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Soppero Byars Samfällighetsförening

Bilaga 2.
Antagen verksamhetsplan 2017
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 2017 lämnade styrelsen förslag på verksamhetsplan, som antagits av årsstämman enligt
följande.

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. Bindningstiden
bestäms från ”fall till fall”, med hänsyn tagen till ränteläget och det förväntade behovet av
medel i verksamheten. Kortare placering sker på bankkonto med fria uttag.
Stämman beslöt 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. Skogsbruksplan som togs fram 2013 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.
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Stämman beslöt att:
·

Inga skogsvårdsåtgärder genomförs under året

·

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.
Stämman beslöt att:
· Kompletterande grusning, planerats sedan tidigare men som inte genomförts, görs
kommande sommar.
· 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.
Stämman beslöt att:
· Avtalet får fortsätta att gälla med oförändrat gruspris.
·

Skyltning om förbud mot nedskräpning samt rutiner för stängning av bom ses över.

·

Skyltning om förbud mot obehörig motortrafik sätts upp vid grustäkten

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 i stort sett väl och innebär följande:
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·
·
·
·

Anmälan till jakten görs på särskild blankett, som tillhandahålls av styrelsen.
Anmälan till jakt och inbetalning av jaktavgiften skall ha inkommit senast 15 juli.
Anmälan till flera olika jaktlag är tillåten.
Inga efteranmälningar godkänns.

Stämman beslöt att:
· Oförändrad jaktavgift vid anmälan senast 15 juli skall gälla för älgjakten 2017
· Jaktavgiften mellan 16 juli till 30 juli ska vara 1 000:· Anmälningar efter 30 juli handläggs inte
Småviltjakt
Småviltjakten har enligt beslut på årsstämman 2010 gjorts tillgänglig även för icke delägare.
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:Årskort:
1 500:Utöver det som regleras i jaktlagen och jaktförordningen gäller Samfällighetsföreningens
regler, som finns tillgängliga på www.sopperobyar.se.
Stämman beslöt att:
· Oförändrade regler skall gälla för småviltjakten under 2017
·

Införa betalning av småviltsjaktkort via Swish om styrelsen bedömer det lämpligt

·

Sätta upp informationsskyltar för att informera om områden där fiske- och
småviltsjaktkort kan lösas och betalningsformer

·

Styrelsen får undersöka intresse hos i första hand lokala turistentreprenörer att lösa
småviltsjaktkort för samtliga sina gäster genom att betala ett fast belopp till
samfälligheten. Om intresse finns har styrelsen mandat att teckna avtal
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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 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 sportfiske (ej nät) för 300:-. Kortet är ett familjekort (samma familjbegrepp som
för delägare) 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:Årskort:
1 500: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.
Stämman beslöt att:
· Mantalskrivna 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.
·

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

·

Införa betalning av fiskekort via Swish om styrelsen bedömer det lämpligt

·

Sätta upp informationsskyltar för att informera om områden där fiske- och
småviltsjaktkort kan lösas och betalningsformer

·

Styrelsen får undersöka intresse hos i första hand lokala turistentreprenörer att lösa
sportfiskekort för samtliga sina gäster genom att betala ett fast belopp till
samfälligheten. Om intresse finns har styrelsen mandat att teckna avtal
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·

·

Styrelsen undersöker hur fiskebevakning inom samfällighetens kan införas och
beslutar därefter om genomförande
Oförändrade regler skall i övrigt gälla för fisket under 2017

Stämman beslöt att:
· Delägare, efter särskild anmälan, skall ha rätt att fiska med not under 2017.
· Samma regler som under 2016 skall gälla för notfisket även 2017.

Esrangearrendet
Esrangearrendet är fortsatt mycket viktig för Samfällighetsföreningen. Det nu löpande avtalet
gäller för perioden 2016-2020.
Stämman beslöt att:
· Styrelsen får mandat att fortsatt arbeta för att ha goda relationer och diskussioner
med Esrange angående det nu gällande avtalet och Esranges framtidsplaner.

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.
Stämman beslöt att:
· Oförändrade regler för markarrendet skall gälla under 2017
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 marker. Anmälan om uttag skall göras till styrelsen innan
uttaget sker.
· Ersättning skall, efter uttaget och utan anmodan, erläggas med 50:- per kubikmeter.
Stämman beslöt att:
· Oförändrade regler för uttag av brännved skall gälla för 2017.

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.
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Stämman beslöt att:
· Oförändrade regler skall gälla 2017 för beviljande av ekonomiskt stöd.

Röjningspremie
Premie kan utgå för så kallad ungskogsröjning för enskilda markägare inom
Samfällighetsföreningen. Premien är max 400:- per hektar. Samfällighetsföreningens totala
kostnad får uppgå till max 100 000:-. I övrigt gäller de regler för ungskogsröjning som
tillämpas av Jukkasjärvi sockens skogsallmänning.
Stämman beslöt att:
· Oförändrade regler för ungskogsröjning skall gälla under 2017
·

I syfte att hålla landskapet öppet kan styrelsen under 2017 även bevilja bidrag för
slyröjning för enskilda markägare efter att ansökan prövats av styrelsen innan
beviljande. Samfällighetens totala kostnad för ungskogs- och slyröjning får uppgå till
maximalt 100 000:-

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 sker 2017.
Stämman beslöt att:
· Oförändrade regler för stipendiet skall gälla.

ID-handling
ID-handling för delägare och deras familjer finns tillgängligt sedan sommaren 2010. Kortet är
kostnadsfritt. Samfällighetsföreningen har numera en egen skrivare för korttillverkning.
Stämman beslöt att:
· Kortet skall fortsatt vara kostnadsfritt för delägare och deras familjer (samma
familjebegrepp som för jakt- och fiske)

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.
Länsstyrelsen har kontaktats för att fullfölja rågångsröjningen av den sträcka där gränsen inte
kunde fastställas när röjningarna genomfördes 2013.
Lantmäteriet har under vinter och vår 2015 snitslat gränsen och enligt uppgift skall
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gränsstolpar sättas upp längs gränsen.
Stämman beslöt att:
· Styrelsen fortsatt bevakar ärendet samt gör besiktning i fält och vid behov stöter på
Länsstyrelsen.
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.
Stämman beslöt 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.
Totalt är det ca: 6 km rågång som behöver markeras varav den längsta är mot
Rajamainenskiftet, övriga är mindre områden.
En utredning har indikerat kostnader på 100 000:- - 150 000:-, varav de största kostnaderna
består av att fastställa gränserna, utmärkning, gränsstolpar mm. ev. krävs Lantmäteriförättning
för fastställande av gränser, samtycke/godkännande från samtliga berörda fastigheter krävs.
Stämman beslöt att:
· Samfälligheten avvaktar med vidare åtgärder tsv.

Fiskeområde Tornedalen - Haparanda skärgård
Projekt ”förstudie Kuormakkabäcken” slutfördes 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
förbrukade. Ny så kallad programperiod, med nya ekonomiska medel, tros komma i gång
under 2017.
Stämman beslöt 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.
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 togs omfattande kontakter med samebyn och med Länsstyrelsen.
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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.
Samebyn visar tyvärr ingen som helst vilja att diskutera ärendet vidare med
Samfällighetsföreningen!
Stämman beslöt att:
· Fortlöpande 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.
Stämman beslöt att:
· Nya påstötningar görs för att få ärendet behandlat i miljö-och byggnämnden.

Upprustning av samfällda båtplatser i byarna
Upprustning av två samfällda båtplatser, Salmonranta i Övre Soppero samt Sokkumajärvi har
initierats/inletts under 2016.
Stämman beslöt att:
·

Det uppstartade arbetet med Salmonranta i Övre Soppero samt Sokkumajärvi slutförs
under 2017

·

Inventering av eventuella behov av upprustning av övriga samfällda båtplatser görs
under året

Skogsexkursion
Stämman beslöt att:
·

Försöka genomföra en skogsexkursion för delägarna i syfte att i fält studera olika
typer av genomförda skogsvårdsåtgärder (avverkning, gallring, röjning, bränning,
plantering mm.) förutsatt att någon kunnig person kan anlitas att leda.

