Gällivare allmänningsskog

Premie- & bidragsregler
2016

Viktigt angående delägarförteckning!
För att vi skall kunna klara premieutbetalningar, utdelningar, voteringar, mm utan
problem ankommer det på delägarna själva att till allmänningskontoret anmäla:
a) Adressförändringar

b) Fastighetsförsärv (lagfart uppvisas)

c) Fastighetsregleringar samt

d) Ställföreträdare för fastighet
Allmänninskontoret

Gällivare allmänningsskog • Garvaregatan 8 • 982 32 GÄLLIVARE
Tfn: 0970 – 140 55 • Fax: 0970 – 148 97 • www.gallivare-allmanning.se

Bidragsobjekt

Premiens storlek

Villkor för utbet

Anmärkning

2:20 kr per planta.

Faktura/avsyning.

Max 2 100 plantor/ha

SKOGSVÅRD
Återväxtåtgärder
Plantor och frön

2:45 kr per grönrisplanta

Inköpspris för frön samt
500:-/ha för sådd.
Markberedning

1 900:-/ha

Faktura/avsyning.

SKS:s godkännande erfordras.

Hyggesbränning

2 000:-/ha
50% av maskinkostn.

Faktura/avsyning.

SKS:s godkännande erfordras.

Skogs-/skyddsdikning

Se under rubrik
”Maskinarbeten i jord- och skogsbruk”.

SKS:s godkännande erfordras.

Hyggesrensning

70% av SKS:s
kostnadsberäkning

Avsyningsbevis.

SKS:s bedömning av
arbetsåtgång.

Röjning

2 000:-/dagsverke
eller 70% av
fakturakostnad

Avsyningsbevis.

SKS:s bedömning av
arbetsåtgång.

Gallring

1 000:-/ha eller
underröjning i gallring
70% av SKS:s
kostnadsberäkning

Ändamålsenlig
1:a gallring i c:a
60-åriga bestånd.
Avsyningsbevis.

SKS:s godkännande innan
arbetet påbörjas.

Stamkvistning

750:-/ha

Avsyningsbevis.

SKS:s godkännande innan
arbetet påbörjas.

Rågångar

1 000:-/km

Ansökan på
särskild blankett
samt kartskiss.

Delägare erinras om samråd
med rågranne innan arbetet
påbörjas.

Skogsgödsel

50%, max 40 000:-/år &
600:-/ha för spridning

Faktura

”Grön” plan
- digitalisering

65%
30%

Faktura.
Faktura.

Egen utförd plan

65:-/ha

Motor och röjsågs
utbildning

50%
Maxbelopp 3 500 kr/år

Specificerad
faktura

70%
Maxbelopp 4 000:-/år

Specificerad
faktura.

Beståndsvård

Skogsbruksplaner

SKS:s godkännande innan
arbetet påbörjas

Skyddsutrustning
För skogsarbete

Personlig utrustning av
godkänd typ.

Bidragsobjekt

Premiens storlek

Villkor för utbet

Anmärkning

Ovanstående premienivåer gäller under förutsättning att andra bidrag ej utgår.
Enskilda skogsbilvägar inom skogsbruk:
Underhåll samt
väggrus
(även för nybyggd
skogsbilväg)
Vägplanering,
projekttering &
upprättande av
bygghandlingar

50% av styrkt kostnad
max 100 000:-/år och
objekt inom 2 års
period.
Max 60% av kostnaden
dock max 10 000:-.

Faktura/avsyning.

Avser hyvling, vägsalt (inkl
spridning).

Faktura/avsyning.

Röjning till dikesbotten

Röjning av vägslänt

1 000:-/km väglängd
eller 70% av
fakturakostnad.

Faktura/avsyning.

Div arbeten inom
jord- och skogsbruk
bl a hyggesbränning

50% av styrkt kostnad

Maskinrapport och
faktura/avsyning.

- byggnad av enklare
skogsbilvägar
- vid samordning
mellan flera
fastigheter

50%, max 30:-/m

Transportkostnad
får ingå, redovisas
för sig.

- 3 C-vägar
- vid samordning
mellan flera
fastigheter

50%, max 50:-/m
65%, max 55:-/m

Transportkostnad
får ingå, redovisas
för sig.

Trummor och enklare
broar
- vid samordning av
flera fastigheter

50% av styrkt
materialkostnad
65% av styrkt kostnad

Faktura.

Nybyggnad och rep
ekonomibyggnad

15% av godkänd
kostnad max 15 000:-

Specificerad
faktura.

Ko, dräktig kviga och
dikor

1 200:-/år

Skriftlig försäkran
om medeldjurantal.

Får

200:-/tacka och år

Skriftlig försäkran
om minst 10 tackor
hela året.

Maskinarbeten

65%, max 35:-/m

Allmänningens skogvaktare
skall kontaktas för bedömning
och rådgivning innan arbetet
påbörjas

Styrelsens godkännande före
arbetets påbörjan.

JORDBRUK
Djurhållningspremier

Avser enskilda,
ej föreningar.

Bidragsobjekt

Premiens storlek

Villkor för utbet

Anmärkning

2 500:-/ha. Högst vart
4:e år samma vall om
annat ej beslutas.

Avsyning.

Dikesrensning och
sådd/plantering skall vara
utförd.

Faktura.

Minsta inköp 1 000:-/år.

Markbehandling
Omplöjning av
gammal vall

Konstgödsel och kalk 50%, max 40 000:-/år
för jordbruk
ÖVRIGA PREMIER/BIDRAG
VA-anläggningar
- delägare

20%, max 10 000:-

Gäller endast åretruntbostad
och inom områden med
mantalssatta fastigheter.

Organisationsbidrag
Fiskevårdsområden,
* Samfällighetsföreningar, (bildande)
Vägsamfällighetsförening, (bildande)

75% av förrättningskostnaden sedan övriga
bidrag frånräknats.
Max 10 000:-.
Max 50% av kostnaden
dock max 10 000:-.

Faktura.

30% av styrkt kostnad,
Max 10 000:-.

Faktura på styrkta
kostnader.

* Avser byasamfällighet

Faktura

Fiskevårdsbidrag
- Fiskevårdsområden
- Samfällighetsför.
- Byaområden

Gällivare kommuns
fiskekonsulent skall godkänna
yngelutsättning.

OBS! För påförd mervärdesskatt lämnas ej bidrag.
Maxbelopp för ordinarie bidrag per år och delägare är 250 000:-.
Utbetalning sker omkring den 10:e och 25:e i respektive månad.
Under januari, juli och augusti sker ingen utbetalning av bidrag.

Premier och bidrag betalas endast ut till mantalssatta fastigheter.

