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                ARVIDSJAURS  ALLMÄNNINGSSKOG 
 
                                1877 – 2007 
 
                     Axplock ur dess 130-åriga historia 
 
 
 
 
 
Varför allmänningsskogar i Lappmarken? 
 
  Två faktorer torde ha varit direkt avgörande. Den ena var missväxtåren och svälten under 
1860-talet, den andra var avvittringen.( Den juridiska rätten till skog och mark skulle 
överföras till nybyggarna) 
  Norrbotten hade vid denna tid en dynamisk landshövding vid namn P.H.Widmark. Mycket 
talar för att han stimulerade en revisionssekreterare P.G.E.Poignant att utarbeta ett förslag 
undertecknat den 27 mars 1875. Av det tilltänkta skogsanslaget skulle minst en fjärdedel och 
högst hälften, avsättas till samfällda skogsallmänningar. 
 
Landshövdingen agerar.   
 
  Nu kunde Widmark skrida till verket. Visserligen innehöll avvittringsstadgan en viss garanti 
mot skogsskövling, men ingenting sades om skogsköp och hemmansförsäljningar. Hans tanke 
var uppenbarligen att genom allmänningsskogar skapa förutsättningar för fondbildningar för 
sockenbornas bästa. Dessutom skulle åtminstone de avsatta områdena ej kunna bli föremål för 
skogsbolagens expansionsiver. 
  Även om skogsanslaget för inlandet var väl tilltaget, vågar man nog anta att förslaget om 
50% var satt som en förhandlingsfråga för att kunna ha prutmån. ( I Arvidsjaur var 
skogsmedelsanslaget i medeltal c:a 1200 ha/mantal) 
  Widmark vidtog nu resor genom sitt län och kallade socknemännen till direkt avgörande 
möten. Vad som hände vid dessa sammankomster är väl förborgade hemligheter, men vissa 
muntligt överförda och sedermera nedtecknade minnesbilder talar för att det kunde ha gått till 
ungefär så här: Efter att ha presenterat förslaget och tillåtit en viss diskussion där framför allt 
skogsbolagens representanter protesterade, sammanfattade landshövdingen mötet: 
  Beslutar socknemännen i Arvidsjaurs socken denna dag den 4 augusti 1875, under mitt 
landshövding P.H.Widmarks ordförandeskap, att i samband med instundande avvittring, 
avsätta en fjärdedel av det tillkommande skogsanslaget, till bildandet av en gemensam 
skogsallmänning? 
  Mummel och sorl, hostningar och nervösa skrapningar med lädersulor mot ojämna 
golvtiljor, några klart uttalade nej, varefter landshövdingen fann frågan med enhälligt ja 
besvarad, samt förklarade mötet avslutat.  
  Så kan det ha gått till. De muntliga hörsägnerna tyder på att motståndet var tämligen 
kompakt. Att avstå 25% av någonting man skulle kunna kalla sitt eget, till förmån för 
någonting men inte ens kunde bilda sig en uppfattning om vad det kunde bli, kändes 
säkerligen långt ifrån tilltalande för flertalet. Men det var ju självaste landshövdingen som 
höll i klubban och då protesterar man inte. 
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Arvidsjaurs Allmänningsskog bildas - - - - 
 
  Den 9 nov. 1877 bekräftades bildandet av Arvidsjaurs Allmänningsskog. Den kom att 
omfatta totalt 23.782 ha varav 14.695 ha produktiv skogsmark. Allmänningens tilldelning 
koncentrerades till i huvudsak fyra större områden, företrädesvis koncentrerade till Byske- 
och Skellefteälvens ådalar samt Vistån. 
  Det är ingen överdrift att påstå att allmänningen i huvudsak tillfördes för området 
gynnsamma skogsmarker. Tallen dominerade till 75 % och drivningslägena var i huvudsak 
gynnsamma. 
  Detta framgår också tydligt, när kommunalskatten under en senare period bl.a. byggde på 
avgifter per ha. produktiv mark. Allmänningen hade då en skattesats på 137 kr/ha, medan det 
dominerande skogsbolagets skattesats uppgick till 21 kr/ha.  
  Nybyggesepoken fortgick och avslutades inte förrän i början på 1900-talet. Även från dessa 
sentillkomna fastighetsbildningar gjordes avsättningar på 25% av skogsanslaget. I flertalet 
inlandskommuner bildades därför separata nybyggesallmänningar. Arvidsjaur gick mot 
strömmen och delägarna i resp. allmänningar kom överens om en sammanslagning. 
Arealtillskottet till den gamla allmänningen blev 3.620 ha varav 2.143 ha produktiv mark. Det 
område som tillfördes är i grova drag från Hammarbergets östra del till Kelisån och dess 
utlopp i Byske älv. 
 
- -   -  och börjar ta form. 
 
  Naturligtvis var det även strikt reglerat vad som sedan skulle hända. Omfattande 
skogsavverkningar skulle vidtas för att så snabbt som möjligt bilda en skogsmedelsfond på 
1.5 milj. kronor. Av denna fonds avkastning eller annat överskott, skulle 40% avsättas till en 
understödsfond. Denna fond fick aldrig understiga 100.000 kronor, och dessa pengar fick 
endast tas i anspråk när missväxtår eller allmän nöd uppstod.  
  Överskottet från respektive fond fick användas till investeringar inom jord- och skogsbruk 
eller till allmänt gagn inom kommunen. 
  Allmänt gagn inom kommunen specificerades ytterligare. Citat: 
Återstående del av fondens avkastning användes till andra för kommunen nyttiga ändamål 
såsom fattigvård, läkarvård,folkundervisning, jordbrukets förbättrande genom utdikningar och 
annorledes,anläggning eller omläggning av vägar,  strömrensningar med mera dylikt, 
kunnande likväl icke fondens avkastning till sådant kommunalt ändamål, för vilket 
kommunens medlemmar enligt lag äro underkastade uttaxering, med mindre än hela 
utskyldsbeloppet och således jämväl den del därav som belöper på icke jordägande 
medlemmar av kommunen, tagas av fondens avkastning. 
  Vilket vi härmed till kännedom och underdånig efterrättelse, i vad på Eder ankommer, samt 
för socknemännens förständigande härmed meddele. 
Stockholms slott den 17 april 1885. 
Under Hans Maj:ts Min Allernådigste Konungs och Herres frånvaro 
Gustaf. 
Slut citat. 
 
  Länsstyrelsen var fondförvaltare och utövade kontrollen över att lag och sedermera 
reglementen för allmänningsskogen efterlevdes. Grundfonderna placerades av länsstyrelsen i 
statspapper med mycket låg avkastning. 
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De första virkesuttagen. 
 
  Medel skulle tillföras fonderna genom skogsförsäljningar på rot.   Domänverket svarade för 
den skogliga administrationen av allmänningen och verkställde således utsyningarna. Två 
stora skogsområden som berörde huvuddelen av allmänningen stämplades och utbjöds till 
försäljning på rot i en första omgång. 
  Utbudet omfattade alla träd som uppnådde en diameter av 18 decimaltum (32,67 cm) 5 fot 
(1,48m) över mark. Orsakade sjukdom eller annan skada att ett dugligt sågtimmer om 16 fot 
och 8 decimaltums toppdiameter (4,85m x 23,8 cm) ej kunde erhållas, ägde köparen rätt till 
ett ersättningsträd. Yxfällda bjässar, delvis överväxta av mossa, vittnar fortfarande om det 
virkesslöseri detta gav upphov till. 
  Utbuden förlades till ett område vid Skellefteå älv och ett område vid Byske älv. Köpare i 
första fallet blev Markstedt och Söner i Skellefteå. Ytterstfors AB tillhandlade sig 
Byskeälvsdelen. Köpeskillingen uppgick till 1,47 kr/träd med 15% avdrag för gran. 
  Mycket detaljerade kontrakt upprättades. Bl.a. fastställdes avverkningstiden till 8 år med 
möjlighet till två års förlängning. Årliga avverkningsvolymer fastställdes i samråd med 
revirförvaltaren som även övervakade avverkningarna. 
  Uppskattningar inför anbudsgivningen utgick från ett totalt trädantal på 130.485 st. Tyvärr är 
arealhänvisningarna omöjliga att tolka och fastställa. 
  Kostnader som uppstod i samband med utsyning och övriga åtgärder som krävde 
revirpersonalens deltagande, bestreds av köparen. 
  Samtliga upprättade handlingar ställdes under länsstyrelsens granskning. Där prövades också 
ställd borgen och tillsågs att likvider erhölls allt eftersom avverkningen fortskred.  
  Kontraktet undertecknades i dec. 1884. 
 
De första utdelningarna. 
    
  Fonderna fylldes snabbt. Den första utdelningen av fondmedel som kunnat spåras är från 
1887. Då fördelades 3.532 kr, dels till prästerskapets avlöning och till underhåll och 
anläggning av vägar. 
  I ett brev från Arvidsjaurs Kommunalkontor den 26 dec. 1889 framgår: 
Av skogsmedelsfonden begäres för 1889 11.829,61 kr fördelade sålunda: 
Till prästerskapets avlöning 1.329,61 kr, till fortsättning av nya prästgårdsbyggnaden 3.000 
kr, till allmän väghållning 2.000 kr, till ny skolbyggnad på kyrkoplatsen 3.500 kr, till 
hantlangning vid vägundersökningar 1.500 kr, och till fullbordande av gästgivargården 500 
kr. Därigenom hava de kommunala utskylderna kunnat nedgå från 2,90 kr/fyrk 1886 till 96 
öre/fyrk 1890. 
  (Fyrk = Taxeringsnorm för landsbygden fram till 1909. Skattskyldig påfördes ett antal fyrkar 
utifrån sin förmögenhet och inkomst. Fyrktalet utgjorde röstetal vid socken och 
allmänningsstämmor.) 
  Det bör nämnas att fattigkassan under lång tid fick nära hälften av sin omsättning från 
allmänningsmedel. Exempevis var budgeten för 1906 19.000 kr. Förutom de medel 
allmänningen bidrog med, uppnåddes balans genom att staten lämnade ett bidrag till fattiga 
lappar på 1.200 kr och att resterande kunde tagas från brännvins- och bötesmedel. 
  Fattigvården sågs definitivt inte med blida ögon i alla läger. Under 1910-talet gjorde den 
södra kommundelen ett försök att bryta sig ut, huvudsakligen i syfte att för egen del få 
betydligt billigare fattighjälp. 
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Kommunal- och allmänningsstämma hölls samtidigt. Ur kommunal synpunkt kalkylerade 
man med allmänningens pengar, vilket medförde låg uttaxering. 1922 tillkom ett 
allmänningsreglemente varefter de båda stämmorna skildes åt. 
  Den stora förändringen bestod då i att allmänningsstämman röstade efter sin delaktighet i 
allmänningsskogen, medan kommunalstämman röstade efter inkomst och fastighetsstorlek. 
Stämmorna hölls åtskilda men i regel samma dag.  
  Allmänningen övertog i praktiken ett flertal frågor som i annat fall skulle ha behandlats inom 
kommunförvaltningen. Ett sådant exempel är myrkomplexet Salt-och Fetmyrans 
utdikning.Ända sedan 1858 hade projektet diskutterats på olika nivåer. Kolonisationen skulle 
främjas, och här gavs möjligheter för ett hundratal nybyggare. 
  Undersökningar intensifierades 1925 på länsstyrelsens initiativ. En utdikning förordades, 
dock under förutsättning att allmänningsanslag utgick. 
  Utdikningen kom till stånd i Arbetslöshetskommisionen regi och allmänningen bidrog med 
en riskfond på 190.000 kr. 
( 27 mil diken grävdes, c:a 1 miljon m3 torv och dy skottades upp för hand, 21 km vägar 
byggdes genom myren. Under perioden 1932-1936 uppgick arbetsstyrkan i medeltal till 250 
årsarbetare) 
  När staten övertog egnahemsverksamheten och kolonisationen ansågs avslutad 1963, 
återgick c:a 130.000 kr till allmänningen. 
 
Brytningstid. 
 
  Även om stämmorna var åtskilda var kopplingarna mellan kommun och allmänning starka. 
Men eftersom Domänverket skötte skogen och länsstyrelsen fonderna, hade egentligen den 
enskilde allmänningsdelägaren lite att säga till om. Fonderna hade låg avkastning. Till slut 
lyckades man i alla fall förmå Länsstyrelsen att fondmedel kunde utlånas till kommuner till 
betydligt högre räntesatser än statspapper. Lån till den egna kommunen kunde inte komma 
ifråga. Detta löstes genom samarbete med övriga inlandskommuners allmänningsskogar. 
  1940 beslutade man om bildandet av egen förvaltning. Det skogliga överhögheten övertogs 
nu av Skogsvårdsstyrelsen. Den tillträdande styrelsen fick sannerligen full sysselsättning. 
Formerna för förvaltningen utarbetades, en förvaltare och ett skogligt biträde anställdes.  
  Det enorma energibehov, framför allt av träkol, som skapades under andra världskriget, 
resulterade i att man försökte sig på industriell verksamhet och uppförde en kolugn. I övrigt 
var det första stora debattämnet fallrätten i Skellefteå älv. Fallrätten såldes till slut till 
Vattenfall efter ett segslitet anbudsförfarande, där Ytterstfors AB, tillika delägare, ingick som 
andre intrssent. Försäljningen gav ett engångsbelopp på 50.000 kr samt 25.000 kr/år till dess 
att kraftverksutbyggnaden skett, därefter ett fastställt antal KW frikraft till den industri som 
allmänningen sade sig ha för avsikt att uppföra i området. 
  Någon sådan uppfördes aldrig och  Vattenfall gjorde vissa framstötningar om en 
engångsinlösen av allmänningens rättigheter. När det visade sig vilka summor nuvärdet av 
periodiska avgälder rörde sig om, fick det hela bero. Men Vattenfall fann till slut en möjlighet 
att i någon mån begränsa sina kostnader genom att debitera hyra för ledningar från generator 
till kraftverksvägg. 
  (I början av 1970-talet ifrågasatte en uppmärksam bokföringskonsult om inte 
ersättningskraften borde betraktas som skattefri inkomst. Efter ett antal års överklaganden i 
olika instanser vann allmänningen målet, varför ersättningen sedermera varit skattefri. För år 
2006 uppgick ersättningen till 577.500 kr. 
    Några egentliga samarbetssvårigheter med Vattenfall uppstod aldrig. Ur skoglig synpunkt 
kan jag som kuriosa nämna, att jag hade stora svårigheter att fastställa om ett område vid 
Sandselet verkligen var allmänningens. Efter ett antal telefonsamtal med en av motpartens 
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ansvariga, tappade denne tålamodet och sa: Om inte du slutar ringa måste jag ta i det här och 
då vet du hur det går. 
 
Egen förvaltning, stora frågor…. 
 
  De första åren av egen förvaltning var intensiva och en mängd problem fanns att lösa. Andra 
världskriget pågick, jordbruket gick på knä inom många byar beroende på att flertalet manfolk 
var utkallade till beredskapstjänstgöring. Stöd utgick därför till manuell hjälp till sådana 
jordbruk. 
  Det i särklass största engagemanget rörde elektrifieringen av kommunen. Hela projektet 
hade kostnadsberäknats till 3,1 milj. kr. varav värdet av naturaprestationer var 950.000 kr. 
Delägarna fruktade mest de stora installationskostnaderna, varför beslut togs att bidra till just 
detta ändamål. Storleken av bidraget fastställdes till 30 kr/ andel. ( 1 andel = 1 bebott 
varmrum, eller 1 ladugård eller 2 kallrum) För att de ensligast belägna ytterområdena skulle få 
ström, bidrog allmänningen dessutom med 75.000 kr. Allmänningens totala insats vid 
elektrifieringen uppgick sammanlagt till 400.000 kr. 
  Agerandet hade stor betydelse för att genomförandet gick snabbt. Alla inblandade hjälptes åt 
på ett mycket okonventionellt sätt. Projektet var egentligen ett samarbetsprojekt mellan 
länsstyrelse-stat-kommun och befolkningens egna naturaprestationer, där allmänningens 
agerande var mycket betydelsefullt. 
  När Arvidsjaurs sockens elförening i slutet av 1960-talet upplöstes, återfick allmänningen i 
princip sina satsade medel. En markinventering gjordes över intrånget på privata marker och 
delägarna fick därefter en viss kompensation, framför allt för den skogs-och åkermark som 
tagits i anspråk. 
 
…. mindre frågor. 
 
  Urvalet från 1940-talets protokoll är rent subjektivt och vill framför allt belysa omfattningen 
av önskemål som kom ifråga. 
… Styrelseledamöterna tillskansade sig en ersättning om 5 kr/dag.  
… Revisorerna begärde 15 kr/dag i ersättning och resor med tåg enligt 2:a klass eller skjuts 
med häst. 
… Ränte och delvis amorteringsfria lån för montering av gengasaggregat på traktorer     
     beviljades. 
… Smörjoljebristen var så stor att parhästar måste in i jordbruksdriften. Till lämpade redskap                  
     för sådan drift 8.000 kr. 
… Till trädgårds och rovfröer 900 kr. 
… Till jaktbevakning 500 kr, enär tjuvskyttet på älg var synnerligen oroande. 
… Avslag för bidrag till byggandet av en dansbana i en by. 
… Tecknande av 20 andelar a´ 50 kr till ett eventuellt medborgarhus. 
… Virkesförsäljningar på anbud uppgick till 103.144 kr, men priskontrollnämnden godkände  
     ej detta utan fastställde summan till 82.174 kr. 
  
Bidrag till anläggande av cykelstigar beviljades allt som oftast, men en bidragssökande fick 
avslag. Motivering: Eftersom det anses vara av betydelse att vägen bygges med omsorg och 
ovisshet råder om detta blir förhållandet om vägen bygges i sökandes regi.  
        
Ansökan: Får härmed i all enfald anhålla om byggnadsvirke till en stuga. Den är regäll och det 
finns ljusa utsikter att det blir en varm och skön vinterstuga av den. Ägarens syster är borta 
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och tjänar i vinter men hon ska hem och hjälpa han och flera andra med, så om han finge sig 
hundra träd, skulle han klara sig och så skulle hans syster börja bo utmed honom och så har 
han husgeråd vad han behöver. Var god uppfyll hans begäran. 
Högaktningsfullt. N.N. Var god meddela hur det blir. Ansökan tillstyrktes. 
En ansökan om ett bidrag till en tvättstuga gav följande resultat: 
  Tvättstugor höra till önskvärda förbättringar på landsbygden. Utvecklingen på detta område 
är dock f.n. under så radikal förändring från det enkla, kalla skjulet, till en modern 
arbetsbesparande maskinstation, att något bidrag till den gamla typen ej bör utgå. 
 
 Inköp av boucle-´matta till kontoret. 
 
En av ortens sågverkspatroner anhöll att allmänningen skulle betala hans landstingsskatt för 
en treårsperiod, summa 703,58 kr. Lades åtsido utan åtgärd. 
 
En veterinär vars tvättgryta bränts sönder, ville att allmänningen skulle bistå med en modern 
tvättmaskin Norrahammar 64503 till ett pris av 2.400 kr. Tillstyrktes med villkor att hyran 
höjdes med 100 kr/år. I övrigt ligger det närmare till hands att inköpa en tvättgryta av samma 
typ som den förbrukade. 
 
Skogsyrkesinspektionen hade erbjudit kursledning för utbildandet av skogsarbetare i 
matlagning. Ärendet lades utan åtgärd till handlingarna. 
 
Till allmänningsstyrelsens kännedom meddelades att man erhållit 2 restskattsedlar. Dels att 
enligt den ena betala 73 kr. och dels enligt den andra återfå 9.076 kr. Allmänningsstyrelsen 
noterade med tillfredsställelse att fördelningen av summorna gav ett gott intryck. 
 
Skogstillgångarna. 
 
  När den egna förvaltningen bildades övergick också det övergripande ansvaret för skogens 
brukande och vård från Domänverket till Skogsvårdsstyrelsen. Allmänningsskogen hamnade 
med andra ord under skogsvårdslagen. Från Domänverkstiden fanns indelningsuppgifter från 
vissa delar av allmänningsskogen. Ur dessa kan tydligt utläsas resultatet av de 
dimensionshuggningar många områden utsatts för.  
  Som exempel kan nämnas ett förhållandevis produktivt område om c:a 3.000 ha i anslutning 
till Harrejaurliden. Medelkubikmassan för området uppgick vid 1925 års indelning till 50 
m3sk/ha. Området har sedan kunnat följas efter nya indelningar vart 20:e år. I dag uppgår 
kubikmassan i medeltal till c:a 110 m3sk/ha efter nyligen genomförda gallringar. 
  Gamla allmänningsdelägare, inte särskilt tilltalade av de moderna skogsbruket, brukade med 
skärpa framhålla, att inom detta område fanns det på 1940-talet så gott om gammel-grov-
skog, att en axelbred person hade svårigheter att ta sig fram. 
  Om minnet eller siffrorna hade rätt, var det i regel väldigt svårt att fastställa, men de 
diskussioner som uppstod var onekligen stimulerande och sannolikt hälsosamma för båda 
parter.    
 
Övergången till Skogsvårdsstyrelsen och ett liv efter lagens mening blev för det skogliga 
biträdet ganska betungande. Den distriktsjägmästare som ansvarade för allmänningsskogen 
krävde nära nog minitiös kontroll av allt som skedde på skogen.  
  En delägares ansökan om att få hugga lite husbehovsved översändes till Luleå för 
behandling. Lämpligt område och tänkt kvantitet angavs. Från Luleå kom så småningom ett 
godkännande samt en uppmaning om utsyning och insändande av stämplingslängd samt 
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förslag till debitering. När detta utförts gavs så småningom klartecken och åtgärden kunde 
utföras. 
  Uttsyning av rotposter till försäljning skedde ända till tidigt 1960-tal alltid under minst 
biträdande länsjägmästares medverkan. 
Samarbetsformerna med skogsvårdsstyrelsen kom allteftersom att administrativt förenklas 
och bli fruktbärande. Det första stora samarrangemanget skedde när en ny skogsvårdslag med 
åtföljande förbud mot skogsbete infördes i slutet av 1940-talet. 
  Skogsvårdsstyrelsen förväntade sig att allmänningen skulle bidra vid anläggandet av 
kulturbeten. Där sådana anlagts kunde skogsvårdsområden bildas med generöst tilltagna 
statsbidrag till vissa skogsvårdsåtgärder. 
  Allmänningen inköpte tre bandtraktorer och anställde förare. Under påföljande tioårsperiod 
nyodlades 467 ha fastmark. Engagemanget medförde att skogsvårdsområden på sammanlagt 
31.000 ha bildades inom kommunen. (53% av privatskogen) Bidragsmöjligheterna blev 
omfattande och även allmänningen berördes, eftersom delar av den kunde ingå i dessa 
områden. 
  I det mycket omfattande skogliga restaureringsprogram som pågick inom kommunen från 
tidigt 1960-tal, var samarbetet mellan skogsvårdsstyrelse och allmänning mycket 
betydelsefullt. 
 
Stödåtgärder jordbruket. 
 
  Jordbruket har i alla tider varit allmänningens stora skötebarn, mycket därför att det i lag 
och reglemente fastställts att det så skulle vara. Allteftersom möjligheter till effektiviseringar 
inom jordbruket blivit kända och möjliga att tillämpa, har också allmänningen ställt medel till 
förfogande. Här nedan en uppräkning av de stödformer som gagnat jordbruket. 
  Vandringsrättare, hushållningsgillet, medlemsanslutning till hushållningssällskapet, 
konstgödsel, utsäde, jordbruksredskap och maskiner, djurskötsel, veterinärverksamhet, (under 
ett år behandlades 1000 hästar och nörkreatur mot TBC) hovvård, kraftfoder, vatten och 
avlopp, kreatursavel, ladugårdsförbättringar, tjurföreningar och seminverksamhet, 
ekonomibyggnader, gödselvård, mejerihantering, JUF-4H, m.m. 
  Den stödform som kanske vållat störst debatt var  nog det 25%-iga bidraget till plåttak till 
ekonomibyggnader. I slutet av 1970-talet påvisade förvaltningen att det orimligen kunde 
finnas något akut behov, eftersom flera procent av kommunens totala areal markareal nu var 
täckt med plåt. Styrelsen, vis av tidigare motångar, gick motvilligt med på att föreslå ett 
slopande vid nästa stämma. 
  Stämman avslog styrelsens framställning.  
  Ur 2007-års utdelningsbestämmelser framgår att: Kvitterade inköpsnotor gällande kostnader 
för takplåt, nockplåt, plåtspik och plåtskruv, inlämnas till Allmänningsförvaltningen för 
registrering och utbetalning. 
 
Stödåtgärder skogsbruket. 
 
Något förvånande är allmänningens relativt svaga intresse för stödåtgärder till skogsbruket. 
Fr.o.m. 1950-talet var detta fullt möjligt. Möjligen ansåg man kanske att engagemanget i 
kulturbetena och de efterföljande skogsvårdsområdena med goda statsbidragsmöjligheter var 
tillräckligt. Det utgick stöd till ett förmansdagsverke/fastighet och år.(Röjning eller 
hyggesrensning)  Visst övrigt stöd kunde också utgå men endast till de områden där 
statsbidrag redan utgick. 
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  Jordbruket avvecklades allt mer och krav på ett rättvisare stöd till skogsbruket inom hela 
kommunen, blev allt starkare. Styrelsen var kallsinning och vidtog inga åtgärder. I slutet av 
1960-talet utarbetades från delägarhåll ett förslag som skulle likställa alla delägares 
skogsföretag inom hela kommunen. 
  Förslaget utgick från ett maximerat bidragstak på 90 % av beräknad kostnad för flertalet 
skogsvårdsåtgärder. Allmänningens andel skulle fylla ut skillnaden mellan ev. statsbidrag och 
90%. Ej statsbidragsberättigade områden och åtgärder, skulle således få hela stödet från sin 
allmänning. I förslaget ingick även en kompensation för skatteeffekter, samt en årlig 
maximering. Skogsbolag och andra stora delägares  möjligheter begränsades kraftigt av 
maximeringen. 
  Styrelsen kunde för sin del tänka sig att acceptera flertalet av bidragsformerna, men föreslog 
ett tak på 70% av beräknad kostnad. Förslagsställarna uppvaktade styrelsen och föreslog en 
kompromiss på 80%, men styrelsen stod fast vid sitt förslag. 
  Den åtföljande stämman, tveklöst organiserade från båda håll, var så välbesökt att man 
tvingades ajournera sig och samlas i en större lokal. Där led styrelsen ett totalt nederlag, men 
accepterade beslutet fullt ut. Förutom stöd till så gott som samtliga skogsvårdsåtgärder, ( ej 
stamkvistning och gödsling) subventionerades även avverkning av rest och trasbestånd samt 
stämpling. 
Aktiviteten inom privatskogsbruket ökade snabbt och resulterade i ett omfattande 
skogsvårdsprogram som kapade röjningsberget och stimulerade återbeskogningen. Ett 
markberedningsekipage ställdes också till delägarnas förfogande.  
 
Bygden. 
 
  Ur ovanstående framgår att stöd till bygden förekommit men sorterats in under begreppen 
jord och skog. I mitten av 1970-talet infördes begreppet allmänt bygdebidrag och omfattar 
framför allt stöd till byastugor, föreningsgårdar, bagarstugor, slakthus för älg o.dyl.                                          
 
Jakt. 
 
  Jakt- och fiskefrågor har i alla tider engagerat delägarna. En taktisk styrelse placerade därför 
med fördel jaktfrågor före besvärliga ekonomiska spörsmål. Debattviljan var ofta, efter en 
holmgång om jakten, i stort sett obefintlig. 
  Älgens återkomst i markerna medförde onekligen extra press på förvaltning och styrelse. 
Tvådagarsjakten övergick alltmer till licensjakt, och då gällde det att tillskansa sig så stora 
markområden som möjligt för att trygga tilldelningen.  
  Efter många turer kom man till slut fram till ett system där jakträtten utarrenderas till 
angränsande befintliga jaktsammanslutningar, med krav på licensjakt på älg. Även 
småvilträttigheter ingick med viss skyldighet att upplåta gästkort. 
  Systemet var ur enskild delägaresynpunkt mycket orättvist. Att det kunde genomföras 
berodde uteslutande på att ej berörda jaktsammanslutningar ofta hade goda möjligheter att 
arrendera domänmarker. 
  Efter flera års kraftig nedgång av småviltstammarna gjordes under några år ett försök med 
fridlysning. En viss förbättring kunde skönjas men absolut inte i den omfattning som 
förväntats. 
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Fiske. 
 
  Fisket har haft en mer undanskymd position. Fiskekortsförsäljning bedrevs fram till 1970-
talet efter ett invecklat system mellan delägare, ortsbor och övriga. Intäkterna var minimala 
och djupgående ovänskap om mjärdens placeringar och nätfiskares härjningar förekom. 
Därför togs ett beslut i stämman om fritt fiske i allmänningens egna vatten. Delade vatten med 
angränsande byalag utarrenderades i regel till dessa. 
  En uppslitande fisketvist med Domänverket på 1940-talet, avgjordes inte förrän i Högsta 
Domstolen. Striden gällde en älvssträcka i Byske älv nedstöms Kilverdammet. Allmänningen 
ägde marken på norra sidan älven och Domänverket på södra sidan. Domänverket bestreds sig 
fiskerätt i hela älven. 
  Domen gick helt till Domänverkets fördel. Avvittringslantmätaren hade på allmänningssidan 
avbrutit rågångsdragningen vid vattengränsen i stället för det som var brukligt, vid 
kungsfåran. 
  Under 1970-talet bildades Byske älvs övre fiskevårdsområde. Syftet var att återbörda den till 
den laxälv den en gång var. Att bildandet kunde ske berodde enbart på stort tillmötesgående 
från framför allt Domänverket men även från bolag, gemensamhetskog och övriga markägare. 
Det resultat som uppnåtts är så här långt knappast uppmuntrande troligen beroende på att ett 
sammanhållande engagemang uteblivit. 
  Även i allmänningens vatten i Skellefte älv, har ett större fiskevårdsområde bildats. 
  Under många år bedrevs fiksevårdsverksamhet i nära samarbete med hushållningssällskapet. 
Kläckningsanstalt uppfördes i Renvallen samt ett antal dammar för sommaruppfödning. 
 
Industriella satsningar. 
 
  På det industriella området har allmänningen gjort vissa, ibland ganska kostsamma försök. 
Kolugnsverksamheten på 40-talet varade i fyra år. Som mest sysselsattes 7 personer förutom 
avverkningspersonalen. Verksamheten lades ner, dels  p.g.a. dålig lönsamhet, men även för att 
petroleumprodukter blivit tillgängliga efter krigsslutet. 
  Traktorverksamheten med sina tre bandtraktorer, övergick från betesodlingar till 
vägbrytning, och ersattes  i början på 1970-talet av en väghyvel som såldes under 1990-talet. 
  Under 1980-talet inköptes en äldre impregneringsanläggning. Svarvar för rundvirke till 
ämnen för stängsel- och lekparksändamål m.m. ingick i köpet. Verksamheten avvecklades 
under 1990-talet. 
  Genomgående kan konstateras att ingen av dessa verksamheter burit sina egna kostnader 
utan krävt subventioner. Framhållas bör, att såväl kolugnen, maskinverksamheten och 
fiskodlingsdelen, haft stor betydelse för såväl delägare som bygden i övrigt. I perspektivet bör 
man komma ihåg att det alltid vid införandet av någonting nytt, krävts både mod vilja och 
engagemang. Att man kanske inte alltid lyckats må vara förlåtet. Allmänningens totala 
betydelse för delägare och kommun är ställt utom allt rimligt tvivel. 
  Vad som anförs om ytterligare 25 år avgörs av dagens och morgondagens beslutsfattare. 
 
Förtroendevalda. 
 
  Den södra kommundelen var under lång tid starkt överrepresenterad inom styrelsen. 
Troligen framför allt beroende på att jordbruket där var den dominerande näringsgrenen.  
  Ofta  valdes till allmänningsstyrelsen personer med politiska uppdrag i kommun och 
landsting. Det vore en stor överdrift att påstå att beslut i allmänningen präglats av politiska 
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förtecken. Visserligen kan värnande om sin egen huvudnäring skönjas, men slutet har ofta 
blivit acceptabla kompromisser. Reservationer i beslutsprotokoll är mycket sällsynta 
  Utdelningen har genomgående varit målinriktad och krävt motprestation. Resonemang från 
delägare om kontantutdelning har förekommit men avvisats. 
 
Årsstämmor. 
 
  Av c:a 1600 delägare, har någon av de två årliga stämmorna ytterst sällan samlat mer än ett 
30-tal delägare. Undantagen är stämmor med jaktfrågor och där större ekonomiska beslut 
fattats. Delägarna har genomgående haft mycket gott förtroende för sina valda representanter. 
  Med saknad kan konstateras att från slutet av 1970-talet försvann de bygdeprofiler som hade 
allmänningsstämman som sitt forum för att en gång om året framföra sina väl intränade 
framställningar. Att sakfrågorna ofta inte hade med någon allmänningsproblematik att göra, 
var helt ointressant, anförandet var det huvudsakliga. 
  Exempel finns därför på när debattlusten givits allt för stort utrymme. Ett konstgödselbidrag 
om 150 kr till ett unghästbete debatterades i 90 minuter innan det återremmiterades till 
styrelsen för slutligt avgörande. Nästa fråga, en budget med bl.a. utgifter för 3 miljoner, 
klubbades utan debatt. 
  Sammantaget kan konstateras att eningheten har varit stor och voteringar efter 
delaktighetstal mycket sällsynta. 
 
Allmänningsförbundet. 
 
  I februari 1958 bildade allmänningsskogarna i Norrbotten ett förbund. Stadgarna föreskriver 
samarbete vid: 
Skogsförsäljningar och ekonomiska transaktioner 
Gemensamma intressen gentemot myndigheter 
Samordna yttranden och inlagor 
Stödja varandra vid konfliktsituationer.  
På bästa sätt bevaka allmänningsskogarnas och deras delägares intressen. 
 
Under lång tid samordnades de gemensamma skogsauktionerna via allmänningsförbundet. 
 
Storskogsbruket och allmänningen. 
 
  Redan vid avvittringen var skogsbolag, genom tidiga hemmansköp, inblandade. Enligt den 
muntliga traditionen inte särskilt intresserade av att allmänningsskogen bildades. 
Fastighetsförvärv har medfört att staten, dagens skogsbolag, kyrkan och en 
gemensamhetsskog, svarar för c:a 10% av röstetalet i allmänningen. 
  Historiskt bör påpekas att försäljningen av fallrätten i Skellefte älv är det enda fall då klara 
motsättningar förekommit. 
  ”De stora” skulle, trots begränsningar vid röstning efter röstetal, genom samarbete sins 
emellan, kunnat helt dominera stämmorna och således beslutsprocessen. 
  Några sådana tendenser har aldrig funnits. Storskogsägarna och deras representanter har 
ställt upp och stöttat allmänningsskogen. Några krav på specifik tillgång till råvaran har aldrig 
framförts. 
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  För allmänningens tjänstemän har samarbetet med storskogsbruket varit positivt och gjort 
det lättare att följa med i skogsbrukets olika utvecklingsfaser. Samma positiv inställning har 
också genomsyrat samarbetet med skogsvårdsstyrelsen och dess personal. 
 
 
/ Sten Rådman./                 
    
           
 
 
 
Källor: 
 
Arvidsjaurs Kommunarkiv 
Arvidsjaurs Allmänningsarkiv 
Ingrid Liljenäs: Allmänningsskogarna i Norrbottens län 
Lars Carlsson: Skogsallmänningarna i Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


