Stipendiet delades ut första gången våren 2009. Stipendiet är på 10 000:- och kan delas av högst
två elever (5 000:- vardera). Stipendiet utdelas vartannat år, de år det finns en avgångsklass.
Utdelning har skett 2013. Nästa utdelning sker 2015
Styrelsen förslår att:
 Oförändrade regler för stipendiet skall gälla.

ID-handling
ID-handling för delägare och deras familjer finns tillgängligt sedan sommaren 2010. Kortet är
kostnadsfritt. Den hittills kontrakterade kortleverantören har lagt ner sin verksamhet. Offerter har
tagits in från nya leverantörer. Offerterna har indikerat en betydligt högre kostnad/kort än hittills.
Styrelsen föreslår att:
 Samfällighetsföreningen köper in en egen maskin för korttillverkning (Inköpskostnad ca
15 000) för att hålla nere kostnaderna för korten.
 Kortet skall fortsatt vara kostnadsfritt för delägare och deras familjer (samma
familjebegrepp som för jakt- och fiske)
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Övrigt
Rågångsröjning Vittangiälvsskiftet
Under 2013 har rågångsröjning mot fastighetsverkets marker genomförts och bekostats av
Länsstyrelsen. Tyvärr kunde inte röjningen genomföras av hela gränssträckan på grund av att
gränsen inte gick att identifiera på några delsträckor. Ny lantmäteriförrättning måste göras för att
fastställa den exakta gränsen.
Under 2014 har Länsstyrelsen inte haft ekonomiska medel för lantmäteriförrättning eller fortsatt
röjning.
Styrelsen föreslår att:
 Länsstyrelsen fortsatt bearbetas för att ny lantmäteriförrättning genomförs och att de
delsträckor som inte kunde röjas 2013 röjs så snart som möjligt.
Rågångsröjning av gränsen mellan Rajamainenskiftet och Statens marker
Länsstyrelsen har meddelat att de för närvarande saknas ekonomiska medel för röjning av
rågångar mot Statens marker.
Styrelsen föreslår att:
 Länsstyrelsen fortsatt bearbetas för att rågångsröjning skall kunna genomföras så snart
som möjligt.
Rågångsröjning av gränser mellan samfällighetens marker och delägarnas marker
Under 2014 har utredning påbörjats om vilka fastigheter som berörs och hur mycket röjning som
kan bli aktuell.
Styrelsen föreslår att:
 Den under 2014 påbörjade utredningen fullföljs så att omfattningen av röjningen och
kostnaden kan uppskattas.
 Årsstämman 2016 tar det slutliga beslutet om röjningen skall bekostas av
Samfällighetsföreningen.
Fiskeområde Tornedalen - Haparanda skärgård (www.foth.se)
Projekt ”förstudie Kuormakkabäcken” har slutförts under 2013. Förstudien har resulterat i ett
”åtgärdspaket” som bland annat innehåller följande förslag:
 iordningsställande av lekbottnar
 fiskeförbud i 3 år
De tillgängliga ekonomiska medlen (ca 11 Mkr) som Fiskeområdet haft till sitt förfogande är nu
förbrukade och alla projekt har avslutats under 2014. Ny så kallad programperiod, med nya
ekonomiska medel, tros komma i gång i bästa fall i slutet av 2015.
Styrelsen föreslår att:
 De förslag som förstudien föreslår genomförs.
 Ekonomiska medel söks för genomförandet så snart ekonomiska medel finns tillgängliga.
 Delfinansieringen genom ”projektmedel” bör uppgå till minst 50% för att genomförandet
skall förverkligas.
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Renstängsel i Maattavaaraområdet
Det av Saarivuoma sameby hösten 2011 uppsatta säsongsstängslet står fortfarande kvar och är
därför nu sedan länge att betrakta som ett permanent stängsel.
Under 2012, 2013 och 2014 har omfattande kontakter förevarit med samebyn och med
Länsstyrelsen. Kontakt har även tagits med jurist för att diskutera polisanmälan/juridisk prövning
av samebyns handlande. Juristens förslag är att i det längsta undvika en polisanmälan/juridisk
prövning. Först bör alla andra lösningar prövas.
Styrelsen föreslår att:
 Nya kontakter tas med samebyn.
 Nya kontakter tas med Länsstyrelsen för att förmå dem att bearbeta samebyn till att följa
gällande bestämmelser och för att anlägga det permanenta stängslet enligt den sträckning
som beslutats.
 Skrivelse skickas till Sametinget för att informera om ”turerna” kring stängslet och med
frågan om Sametinget kan göra något för att förmå Saarivuoma sameby att följa gällande
bestämmelser.
Renvaktarstuga inom Talma renbetesområde inom Vittangiälvsskiftet
Trots flera påstötningar till Kiruna kommuns miljö- och byggnämnd har den i maj 2013
inlämnade skrivelsen om misstänkt svartbygge ännu inte behandlats.
Styrelsen föreslår att:
 Nya påstötningar görs för att få ärendet behandlat i miljö-och byggnämnden.
Skogsförsäkring av privata fastigheter
Föreningens skogsinnehav är försäkrat i försäkringsbolaget IF. Många av delägarna har inte
försäkrat sin skog. Det kan finnas möjligheter att ansluta försäkring av privata skogar till
Samfällighetsföreningens försäkring. På detta sätt blir kostnaden förmånligare än om varje
enskild delägare försäkrar sin skog.
Vid de kontakter som hittills varit med försäkringsbolaget har det framkommit att
försäkringsbolaget kräver att alla privata fastigheter ansluts.
Styrelsen föreslår att:




Samfällighetsföreningens försäkringsbolag IF kontaktas för offertförfrågan om anslutning
av samtliga privata fastigheter som ingår i Samfällighetsföreningen till
Samfällighetsföreningens skogsförsäkring.
Årsstämman beslutar om ett maxbelopp för att styrelsen skall få genomföra anslutningen
av de privata fastigheterna till Samfällighetsföreningens försäkring.
De enskilda fastighetsägarna som redan har sin skog försäkrad, bestämmer själva om de
vill ha kvar sin egen privata försäkring och således vara dubbelförsäkrade.

Mars 2015
Styrelsen

