Gäller fr. o m 1 januari 2016

GENERELLA BESTÄMMELSER
Utdelning till jord- och skogsbruket sker endast till fastigheter inom kommunen där
styrkt delaktighet i Allmänningen föreligger.
Utdelningen får nyttjas endast av sådana fastigheter som finns upptagna i av
Lantmäterimyndigheten i Norrbotten upprättad fastighetsförteckning, där andelstal i
Allmänningen föreligger.
Om en delägare äger flera fastigheter räknas fastigheterna som en brukningsenhet.
Utdelningsmaximering 65 000 :- / år per brukningsenhet.
Undantag: Skogsbilvägar se sid. 5-6
Delägare skall dock inte genom ägarandelar i olika brukningsenheter kunna få
utdelning utöver maximibelopp.
UTDELNINGEN SKALL SÖKAS SAMMA ÅR SOM ÅTGÄRDEN UTFÖRS
SAMTLIGA UTDELNINGAR LIGGER UNDER TAKET
Delägare kan dock söka utdelning för föregående år, det görs då ett avdrag på 10% för
administrativa kostnader.
OBS!
Ange fastighetsbeteckning och personnummer.
Lämna gärna ett kontonummer där pengarna skall sättas in.

Besök gärna vår hemsida www.allmanningen.nu
Där finns all information.
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JORDBRUKET
Förutsättning för erhållande av utdelning:
Kvitterade inköpsnotor för under året inköpta bidragsberättigade varor inlämnas till
Allmänningsförvaltningen för registrering.
Utdelning utgår med 70 % av inköpssumman exkl. moms av verifierade kostnader för inköp av:
a) fodervaror
b) konstgödsel
c) semin
d) avbytartjänst

Utdelning ges för att stimulera produktion av
jordbruksprodukter på gården.
Utdelning ges till bland annat konstgödsel, kraftfoder, mineraler och saltstenar.
För att inköpen skall vara berättigade till utdelning är kravet att produkterna är ämnade för produktion
av t.ex. hö, spannmål, kött, ägg, potatis mm. på gården.
Produktionen kan vara ämnad för av salu eller för självhushåll.
Utdelning ges inte till produkter ämnade direkt till sällskapsdjur, hund eller häst.
Ej heller till ren.
Hästen inbringar visserligen ett slaktvärde, men detta är knappast syftet med hästhållning.
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SKOGSBRUKET
Förutsättning för erhållande av utdelning:
Arbetsföretaget skall vara avsynat av Allmänningen eller Skogsstyrelsen.
Vid skyddsdikning, markberedning, bränning, plantering, sådd, röjning och lövsanering
ska alltid en kartskiss medfölja.
Bidraget kan utgå för följande åtgärder:
skyddsdikning
5 kr / m
rågångspålar *
60 % av kostnaden exkl. moms
markberedning
1 350 kr / ha
med grävmaskin
2 200 kr / ha
plantering
1,60 kr / planta
hyggesbränning **
2 000 kr / ha
skogssådd (inkl.markberedning 1 350 kr)
2 350 kr / ha
skogsgödsling
70 % av kostnaden exkl. moms
hjälpplantering
2,20 kr / planta
biobränsle
25 kr / råton
mekaniska plantskydd
70 % av kostnaden exkl. moms
röjning (1 gång / avd) 1 000 röjda stammar/ha
850 kr
1 000 – 2 500 röjda stammar / ha
1 200 kr
2 500 röjda stammar/ ha
1 900 kr
Samma gäller för lövsanering.
Antalet röjda stammar räknas som ett genomsnitt på hela det röjda området.
Anmälan om utförd röjning måste göras i god tid före snön kommer.

* käpparna ska vara särskilt avsedda för ändamålet.

** om bränningen ej blir lyckad kan utdelning för markberedning erhållas för samma hygge.
Röj- och motorsågsutbildning
70 % av fakturerad kursavgift exkl. moms.
Gäller klasserna A, B och C eller S.
Rätten till utdelning för detta kan överlåtas till make, maka, sambo eller barn.

SKOGSBRUKSPLANER
För upprättande av plan.
70 % av kostnaden.
Om planen förnyas då den är äldre än 10 år utgår utdelning på 70 % avkostnaden.
För programvara PC skog eller liknande.*
70 % av kostnaden
Max 10 000 kr
För programmet gäller att delägaren kan få utdelning när den gamla versionen slutar underhållas av
leverantören och måste uppdateras eller bytas ut.
*OBS endast engångskostnad, ej fortlöpande abonnemangsavtal.
Krav för utdelning:
Den upprättade planen skall tillsammans med verifikat uppvisas på Allmänningsförvaltningen.
Planen måste uppfylla kraven för Grön skogsbruksplan
Om skogsägaren besitter kunskap att själv upprätta hela eller delar av planen ersätts 70% av
den beräknade kostnaden för motsvarande beställda arbeten. Allmänningsstyrelsen förbehåller sig rätten
att värdera kostnaden efter de priser som förekommer på marknaden och välja det billigaste alternativet.
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STÄMPLING – OCH AVVERKNING

Utdelningen omfattar:
a) 20 kr / m3fub för stämpling.
Fakturan för stämplingen skickas in.

b) utdelning för avverkning, till självverksamma och för virke som uttas från egen
fastighet utan föregående stämpling:
20 kr/ m3fub.
Fastighetsägaren överlämnar årligen mätbesked från SDC som verifierar virkesuttaget
från fastigheten.
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SKOGSBILVÄGAR
Nybrytning och upprustning, samt kostnader för projektering-, planering- och
bygghandlingar, 70% av verifierad kostnad exkl. moms.
Samt att utdelning kan erhållas för bildande av samfällighetsföreningar, dock endast den
del som betjänar skogsbruket.
Kartskiss skall alltid medfölja.
Utbetalas samma år som fakturan betalas.
Om sökande byggt vägen själv och ej kan uppvisa faktura, kan byggkostnaden bedömas
av allmänningens personal med erfarenheter av allmänningens egna vägbyggen.

Nybrytning.
A. Vägen skall brytas på sökandes fastighet, eller att sökande har båtnad i gemensamt
vägprojekt och kan uppvisa delaktighet i vägens kostnader, och betjäna skogs och/eller
jordbruk på fastigheten.
B. Om vägen går över flera fastigheter skall kostnaderna fördelas enligt
båtnadsberäkning.
C. Utdelning utbetalas ej till del av väg eller kostnad som ligger på fastighet utan mantal.
D. Om vägen kommer att nyttjas av fast boende, fritidsstugor, militär eller kommersiell
verksamhet skall enkel båtnadsberäkning göras, fast boende skall belastas med 1800
årston, fritidshus med 400 årston, övrig verksamhet avgörs från fall till fall.
Deras andel av kostnaden dras från utdelningsgrundande belopp.
Undantag från C kan göras om annans mark måste nyttjas för att ansluta skogsbilväg
med befintligt vägnät, eller om vägbrytningen avsevärt förkortas eller förbilligas genom
att nyttja annans mark.
Om markupplåtaren inte har någon nytta av vägen och därför inte står för någon del av
kostnaden, kan utdelning ske även för den del som löper på mark utan mantal.
Allmänningsstyrelsen förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall pröva nyttan för
upplåtaren och eventuellt göra avdrag för hela eller del av kostnaden som ligger på icke
delägd mark.
Utdelning utbetalas ej till vägar med stadsbidrag och ”enskilda” vägar som i huvudsak
betjänar boende, fritidshus och friluftsliv.
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Upprustning.
A. Vägen skall gå på sökandes fastighet och betjäna skogs och/eller jordbruket på
fastigheten.
B. Om vägen går över flera fastigheter skall kostnaderna fördelas enligt
båtnadsberäkning.
C. Utdelning utbetalas ej till del av väg eller kostnad som ligger på fastighet utan mantal.
D. Om vägen nyttjas av fast boende, fritidsstugor ,militär eller kommersiell verksamhet
skall enkel båtnadsberäkning göras, fast boende skall belastas med 1800 årston,
fritidshus med 400 årston, övrig verksamhet avgörs från fall till fall.
Deras andel av kostnaden dras från utdelningsgrundande belopp. Upprustning till högre
vägklass än normal skogsbilväg ersätts ej.

Undantag från C kan göras om annans mark har nyttjas för att ansluta skogsbilväg med
befintligt vägnät och därigenom avsevärt förkortat eller förbilligat anslutningen.
Om markupplåtaren inte har någon nytta av vägen och därför inte står för någon del av
kostnaden, kan utdelning ske även för den del som löper på mark utan mantal.
Allmänningsstyrelsen förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall pröva nyttan för
upplåtaren och eventuellt göra avdrag för hela eller del av kostnaden som ligger på icke
delägd mark.
Utdelning utbetalas ej till vägar med stadsbidrag och ”enskilda” vägar som i huvudsak
betjänar boende, fritidshus och friluftsliv. Ej heller till löpande underhåll som tex.
sladdning, hyvling, underhållsgrusning, dikesröjning mm.
Skogsbilvägarna ligger under ett eget ”tak”.
Det ingår inte i det allmänna utdelningstaket.
Max 65 000 kr / år och brukningsenhet
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ALLMÄNT BYGDEBIDRAG
Av Allmänningen budgeterat belopp kan föreningar söka bidrag.
Bidragsberättigade objekt kan vara:
Byastugor
Föreningsgårdar
Slakthus för älg
Bagarstugor etc.
Bidrag utgår med högst 50 % av verifierade material- och arbetskostnader inkl. moms,
dock ej eget arbete.
Från andra håll erhållna bidrag frånräknas bidragsgrundande belopp.
Förutsättningar för bidrag:
Ansökan om bidrag åtföljd av kostnadsberäkningar samt protokollsutdrag från
byastämma med representanter för den i mantal satta jorden, där det framgår att företaget
är av allmänt intresse för boende inom byn.
Allmänningsstyrelsen förbehåller sig rätten att i tveksamma fall pröva ärendet och
avgöra om sådan allmännytta föreligger.
Endast ett bidrag per år kan utgå till ett och samma byalag.
Bidragsgrundande belopp maximeras till 70 000 kr/år och byalag.
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 oktober.
Styrelsen lämnar sedan förhandsbesked om bidrag till ansökta objekt.
Utbetalning sker kommande år när objektet slutförs.

FISKEVÅRD
Bidrag till fiskevårdande åtgärder söks genom Arvidsjaurs fiskevårdskrets.
Kretsen disponerar max 30 000 kr / år från Allmänningen och samordnar ansökningar
och bidrag från andra håll.
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Ansökan om utdelning
År 2016
Fastighet:
Person
nr:

Bidragstagare/ stf:
Namn
Adress
Postnr

Bankkontonr: (inkl. clearing)

Bank:
Avd 81

Bifoga
Skyddsdikning
Markberedning:
Hyggesbränning
Plantering
Sådd inkl. MB 1350 kr
Hjälpplantering:
Röjning:
Lövsanering
Mekaniska plantskydd
Rågångspålar
Skogsbilväg:
Avverkning
Stämpling
Bio bränsle
Skogsbruksplan
Skogsgödsel
Foder
Konstgödsel
Semin
Röj-och motorsågsutb.

a:pris

Kartskiss

Ca:
Meter

Kartskiss
Kartskiss

Markerade områden
ifylls av Allmänningen

Konto

5 kr

6824

Ha

1350/2200 kr

6823

Ha

2 000 kr

6828

St

1,60 kr

6822

Ha

2 350 kr

6832

St

2,20 kr

6830

Kartskiss

Ha

850-1900kr

6821

Kartskiss

Ha

850-1900kr

6827

Faktura org

kr

x70%

6836

Faktura org.

kr

x60%

6834

Kartskiss+fakt org

Kr

x 70%

6825

Mätbesked org.

m3 fub

x 20kr

6826

Faktura org.

m3 fub

x 20kr

6829

Råton

x 25 kr

6835

Faktura org.

Kr

x 70%

6833

Faktura org.

Kr

x 70 %

6831

Faktura org

Kr

x 70 %

6812

Faktura org.

Kr

x 70 %

6811

Faktura org

Kr

x 70 %

6813

Faktura org

Kr

x 70%

6837

Kartskiss+fakt.org
Kartskiss
Kartskiss+fakt org

Mätbesked org.

Summa utdelning max 65 000
Fakturor och mätbesked i original stämplas och
återsänds till er. Ansökan skall göras samma år som
åtgärden.
OBS!
Görs ansökan året efter minskas utdelningen med 10 %
2016 måste ansökan vara inne senast 23/12 för att
utbetalningen ska hinnas med innan 2016 års slut.

Godkännes för utbetalning

Intygar att lämnade uppgifter är riktiga
Markägarens underskrift

Arvidsjaur den_____/______2016
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