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FÖRORD 

Norrbottens allmänningsskogar har nu existerat i hundra år. Deras hundra
åriga tillvaro har ihågkommits med ett jubileum i Jokkmokk i juni 1976. 
Denna händelse leder gärna till tanken att denna boks tillkomst kan 
sättas i samband med nämnda evenemang. Det är emellertid en ren 
tillfällighet, att resultatet av mitt avhandlingsarbete råkar i tiden infalla 
cirka 100 år efter det att beslutet om allmänningsskogar i Norrbottens 
inland togs. 

Förslaget till föreliggande ämne har lämnats av prof Erik Bylund, 
som också varit min handledare. I första hand vill jag därför tacka 
honom, eftersom hans hjälp och stöd har utgjort förutsättningen för 
hela undersökningens genomförande. Vid geografiska institutionen har 
jag under arbetets gång även haft tillfälle att diskutera olika aktuella 
forskningsproblem med mina kolleger. Bland dem vill jag särskilt nämna 
fil lic Einar Holm och docent Ingvar Jonsson, vilka har lämnat mig 
många värdefulla synpunkter på arbetets uppläggning. Jag har även 
fått goda råd av fil lic Mauno Lassila och fil lic lan Layton, som också 
ansvarar för översättningen av den engelska sammanfattningen. 

Fullbordandet av denna bok skulle knappast ha kunnat ske utan all den 
hjälp som lämnats mig av en mängd enskilda personer ute i kommunerna 
och vid länets institutioner. Protokollen om allmänningarna kan långt 
ifrån ge en helt fullständig bild av de verkliga förhållandena inom 
inlandets näringsliv. Därför har det varit ytterst värdefullt för mig att 
kunna komplettera nämnda källor med upplysningar och synpunkter 
från de personer som har direkt erfarenhet från fältet. Till dessa hör 
främst fd vandringsrättaren Emil Edström, Umeå (tidigare Jokkmokk). 
Han har alltid beredvilligt delat med sig av sitt stora vetande om jord
brukets utveckling och nivå i Norrbottens inland. 

Med samtliga allmänningss ty reiser har jag haft förmånen att närmare 
diskutera den enskilda kommunens näringsproblem och bakomliggande 
motiv för allmänningsanslag. De anställda vid allmänningskontoren har 
med stort tålamod alltid ställt upp, när det gällt att lämna upplysningar 
om allmänningarnas verksamhet och arkivmaterial. Bland dem vill jag 
särskilt tacka kontorschefen Thorsten Lindfors, Arvidsjaur för hans vilja 
att dela med sig av sina ytterst stora kunskaper inom länets näringsliv 
i allmänhet och dess jordbruk i synnerhet. Detsamma gäller hans kollega, 
skogschefen Sten Rådman, Arvidsjaur, som inom skogsbrukets område 
gett mig en mängd sakupplysningar. Vidare har skogsvårdskonsulent 
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Gunnar Blomgren, Arjeplog, skogsvårdskonsulent Bror Fredriksson, Vit-
tangi och jägmästare Stig Nilsson, Jokkmokk lämnat mig en mängd 
information. När det gäller djursjukvården har jag haft förmånen att 
diskutera med länsveterinär Erik-Gustaf Lindholm, Luleå, distriktsveteri
när Rune Avenäs och f d distriktsveterinär Olof Tillström, Kiruna och 
distriktsveterinär Stig Borglin, Jokkmokk. 

Tjänstemännen vid länsorganen har alltid varit mycket tillmötesgående 
med en mängd uppgifter, som berört avhandlingsämnet. Jag vill särskilt 
nämna avd dir Birger Hedlin vid lantbruksnämnden, jägmästarna Hans 
Sjögren och Bror Boström vid skogsvårdsstyrelsen, kontoristen Inez 
Johansson vid hushållningssällskapet och kontorschefen Eugen Wallgren 
vid producentföreningen. 

En stor del av exerperingsarbetet har utförts av institutionsbiträdena 
Britta Holmgren och Gunvor Holmgren. Merparten av kartorna och 
figurerna har renritats av institutionens kartritare Sigfrid Fjällström. 
Margit Söderberg, Kathrin Haraldsson, Yvonne Munther och Sune Rosen-
hult har renskrivit manuskriptet. Till alla dessa personer, som medverkat 
vid arbetets tillkomst riktas ett varmt tack. Ett speciellt stort tack vill 
jag rikta till typografen Anders Larsson vid Centraltryckeriet, Umeå, 
som på ett professionellt sätt svarat för såväl sättningen som den typogra
fiska utformningen i övrigt av boken. 

Jag vill också särskilt tacka samtliga allmänningsdelägare, som lämnat 
mig värdefullt ekonomiskt stöd för arbetets genomförande och tryckning. 
Min förhoppning är, att boken skall komma till glädje och nytta för dem 
i deras anslagsverksamhet. 

Min syster Mary Liljenäs har med stort tålamod varit mig behjälplig 
vid genomläsningen av manus och korrektur. Hon har lämnat mig många 
värdefulla synpunkter. Jag är henne ett stort tack skyldig. 

Min man och ämneskollega Nils Arell har ständigt lämnat mig ett 
inspirerande stöd, inte minst har han genom sitt gastronomiska kunnande 
bidragit till en god atmosfär. Med honom har jag kunnat dryfta olika 
forskningsproblem, vilket varit mig till stor nytta i avhandlingsarbetet. 

Mina föräldrar kom inte att få uppleva denna boks tillkomst. De hade 
emellertid en mycket stor kännedom om och erfarenhet av småbrukets 
villkor i lappmarken. Denna bok vill jag därför tillägna minnet av 
mina föräldrar. 

Geografiska institutionen vid Umeå universitet i april 1977 

Ingrid Liljenäs 
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1. INLEDNING 

1.1. BAKGRUND OCH SYFTE 

Allmänningsskogarna är till största delen belägna inom Norr- och Väster
bottens läns lappmarker. I Norrbotten har allmänningsskogar avsatts 
inom lappmarkskommunerna Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare 
och Kiruna (=Jukkasjärvi, se nedanstående karta). I kustlandet finns all
männingsskogar i Paj ala, Junosuando och Tärendö kommuner. Allmän
ningsskogarna inom lappmarken ligger huvudsakligen nedanför odlings
gränsen.1 Endast delar av Jukkasjärvi, Arjeplogs och Jokkmokks kom
muner är belägna ovanför denna gräns. Av Arvidsjaurs, Jokkmokks, 
Gällivare och Jukkasjärvi allmänningsskogar har stora områden lagts ut 
vid eller i närheten av lappmarksgränsen. Inom Västerbotten förekommer 
allmänningsskogar inom Dorotea, Vilhelmina, Tärna, Stensele och Sorsele 
kommuner. Bortsett från vissa mindre skogstrakter i Stensele och Sorsele 
kommuner ligger samtliga allmänningsskogar i detta län ovanför odlings
gränsen. 

Beslut om att bilda allmänningsskogar i Norrbotten fattades för ungefär 
100 år sedan. Landshövding Henrik Adolf Widmark är ansvarig för 
allmänningsskogarnas tillkomst. Vid hans ämbetstillträde var skogarna i 
dåvarande Paj ala socken med Muonionalusta kapellförsamling i kust
bygden och samtliga lappmarkssocknar ännu oavvittrade. Landshövdingen 
höll själv särskilda sammanträden med sockenborna vid vilka beslut 
fattades, att av det tilldelade skogsanslaget från avvittringen avsätta 
en fjärdedel till en gemensam skog, en s k skogsallmänning. 

En orsak till landshövdingens avvittringspolitik låg i sågverksindustrins 
våldsamma expansion just under tiden för avvittringsverket i lappmarken. 
För lappmarkens hemmansskogar innebar 1873 års avvittringsstadga en 
garanti mot skogsskövling men ej mot skogsköp och hemmansförsäljningar. 
Widmarks tanke var, att man genom allmänningar skulle avsätta fonder 
till sockenbornas enskilda och gemensamma bästa, samtidigt som all-

') Om Odlingsgränsen, se Prawitz i Svensk Lantmäteritidskrift 1: 1968. 
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männingarna skulle utgöra ett hinder för skogsbolagen i deras strävanden 
att försäkra sig om råvarubaser för industrins framtida behov. 

Den primära målsättningen med allmänningsskogarnas bildande skulle 
alltså vara att använda den årliga skogsavkastningen till investeringar, 
som främjade jordbruket, men också till andra slag av insatser, som var 
till nytta för hela bygden. 

Allmänningarnas anslagsverksamhet har tidigare icke varit föremål för 
någon undersökning. Eftersom de flesta människor inom berörda kom
muner i större eller mindre grad någon gång i sitt liv har varit i beröring 
med allmänningsanslagen, åtminstone så länge som de agrara näringarna 
har dominerat, känns det angeläget att göra en värdering av dessa skogars 
betydelse dels för de areella näringarna dels för individerna och sam
hället. 

Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är dels att undersöka all-
männingsanslagens fördelning på skilda områden inom de areella näringar
na, framförallt inom jordbruket, dels att försöka belysa om anslagen har 
haft någon betydelse för jordbrukets utveckling under skilda tider. Vidare 
är syftet att klarlägga allmänningarnas relationer till individer och 
samhälle. Med relationer menas i det här sammanhanget alla de krav och 
önskemål som riktats på allmänningsorganisationen dels från enskilda 
personer dels från olika samhällsinstitutioner. Vidare innefattas i be
greppet även de formella respektive informella regler och bestämmelser 
vilka har styrt allmänningarnas verksamhet. 

Bland de frågeställningar, som jag har för avsikt att belysa i detta 
arbete ingår bl a följande: Vilken roll har allmänningsanslagen spelat 
under olika tider? I vilken utsträckning avspeglas samhällsutvecklingen i 
allmänningarnas anslags verksamhet? 

1.2. BEGREPPSDEFINITIONER 

Termen allmänningsskog. 
Allmänningsskog respektive allmänning är ingalunda nya begrepp, när 
de uppträder i källorna under 1800-talet i samband med storskiftet i 
Dalarna resp avvittringen i Norrland. Dessa begrepp har använts sedan 
urminnes tider och ingår i olika ordsammansättningar för att beteckna 
olika typer av allmänningsskog. 

Allmänningsskogarna i Dalarna, vilka bildades efter 1800-talets mitt, 
brukar vanligtvis benämnas besparingsskogar, men har ett likartat upp
komstsätt och samma juridiska status som allmänningsskogarna i Norr
bottens och Västerbottens län. Några av dessa skogar har tidigare i offent
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liga handlingar oegentligt blivit kallade "häradsallmänningar". Allmän-
ningarna i Norrbotten och Västerbotten resp besparingsskogarna i Dalarna 
har ett helt annat uppkomstsätt än häradsallmänningarna söder om Da
larna. Denna begreppsförvirring kräver därför ett kort tillrättaläggande. 

Sedan "kolonisationen" i Svea- och Götaland i det närmaste var slut
förd och byarna intagit vissa skogsområden, återstod vidsträckta av od
lingen inom häraderna icke upptagna skogar. Dessa betraktades såsom 
böndernas gemensamma egendom. Det vanliga uttrycket för denna ge
mensamma egendom var "almaeninger". Detta ord hade i landskaps
lagarna en mycket vidsträckt betydelse och begagnades om all slags egen
dom som skog, vatten och broar.1 Egentligen avsåg det dock gemensam 
skog. Sålunda benämnde man byarnas redan intagna men oskiftade skogar 
byallmänningar, skogarna mellan häraderna häradsallmänningar, mellan 
landskap landskapsallmänningar. Senare uppkom också sockenallmän-
ningarna.2 Häradsallmänningarna är huvudsakligen belägna i områden 
kring och mellan Mälaren, Hjälmaren och Vättern samt i Uppland och 
Östergötland. 

"Häradsallmänningarna söder om Dalarna är till sin natur 
verklig allmänningsskog eller sådan jord, som i äldsta tider varit 
res nullius, men så småningom blivit objekt för häradernas ägan-
derätt och som åtminstone i regel aldrig varit inbegripna i de 
skattetal som funnits åsatta den i mantal satta jorden" (Ihrfors 
5 570). 

Av de besparingsskogar och allmänningsskogar, som vid storskifte eller 
avvittring avsattes i Dalarna resp Norrbottens län har alltså en och 
1) "I gamla tiders hushållning spelade allmänningarna en ganska stor roll. På allmän-
ningen kunde bönderna ha sina kreatur på bete, därifrån hämtades virke till brobygg
nader och andra allmänna byggnadsföretag, och därifrån kunde även den enskilde efter 
särskilt tillstånd få virke för speciella behov" (Persson: Uppodlingsverksamheten på 
häradsallmänningarna i Uppsala län, 1967). 
2) "När sockenallmänningar uppkommo, kan icke med säkerhet uppgivas. Men orsaken 
till deras uppkomst var naturligen den, att efter det byarne åt sig intagit vissa områden 
till så kallad hemskog, avlägsnare skogstrakter blev lämnade odelade till socknens 
hemmansägares gemensamma begagnande, och voro dessa allmänningar till sina egen
skaper lika med häradsallmänningar, men är långt före detta upplåtna till socknarnas 
fria disposition och i allmänhet skiftade. Första gången, så vitt vi kunnat utröna, som 
sockenallmänningar omtalas, är uti Kungl Maj:ts ordning och stadga om skogarna i 
riket den 22 mars 1647. Enligt denna skulle över hela Sverige och Finland uti vart 
landskap, härad och socken rannsakas om lands-, härads- och sockenallmänningarna och 
där sådana funnos, skulle de skådas och från andras ägor lagligen åtskiljas samt med 
råmärken förses och jämväl andra skillnader antecknas. Därefter förekomma inga be
stämmelser om sockenallmänningar förrän i Kungl förordningen om skogarna i riket 
den 1 augusti 1805" (Schütz: Om skifte av jord, s 38). 
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annan råkat att i offentliga handlingar bli kallad häradsallmänning, "ett 
användningssätt av detta uttryck, som måste betecknas såsom synner
ligen oegentligt" (Betänkande 1918, D II s 285).1 Allmänningsskogarna 
och besparingsskogarna är till sin natur enskild jord, vilken var inberäk
nad i de skattetal, som var åsatta hemmanen. 

I litteraturen har det missvisande i att använda termen "häradsall
männing" om allmänningsskogarna i Norrland ofta påpekats.2 Emellertid 
förekommer termen länge i de offentliga källorna. I avvittringsproto-
kollen för Norrbottens län används huvudsakligen termen "häradsall
männing". Även avvittringsutslagen från detta län nyttjar i allmänhet 
denna term. I det kungl brevet den 17 mars 1876 om avsättande av all
männingar i Pajala socken talas om "häradsallmänningar" {Edman 1880, 
s 66). Så är även fallet i det kungl brevet om huvudgrunderna för för
valtningen av dessa skogar {Hahr 1906, s 193, Författning Nr 95). 

Så långt fram i tiden som till år 1966 har ett antal allmänningar i 
Norrbotten i jordregistret benämnts "häradsallmänningar". Beslut om en 
ändring togs detta år av lantmäteristyrelsen och termen allmänningsskog 
åsattes dessa skogar. 

Allmänningsskogarna i Norrbottens län och de i Västerbottens län har 
även benämnts sockenallmänningar. Dessa skogar tillhör emellertid endast 
innehavare av i mantal satt jord och bör således inte förväxlas med de 
skogar som ägs av kommunerna och som tillhör kommunens samtliga 
invånare. Att "sockenallmänning" kom att användas som beteckning på 
många av dessa norrländska allmänningar beror på att avvittringen 
1) Till sådana "pseudohäradsallmänningsskogar" räknades av Skogslagstiftningskom-
mittén dels Svärdsjö och Envikens socknars besparingsskogar dels Lima och Transtrands 
besparingskogar dels allmänningsskogarna i Pajala, Tärendö och Muonionalusta. 
2) Ihrfors utesluter sålunda ur sin avhandling "Om häradsallmänningar" de allmänningar 
som bar denna beteckning. Ihrfors grundar sig därvid på innehållet i de kungl breven 
om allmänningsskogarna, ur vilket han sluter, att dessa skogar icke är häradsallmänningar 
i ordets vedertagna mening {Ihrfors 1916, s 572). Hellström (Norrländskt jordbruk, 
1917 s 105), Lindhagen (Underdånigt Betänkande, del 1 1904 s 373) och Almqvist 
(Studier i svensk jordrätt, 1928 s 486—487) använder termerna "sockenallmänning" och 
"allmänning". Sistnämnda författare påpekar också, att "några av dessa allmänningar 
hava i offentliga handlingar oegentligt nog blivit betecknade som häradsallmänningar. 
Då beteckningen emellertid i praxis ej synes hava blivit hävdvunnen föreligger det så 
mycket mindre skäl att använda densamma inom litteraturen". I Betänkande del 1 från 
år 1919, s 452 klargör Skogslagstiftningskommiitten, "att utom dess lagförslag falla de 
i Kopparbergs och Norrbottens län befintliga skogarna, för vilken benämningen härads
allmänning kommit till användning". Husberg (Betänkande 1920, s 286) anser det 
önskvärt "att beteckningen häradsallmänning måtte framledes sättas ur bruk i fråga om 
sådana samfälligheter, till vilka den ej av gammalt hört". Han efterlyser en klar termi
nologi. 
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genomfördes sockenvis och att i samband med denna avsattes allmän-
ningar. Såväl i avvittringsprotokollen för Västerbottens län som i av-
vittringsutslagen för samma län är "sockenallmänningar" den oftast 
använda termen. 

Termen bidrag används i detta arbete synonymt med anslag och ut
delning. Det är alltså inte fråga om bidrag i ordets rätta bemärkelse utan 
en utdelning till delägarna, vilken baserar sig på deras andel i allmännings-
skogen. 

1.3. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING 

Som utgångspunkt för undersökningen lämnas först en redogörelse för 
bakgrunden till allmänningsskogarnas tillkomst (kap 2). Denna ger en 
logisk förklaring till bestämmelsernas utformning beträffande använd
ningen av skogarnas avkastning. Därefter följer en redovisning av besluts
processen, reglerna för användningen av anslagen samt de äganderättsliga 
förhållandena (kap 3). Därvid framgår allmänningsdelägarnas möjligheter 
att utöva inflytande på utdelningen. Allmänningsanslagens inriktning har 
varierat över tiden och har anpassat sig efter samhällsutvecklingen. Kra
ven på utdelningens användning har alltså växlat. En översiktlig fram
ställning över anslagsverksamheten är därför motiverad (kap 4). 

Tyngdpunkten i avhandlingen ligger i kapitlen 5—10. Efter en dis
kussion om målsättningen för allmänningarnas anslagsverksamhet, in
satta medel och förväntade resultat följer en redovisning av anslagen till 
jord- och skogsbruket (kap 6 och 8). I dessa kapitel redovisas ur skilda 
aspekter behovet och nyttan av anslag för de areella näringarna. Redo
visningen av anslagen till elektrifieringen motiveras av att denna allmänt 
har haft en mycket stor betydelse för hela näringslivet (kap 7). De 
viktigaste resultaten av anslagen till jord- och skogsbruket har samman
ställts i ett särskilt kapitel för att ge en klarare överblick över an
slagens betydelse för produktionen (kap 9). 

Därpå följer en redovisning av allmänningen och dess interaktion med 
individer och olika institutioner i samhället. En presentation ges över 
regler och förordningar, vilka har styrt allmänningens relationer till dels 
enskilda individer, dvs delägare och icke-delägare dels till samhällsorganen 
kommunen, länsstyrelsen och staten. I samband därmed diskuteras huru
vida man har följt bestämmelserna. Vidare diskuteras vilka konsekvenser 
allmänningarnas verksamhet haft för ovannämnda grupper. 
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Sammanfattningar finns i nästan varje kapitel. Kapitel 9 utgör såsom 
nämnts en större sammanfattning av de tidigare kapitlen. Det har därför 
inte ansetts nödvändigt att göra en längre sammanfattning av resultaten. 
I stället har kapitel 11 fått formen av en diskussion av allmänningsansla-
gens betydelse för jordbrukets utveckling under skilda perioder. 

1.4. KÄLLMATERIALET 

Det huvudsakliga källmaterialet har bestått av olika typer av källor, som 
finns på allmänningsskogarnas förvaltningskontor i Arvidsjaur, Arjeplog, 
Jokkmokk, Gällivare och Vittangi. För Pajala, Junosuando och Tärendö 
allmänningsskogar förvaras en del av materialet hemma hos allmännings-
ordföranden (Matti Lassinantti) samt en viss del på kommunalkontoret i 
Pajala. Material, som berör de sistnämnda allmänningsskogarna, för
varas även på allmänningskontoret i Gällivare. 

Källorna består främst av allmänningsstyrelse- och stämmoprotokoll, 
förvaltnings- och revisionsberättelser, in- och utgående skrivelser och bi
lagor till stämmoprotokollen. Dessa källor är i alla avseenden att be
trakta som primärmaterial. Det är ett mycket omfattande material, som 
för denna avhandling har penetrerats. Dessa källor har aldrig tidigare 
varit föremål för någon bearbetning eller källkritisk bedömning. Jag 
har därför inte kunnat stödja mig på andra forskares värderingar av 
"allmänningsmaterialet". 

Berörda källor skiftar högst betydligt i kvalitet, både tidsmässigt och 
rumsligt. Det finns vidare stora luckor i de olika allmänningarnas material, 
bl a på grund av förluster i samband med brand, vattenskador, slarv och 
genom en allmänt bristande känsla för arkivering. Av allmännings-
arkiven är Arvidsjaurs bäst uppordnat. Förhållandena är sämre hos 
Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningar. Allmänningsprotokollen 
ger trots bristerna en god inblick i berörda kommuners näringsutveckling 
och -problem och är ett för kommunerna ytterst värdefullt historiskt-
geografiskt källmaterial. Stämmo- och styrelseprotokollen från tidigare 
år (20-talet — 50-talet) ger ofta en utförligare bakgrundsinformation än 
de från senare år, dvs 60-talet och framåt. Men även härvidlag finns 
skillnader mellan de olika allmänningarna. En stor brist är också, att man 
inte alltid har nämnt, hur många personer som har deltagit i besluts
processen. 

Uppgifter om framförallt utdelningens disposition och storlek har in
hämtats från förvaltnings- och revisionsberättelser. Budgetuppställning
arna har förändrats märkbart över tiden. Allmänt gäller, att berättel

25 



serna är mer svårgripbara under tiden före 1940. Vanligen har man heller 
inte alltid urskiljt anslagsverksamheten från den övriga verksamheten, 
vilket försvårar tolkningen av vad som är ett anslag eller en kostnad för 
skogsförvaltningen själv (exempelvis i fråga om skatter). Anslagen har 
vidare inte alltid specificerats på de olika typerna av användningsområden 
utan istället ges en total anslagssumma. Det minskar naturligtvis möjlig
heterna att ge en korrekt information om anslagstypens storlek och 
resultat för ett enskilt år. Anslagen har uppdelats på tre områden, näm
ligen: jordbruket, skogsbruket och allmänt gagn (= bygden). Vissa svårig
heter har ibland uppstått vid klassificeringen av ett anslag. 

En stor brist i allmänningarnas material är, att det saknas ett samlat 
kartotek över typer och storlek av anslag fördelade på enskilda delägare 
eller delaktiga jordbruksfastigheter. Inom Gällivare och Arvidsjaur lade 
man upp ett mer förenklat kartotek omkring 1970, men inte förrän vid 
årsskiftet 1975/76 tvingades allmänningsförvaltningarna att lägga upp 
ett utförligt kartotek över anslagens storlek, fördelade på jordbruksfastig
heterna inom kommunerna. Detta skedde i och med att nya skatteregler 
trädde i kraft. 

Hushållningsgillena har ofta anförtrotts att ansvara för en del av ut
delningen av jordbruksanslagen framförallt bidragen till konstgödsel 
och utsäde. Berörda material tillhör gillena och har inte arkiverats. 
Därför har det varit omöjligt att belägga innovationscentra och sprid
ningsvägar för ett anslag av typen konstgödsel. 

De källproblem, som är förbundna med allmänningsmaterialet, på
verkar helt naturligt även framställningens innehåll och analyserna av 
anslagens nytta för de olika allmänningskommunerna. Eftersom vitt skilda 
typer av investeringsområden tas upp till behandling, har jag varit tvungen 
att komplettera allmänningskällorna med annat sakmaterial. Därav följer, 
att det använda källmaterialet är disparat till sin karaktär. Det faller sig 
därför mer naturligt att redogöra för berörda källor i deras rätta sam
manhang. Genom de kompletterande källorna har jag också kunnat ta 
del av olika tjänstemäns uppfattningar om nyttan av ett enskilt anslag, 
vilket har varit mycket värdefullt. 

1.5. UNDERSÖKNINGSOMRÅDET 

Undersökningsområdet omfattar samtliga lappmarkskommuner, nämligen 
Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna (exkl f d Karesuando) 
och i kustbygden Paj ala, Junosuando och Tärendö. Karesuando skogs-
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allmänning tillhör hela kommunen och har av denna anledning uteslutits 
ur undersökningen. 

Skogsbruksbygden och fjällbygden dominerar inom undersöknings
området. Skogsbruksbygden karaktäriseras av stora sammanhängande 
skogsområden, av gles bebyggelse och av relativt små åkerområden. Jord
bruken har varit av småbrukskaraktär. Skogen har haft dominerande 
betydelse för utkomstmöjligheterna. Den s k åkerglesa mellanbygden 
förekommer endast sparsamt inom några få områden, nämligen omkring 
Slagnäs i Arjeplog, söder och sydost om centralorterna Arvidsjaur och 
Jokkmokk samt omkring Pajala. Förutsättningarna för jordbruk är här 
en aning bättre än i det nyss beskrivna området. Jordbruksenheterna har 
varit något större i genomsnitt, även om småbrukskaraktären dominerat 
också här (i medeltal cirka 6 ha mot 4,5 ha i skogsbruksbygden år 1956). 

Skogen upptar också inom detta område den större delen av mark
arealen. Skogsbruksdominerad mellanbygd förekommer strax norr om 
Arvidsjaur samt i området söder och sydost om Kiruna och Gällivare. 
Området består av stora skogsområden och av spridda små åkerområden. 
Den genomsnittliga arealen åker per brukningsenhet har varit betydligt 
lägre här än i de två föregående områdena (genomsnittsarealen var 2,5 ha 
år 1956). 

Regionernas utbredning framgår av karta 2 (Utredning rörande lant
bruket inom Norrbottens län, 1964). 

1.6. UNDERSÖKNINGSPERIODEN 

Undersökningen omfattar tidsperioden från omkring 1875 och fram till 
början av 1970-talet med begränsningar, som framgår av det följande. 
Allmänningsskogarnas tillkomst i samband med den allmänna avvittringen 
under åren 1875—1894 har bestämt initialpunkten för min framställning. 
Reglementena för allmänningarnas förvaltning och för användningen av 
dess avkastning fastställdes under åren 1882—1901. Allmänningarnas 
verksamhet kom i allmänhet därför inte igång förrän i början av 1900-
talet och var av relativt blygsam omfattning åtminstone under de två 
första årtiondena. 

Fram till år 1922 är det ingen klar skillnad mellan allmänningarnas 
verksamhet och kommunernas. Allmänningsstämma hölls samtidigt med 
kommunalstämma. Källmaterialet från denna tidsperiod finns med vissa 
undantag inte tillgängligt på allmänningskontoren. Efter 1922 skiljs all
männingarnas anslagsverksamhet från kommunernas. Som en följd därav 
avtar allmänningarnas kommunala engagemang, och det sker en intresse-
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Karta 2. Jord- och skogsbrukets regionala differentiering 

förskjutning mot investeringar inom jordbruket och till övriga områden 
som anses vara till nytta för näringslivet. Efter 1922 är tillgången på 
källmaterial bättre vid de olika allmänningskontoren, även om brister 
föreligger i tiden före 1940. Jordbruksanslagen före 1930 är av ringa 
omfattning och fördelar sig på några få typer. Verksamheten med jord
bruksanslagen ökar emellertid efterhand under 1930-talet och fr a efter 
tillkomsten av 1938 års lag om allmänningsskogarna. Som en konsekvens 
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av detta fördjupas också min framställning om jordbruksanslagen fran 
mitten av 1930-talet och framåt. 

Under perioden sker omfattande förändringar inom jordbruket. I början 
sker ett kraftigt uppsving, som under periodens senare del övergår till en 
motsvarande tillbakagång med en brytningspunkt, som infaller under 
mitten av 1950-talet. 

Förändringen i åkerarealen åren 1927—1956 har varit en helt annan 
för Norrbottens län än för landet i övrigt. Nyodlingen har ökat kraftigt 
sedan 1920-talet, medan i mellan- och sydsverige nyodlingarna då redan 
var ett avslutat kapitel, ökningen i åkerarealen har emellertid varit 
mycket olika inom länets kommuner. Kustkommunerna har haft en mått
lig ökning, medan Tornedals- och inlandskommunerna har haft en 
kraftig stegring. I figur 1 presenteras åkerarealens sammanlagda ut
veckling inom allmänningskommunerna under åren 1927—1971. (Efter 
1956 lämnar jordbruksräkningarna endast uppgifter på åkerarealen vid 
brukningsenheter över 2 ha). Diagrammet visar även antalet kor under 
olika år. Om man utesluter jordbruksenheter under 2 ha, infaller maximi-
punkten för åkerarealens utveckling 1956. 

Av tabell 1 nedan framgår också brukningsenheternas antal under 
åren 1927—1971. För åren tom 1951 redovisas samtliga bruknings
enheter över 0,26 ha, eftersom småbruken dominerar så till den grad, att 
åkerarealen vanligen endast uppgår till 2—3 ha. Antalet brukningsenheter 
större än 2 ha når sitt maximum 1956, varefter en stark minskning vidtar. 

Àkeraraat 
hektar 

Ant. 
kor 

Fig 1. Åkerarealens utveckling och 
antalet kor inom allmännings
kommunerna 1927—1971. 

.16000 

Åkerareal 

2 000- • 2000 

Källa: Jordbruksräkningarna angivna ar. 1927 1932 1937 1944 1951 1956 1961 1966 1971 Ar 
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Tab 1. Antal brukningsenheter med åkerareal inom allmännings-
kommunerna 1927—1971 

1927 1932 1937 1944 1951 1956 1961 1966 1971 
Kommun >0,26 >0,26 >0,26 >0,26 >2 >0,26 >2 >2 >2 >2 >2 

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

Arvidsjaur 993 1004 1100 1276 775 1257 836 867 717 325 137 
Arjeplog 445 490 535 607 210 608 258 281 247 123 81 
Jokkmokk 608 629 693 684 409 713 407 400 306 119 68 
Gällivare 781 864 958 1334 680 1276 689 729 626 280 189 
Paj ala 464 417 516 830 248 806 336 409 398 349 243 
Junosuando 137 143 179 236 61 257 120 121 164 127 101 
Tärendö 174 173 235 224 72 286 127 125 122 113 79 
Kiruna 393 417 455 524 151 570 255 255 229 203 110 

Summa: 3995 4137 4671 5715 2606 5773 3058 3187 2809 1639 1008 

Källa: Jordbruksräkningarna angivna år. 

Även om jordbruken har varit små, har de ur försörjningssynpunkt 
för befolkningen spelat en stor roll, framför allt under tider, när till
gången på annat arbete varit begränsad. De flesta jordbrukare har för 
sin utkomst varit hänvisade att söka arbete utanför jordbruket, framför 
allt inom skogsbruk, flottning och vägarbete. Merparten av de kontanta in
komsterna hämtades följaktligen från arbete utanför den egna fastigheten. 

Efterfrågan på förvärvsarbete har ökat med tiden, bl a som en följd 
av rationaliseringarna. Under 1930-talet var bortåt 65 °/o av de yrkes
verksamma sysselsatta inom jord- och skogsbruk. Sedan dess har en 
minskning ägt rum något som framgår av nedanstående sammanställning 
över den procentuella andelen sysselsatta inom de areella näringarna inom 
allmänningskommunerna åren 1945—1970. 

Jord- och skogsbruket svarade 1950 fortfarande för mer än 50 °/o av 
sysselsättningen inom Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner samt inom 
Tornedalskommunerna. Även inom de övriga kommunerna var en ansen
lig del av befolkningen sysselsatt inom de areella näringarna. Kiruna 
hade den lägsta siffran, vilket förklaras av att de flesta anställda var 
sysselsatta inom gruvindustrin. 

Det dominerande utvecklingsdraget för inlandskommunerna efter 1950 
har varit den vikande sysselsättningen inom jord- och skogsbruket, vilket 
har lett till att totala antalet sysselsatta har sjunkit avsevärt (se nedan
stående diagram, fig 2). De areella näringarnas tillbakagång, den höga 
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Fig 2. Näringsgrensutveckling 1950—1965. Kommunblockvis. 

naturliga befolkningstillväxten och avsaknaden av ett differentierat nä
ringsliv med förmåga att suga upp den disponibla arbetskraften har lett 
till en hög arbetslöshet för länet och i synnerhet för dess inland. Industri-
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Tab 2. Procentuell andel sysselsatta inom jord- och skogsbruk 
i allmänningskommunerna 1945—1970. 

Kommun 1945 1950 1960 1965 1970 

Arvidsjaur 62,4 55,2 33,0 30,9 24,2 
Arjeplog 63,3 52,4 25,4 28,0 21,5 
Jokkmokk 53,1 37,4 23,3 22,1 17,1 
Paj ala 72,7 66,2 50,8 44,0 31,0 
Gällivare 38,4 30,3 15,2 10,8 7,0 
Kiruna 17,6 16,9 5,3 4,8 3,1 

Länet 44,1 33,0 18,6 15,1 9,7 

Riket 28,0 20,3 13,8 11,8 8,1 

Källa: SCB FoB för angivna år. 

aliseringsgraden i inlandet har alltid varit låg. Kommunerna med en 
kraftig minskning av antalet förvärvsarbetande i de areella näringarna 
har följaktligen drabbats av en kraftig befolkningsminskning. Nedan
stående tabell visar befolkningens utveckling inom allmänningskommu
nerna åren 1950—1970 (tab 3). 

Förändringen i näringslivet har lett till en omfattande flyttning, dels 
från landsbygden till centralorterna, dels från inlandet till kustbygden. 

Tab 3. Befolkningens storlek inom allmänningskommunerna 1950—1970 

Kommun 
1950 

Antal Index 
1960 

Antal Index 
1965 

Antal Index 
1970 

Antal Index 

Arvidsjaur 
Arjeplog 
Jokkmokk 
Pajala 
Gällivare 
Kiruna 

11117 100,0 
5315 

10737 
15196 
22414 
20432 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

10317 92,8 
5573 

11533 
14165 
27670 
28195 

104,9 
107,4 

93,2 
123,4 
138,0 

9374 
5063 

10106 
12818 
27056 
29785 

84,3 
95.3 
94,1 
84.4 

120.7 
145.8 

8400 
4435 
7998 

10745 
25417 
30623 

75,5 
83,4 
74,4 
70,7 

113,4 
150,0 

Källa: Länsprogram 1970 för Norrbottens län. 
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De regionala konsekvenserna har blivit en avfolkning av glesbygden och 
en tätortstillväxt. De expansiva sektorerna inom näringslivet har nästan 
uteslutande varit koncentrerade till tätorterna. Inflyttningen till tätorterna 
har också betingats av ökade krav på standard i boendemiljön. Denna 
utveckling har lett till snabba förändringar i åldersstrukturen, särskilt 
inom utflyttningskommunerna med en allt större andel av befolkningen i 
de högre åldrarna. I det här sammanhanget kan det vara befogat att se 
på förändringen i jordbrukarnas åldersfördelning över tiden. Denna 
presenteras för åren 1961 och 1970 i tabell 4 nedan. 

Tab 4. Procentuell andel brukningsenheter fördelade på brukarnas 
ålder åren 1961 och 1970. 

Uppgift Procentuell storleks
på ålder minskning i ant 

<50 år >50 år saknas brukningsenheter 
Kommun 1961 1970 1961 1970 1970 1961—1970 

Arvidsjaur 38,4 34,6 61,6 63,2 2,2 78,9 
Arjeplog 35,0 29,3 65,0 67,2 3,4 72,2 
Jokkmokk 30,0 37,2 77,2 61,7 1,2 79,3 
Gällivare 27,8 20,4 72,2 78,8 0,8 70,8 
Kiruna 38,9 29,0 61,1 69,9 1,1 74,2 
Paj ala 36,6 29,1 63,6 69,2 1,6 45,8 

Källa: RLF:s jordbruksregister 1961, SCB, Örebro jordbruksstatistik 1970. 

Sammanställningen visar, att minskningen i antalet brukningsenheter 
har varit mycket stark mellan åren 1961 och 1970. Det framgår vidare, 
att åldern på de kvarvarande brukarna har stigit inom alla kommuner 
utom Jokkmokk. Däremot har minskningen i antalet brukningsenheter 
varit den största inom denna kommun. Det är de unga, som framförallt 
har flyttat. En tidigare progressiv befolkningsprofil har utbytts mot en 
regressiv sådan. Detta har resulterat i att den äldre kvarvarande, lokalt 
bundna befolkningen under 1960-talet kommit att utgöra det verkligt 
stora problemet. Utgifterna för socialvården har stigit och var under 
mitten av 1960-talet dubbelt så höga som riksmedeltalets. 
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Antalet lediga arbetsplatser inom länet har inte på långt när motsvarat 
behovet, vilket har lett till en omfattande utflyttning. Under 1960-talet 
ökade flyttningsförlusterna markant samtidigt som födelsetalen minskade. 
Detta resulterade i en befolkningsminskning för länet i dess helhet. 

Den skisserade utvecklingen gäller samtliga norrlandslän i stora drag. 
Diskussionen om den regionala obalansen har delvis kommit att handla 
om balansen mellan skogslänen å ena sidan och övriga landet å den andra. 
Regionalpolitiken har kommit att sammanknytas med utvecklingen inom 
Norrland. Det var emellertid inte förrän under 60-talet som en mer mål
medveten regionalpolitik började ta form. 1964 års riksdagsbeslut om en 
aktiv lokaliseringspolitik utgjorde inledningen till ett nytt skede. I detta 
beslut gavs de kvantitativa faktorerna i form av snabb ekonomisk till
växt en framskjuten position. 1970 års riksdag tog på nytt ställning till 
regionalpolitiken. Härvid skedde en närmare sammankoppling än tidigare 
mellan regional balans och ökad jämlikhet. Vidare tillerkändes miljön en 
större betydelse. 

Regionalpolitiken förknippas oftast med det lokaliseringspolitiska 
stödet. Men regionalpolitiken är emellertid ett vidare begrepp. Det kan 
sägas innefatta alla de åtgärder, som påverkar den regionala utvecklingen 
både mellan och inom landets olika regioner. Särskilda stödåtgärder 
exempelvis för jordbruket i en viss landsända kan alltså betraktas som en 
jordbrukspolitisk åtgärd med regionala effekter. 

1969 års jordbruksutredning redovisade flera motiv för att en betydande 
jordbruksproduktion även i fortsättningen skulle upprätthållas i norra 
Sverige. Till sådana motiv hörde att i norra Sverige ha en regional livs
medelsförsörjning främst beträffande vissa färskvaror. I ett krisläge är 
det givetvis särskilt värdefullt att ha ett jordbruk, som är fördelat på 
olika delar av landet. Sysselsättningsskäl och sociala motiv talade också 
för att ett visst antal arbetstillfällen med acceptabel inkomstnivå borde 
finnas kvar i jordbruket. 

Den här skisserade utvecklingen tjänar som referensram för bedöm
ningen av allmänningsanslagens roll. Har något eller några av ovan
nämnda skäl någongång anförts som motiv för utdelning av allmännings-
anslag? Vilken grad av överensstämmelse finns mellan allmänningarnas 
verksamhet med jordbruksanslagen och den statliga jordbrukspolitiken? 
Föreligger det några motsättningar mellan allmänningarnas lokala bi
dragspolitik och målsättningen för jordbrukspolitiken på riksnivå? Det 
är problem, som är av stort intresse och som jag har för avsikt att för
söka belysa i detta arbete. 
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2. ALLMÄNNINGSSKOGARNAS TILLKOMST OCH 
LÄGE 

2.1. KÄLLMATERIALET 

Frågan om att avsätta allmänningsskogar var ett avvittringsärende och 
skulle följaktligen handläggas av avvittringsstyresmannen vid det första 
avvittringssammanträdet inom respektive kommun. Av den anledningen 
har jag tagit del av avvittringshandlingar, som berör frågorna om av
sättande av allmänningsskog i Norrbottens och Västerbottens län.1 

Avvittringsprotokollen återger samtliga avvittringssammanträden. Se
dan avvittringsprotokollen och styresmannens utlåtande inkommit till 
landshövdingen, utfärdade denne avvittringsutslag. I de kommuner, där 
beslut om allmänningsskogar fattats, behandlar utslagen även allmän-
ningsskogarna. Härifrån har jag hämtat uppgifter om allmänningsskogar-
nas storlek, markens fördelning på skogsmark och impediment samt even
tuella besvär över bl a skogarnas läge (Landskontorets arkiv i Luleå, 
kammarkollegii arkiv, Stockholm och länslantmäteriet, Umeå). 

2.2. MOTIV FÖR BILDANDE AV ALLMÄNNINGSSKOGAR 

Det är nu 100 år sedan de första allmänningsskogarna bildades i Norr
bottens län. Detta skedde i samband med att Kungl Maj:t den 17 mars 
1876 i ett kungligt brev fastställde sockenbornas önskan i dåvarande 
odelade Pajala socken att få avsätta en fjärdedel av det skogsanslag, som 
vid avvittringen tilldelades hemmanen inom socknen, till en eller flera 
allmänningar. 

Genom länsstyrelsens avvittringsutslag utlades inom Pajala moder
församling fyra allmänningsskogar samt inom vardera av de två kapell

En närmare källkritisk granskning av källarna ges i 1. Liljenäs: "Allmänningsskogarna 
i Västerbottens och Norrbottens län — d eras tillkomsthistoria". — 3- betygsuppsats fram
lagd för seminariet vid Historiska institutionen, Umeå 1971. 
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församlingarna Tärendö och Muonionalusta en allmänningsskog. De inom 
moderförsamlingen utlagda allmänningsskogarna ansågs tillhöra alla sock
nens jordägare. De två övriga åter ansågs tillhöra invånarna i respektive 
kapellag såsom gemensam och från deras hemman oskiljaktig egendom i 
förhållande till vars och ens innehav av skattetal. Allmänningarna be
nämns Pajala, Junosuando och Tärendö socknars allmänningsskogar. 

Vilken var den egentliga bakgrunden till och vilka var de främsta 
motiven för att bilda allmänningsskogar i Norrbottens län? Varför var 
Pajala-sockenbor först med att uttala en önskan om att få bilda allmän
ningsskogar? 

För att förstå bakgrunden till allmänningsskogarnas tillkomst krävs en 
kort historisk återblick, som går tillbaka till de stora ekonomiska för
ändringarna under 1800-talets mitt. 

Sågverksindustrin hade då sitt stora genombrott tack vare den vidgade 
avsättningen på utlandsmarknaden. Tullhindren togs bort och priserna 
på sågade trävaror steg i höjden.1 Både för kronan och den enskilde hem
mansägaren fick skogarna härigenom ett aldrig tidigare anat värde. Den 
ekonomiska liberalismens idéer åstadkom ett ökat intresse för att på
skynda avvittringen i de nordliga delarna av landet. Skogarna här var 
oskiftad mark, i vilken byalagen och kronan var gemensamma delägare. 
Avvittringen innebar en definitiv boskillnad dels mellan de olika byarna 
dels mellan kronan och de enskilda ägarna. 

I de två nordligaste länen genomfördes avvittringen till en början 
endast i kustlandsdelarna enligt en stadga av 1824. I Norrbotten gick 
förrättningarna tämligen sakta. Ännu på 1850-talet var endast skogarna i 
de egentliga kustsocknarna färdigavvittrade och skiftade. Avvittringen, 
såsom en reglering av markinnehaven, fick givetvis stor betydelse för 
bondenäringen och jordbrukets utveckling.2 Denna blev också en förut
sättning för den väldiga skogsexploatering, som blev följden av sågverks
industrins genombrott. Skogarnas ökade värde kom att avspeglas i av-
vittringsbestämmelserna under senare hälften av 1800-talet. Någon av-
vittring och skattläggning i Luleå lappmark enligt 1850 års avvittrings-
stadga kom dock inte till stånd. Landshövdingen för Norrbottens län 
Per Henrik Widmark hade uppmärksammat statsmakterna på de stora 

*) Resultatet blev, att exporten steg våldsamt. Omkring 1850 var exporten av bräder 
och plankor från Haparanda i norr till Söderhamn i söder ca 200 000 tolfter. (1 tolft = 
12 bräder). Är 1870 hade exporten fördubblats ca 10 gånger till 2 000 000 tolfter (Wik 
1950, s 80—83). 
2) Avvittringen är mycket väl beskriven i Almqvist: "Studier i svensk jordrätt". Vidare 
rekommenderas även Stenman: "Avvittringen i Västerbottens läns lappmarker". 
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skogsanslag som tillföll hemmanen och på skogarnas ökade värden.1 

Enligt Widmarks mening skulle någon principiell rätt till skogsanslag 
för lappmarkens hemman och nybyggen inte finnas och skogarna borde 
allt framgent kvarstå i kronans ägo. Avvittringen borde endast omfatta 
inägojord och annan rätt till skogarna än för husbehov och bete borde 
inte tillerkännas hemmanen. 

Widmarks hemställan till Kungl Maj:t ledde till en ny avvittrings-
stadga, nämligen "1873 års stadga för avvittring i Västerbottens och 
Norrbottens läns lappmarker" (SF 1873 nr 26). Denna innehöll stränga 
bestämmelser om utsyning,2 vilka skulle vara en garanti mot skogs-
skövling. Däremot fanns inga resriktioner om skogsköp och hemmans
försäljningar. De stora skogsanslag som i samband med avvittringen till
delades lappmarkernas hemman och nybyggen kom sålunda ofta inte den 
jordbrukande befolkningen till godo. Trots det nämnda utsyningstvånget, 
inköptes åtskilliga hemman och anlades nybyggen av sågverksbolag och 
enskilda personer, vars primära intresse för köpet eller nybyggesanlägg
ningen endast var att erhålla så stora skogsanslag som möjligt.3 

Den norrländska sågverksindustrins timmerbehov kunde till en början 
tillgodoses genom köp från kronan och enskilda jordbrukare. För fram
tiden kunde man inte lita enbart till en sådan tillförsel. Därför blev det 
vanligt, att sågverksägarna slöt avtal med bönderna om rätt till avverk
ning. Avverkningsrätter upp till 50 år var ingen ovanlighet.4 1889 ut
färdades en begränsning av tiden till högst 20 år. Redan på 1870-talet 
hade sågverksägarna emellertid börjat "inse att egen skogstillgång var en 
nödvändig förutsättning för industrins bestånd".5 

Genom den stränga utsyningslagen kunde lappmarksbönderna betraktas 
mer som ett slags kronoåbor än som självägande torpare. Att sälja hem
manet och bli bolagsåbo innebar således ingen större förändring i bondens 
situation. Under senare delen av 1880-talet och under 1890-talet ökade 
bolagens hemmansköp.6 Norrlandskommittén har sammanställt en tabell 
över köpen enligt nedanstående: 

1) Wid mark: "Underdånig berättelse innefattande ekonomiska och statistiska upplys
ningar om Norrbottens län". 
2) Stämpling. 
3) Enligt Carl Lindhagen kunde bolagen utöva större inflytande än bönderna på att få 
största möjliga utstämpling. Men han framhåller också, att bolagen kan ha låtit under
söka och värdera skogen, vilket bönderna inte hade gjort. 
4) Underdånigt Betänkande 1871, s 129. 
5) Underdånigt Betänkande, Del I, 1904, s 470, en reservation av H Claeson, F Kempe 
och A Lindman. 
6) Underdånigt Betänkande, Del II, 1904, s 19. 
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Tab 5. Sågverksaktiebolagens hemmansinnehav i °!o a v 
kommunens totala mantal 

1885 1895 1900 Dessutom är ut-
% % % syningsrätt för

Mantal Mantal Mantal värvad av bolag 
Är 1900 

Norrbottens län 
Gällivare kommun 43,5 36,0 49,0 
Jokkmokks kommun 48,9 48,9 60,0 
Arjeplogs kommun 1,8 9,8 29,0 44 % av socknens 

samtl mantal 
Arvidsjaurs kommun 5,1 12,2 19,0 36 % av socknens 

samtl mantal 
Västerbottens län 
Stensele kommun — 4,9 12,0 67 % av socknens 

samtl mantal 
Sorsele kommun — 4,7 12,0 70 % av socknens 

samtl mantal 
Vilhelmina kommun 4,5 16,8 32,0 
Dorotea kommun 33,2 57,8 62,0 

2.3. DE FÖRSTA FÖRSLAGEN OM AVSÄTTANDE AV 
ALLMÄNNINGSSKOGAR I LAPPMARKEN OCH 
DISKUSSIONEN KRING DESSA 

Det var fastställt, att Pajala kommun, som ligger i Norrbottens kustbygd, 
skulle avvittras enligt 1824 års avvittringsstadga. Sockenborna hade dock 
en annan önskan, vilken framgår av nedanstående framställning till 
Kungl Maj:t den 30 november 1873: 

"I avseende till ortens nordliga läge och därmed förenade svårig
heter att med fördel idka jordbruk samt kunna åstadkomma ut-
skylder till kronan, kommun och prästerskap, i administrativt 
hänseende bliva förlagd till lappmarkens område och såmedelst 
bliva befriad från huvudsakligaste delen av kronoutskylderna, 
därvid även såsom motiv uppgavs det betryggande i att skogen 
även å skattehemmanen såmedelst skulle för all framtid komma 
under offentlig kontroll i avseende på avverkningen till avsalu". 

(Tidskrift för skogshushållning, 1884, s 145). 
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Kommunens ansökan blev avslagen. Men landshövding Henrik Adolf 
Widmark, son till den tidigare nämnda landshövdingen, tog fasta på 
jordägarnas sistnämnda motiv och utlyste ett sammanträde med dem 
{Edman 1880 s 66). Vid detta möte enades man om att den del av det 
skogsanslag, som skulle komma att tillfalla hemmanen, skulle avsättas 
till en eller flera allmänningar. 

Landshövding H A Widmark, som var väl förtrogen med förhållandena 
i länet, kom att i hög grad sätta sin prägel på avvittringen i lappmarken 
både ifråga om snabbhet och intensitet i lantmäteriarbetet och avvitt-
ringens utformning i övrigt. Det var således på hans tillskyndan de norr
bottniska sockenallmänningarna kom till inom de kommuner där skogarna 
vid hans tillträde ännu var oavvittrade, nämligen Paj ala socken och 
samtliga lappmarkssocknar.1 Jordägarnas beslut om att av en fjärdedel 
av skogsanslaget bilda allmänningsskogar resulterade i att revisionssekre
teraren P G E Poignant den 5 februari 1875 fick i uppdrag av Kungl 
Maj:t att komma med yttrande beträffande vissa skiftes- och avvittrings-
frågor. Poignant föreslog den 27 mars 1875 bla, att man inom varje 
lappmarkssocken skulle avsätta minst 1/4 eller högst 1/2 av det samman
lagda skogsanslaget till en sockenallmänning. 

Med anledning av detta förslag fick landshövdingarna i Västerbottens 
(Axel Wästfelt) och Norrbottens län samt skogsstyrelsen komma med 
yttranden. Det visade sig, att beslut om upprättande av allmännings
skogar fattats inom de flesta lappmarkssocknarna inom Norrbottens län. 
Inom Västerbottens län hade man däremot föga sympatier för en sådan 
utveckling och hänvisade till en mängd negativa följder, som allmän-
ningsskogarna kunde förorsaka, nämligen: 

"att särskilda personer måste anställas för allmänningarnas be
vakning; att något egentligt intresse hos delägarna för vården av 
dessa allmänningar inte var att påräkna; att i vissa socknar skulle 
bli nödvändigt att bilda en mängd häradsallmänningary svåra och 
kostsamma att bevaka; att jordägarna om de själva fick förvalta 
sin skog av densamma skulle ha jämnt upp så mycket större in
komst som det belopp, vartill kostnaderna för allmänningarnas 
förvaltning och bevakning uppgick; att allmänningarna skulle> 
på samma gång de förorsakade minskning i hemmanens område, 
hindra många tillfällen till odling och följaktligen verka för
lamande på jordbrukets utveckling osv". 

*) Se Englund 1895 s 10, Hellström 1917 s 105, Underdånigt Betänkande 1904 s 373 
och Prawitz 1951 s 326. 
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I fråga om alla dessa påståenden hade landshövdingen i Norrbotten en 
helt annan åsikt. I Västerbottens län hade alla kommuner utom Stensele 
röstat mot allmänningar (kommunalstämmoprotokoll från Stensele den 6 
juni 1875). 

Tillkomsten av allmänningsskogar hade sålunda en mycket varm före
språkare i Widmark, medan hans ämbetskollega i Västerbottens län hade 
ett ytterst ringa intresse för saken och var starkt påverkad av bolagens 
negativa inställning till frågan. Därför avsattes inga allmänningsskogar i 
lappmarkskommunerna i Västerbottens län nedanför odlingsgränsen. All-
männingsskogarna ovanför densamma tillkom långt senare, nämligen åren 
1916—1918 och var ett resultat av Norrlandskommitténs betänkande 
1904 (Liljenäs: Allmänningsskogarna i Västerbottens och Norrbottens län 
— deras tillkomsthistoria, 1971). 

Widmark hade själv hållit sammanträden med jordägarna i Jukkas-
järvi,1 Gällivare,2 Jokkmokks,3 Arvidsjaurs4 och Arjeplogs5 socknar vid 
vilka beslut fattades om bildande av allmänningsskogar. 

Enligt Widmark var de viktigaste fördelarna med att inrätta allmän
ningsskogar följande: de sparade kapitaltillgångar, som allmänningarna 
gav kunde användas till utgifter för fattigvård, till jordbrukets upphjäl
pande, till kommunikationernas förbättring samt till andra allmännyttiga 
företag inom lappmarken. Skogen skulle på så sätt bli mer jämnt och 
rättvist fördelad. 

Enligt avvittringsprotokollen för Gällivare, Jokkmokks, Arvidsjaurs 
och Karesuando socknar var jordägarna "enhälligt villiga att avsätta en 
fjärdedel av skogsanslaget till häradsallmänning". För övrigt är avvitt
ringsprotokollen mycket knapphändiga om vad som egentligen tilldrog 
sig på avvittringssammanträdena. 

Man får nog förmoda, att landshövdingen fick kämpa å ena sidan mot 
böndernas okunnighet och å andra sidan mot bolagsherrarnas försök att 
övertala bönderna.6 Följande händelser tyder på det. 

Vid avvittringen i Jokkmokks kommun kom detta motstånd särskilt 
till uttryck. En närvarande ortsbo, byggmästaren E G Kristiansson, Jokk
mokk, har skildrat händelseförloppet för Norrbottens-Kurirens redaktör 
Hugo Lindgren. 

*) 23 juli 1875 
2) 28 juli 1875 
3) 31 juli 1875 
4) 4 sept 1875 
5) 6 sept 1875 
6) Hederström: "Om Pajala sockenhäradsallmänningar" i Tidskrift för skogshushållning 
1884, s 145. 
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"När det slutliga avgörandet stod i Jokkmokks tingshus deltog 
landshövdingen ej i den livliga diskussionen i vilken bolags
intressena dominerade. Propositionen framställdes med ne'] för 
avslag på landshövdingens förslag och ja för bifall därtill. Ett 
rungande nej dånade genom salen och överröstade de svaga ja-
ropen . . . Omsider tar landshövdingen till orda. Hans röst ljuder 
skarp och bestämd. Jag finner frågan med ja besvarad 

(Norrbottens läns Hembygdsförenings Tidskrift 1929, "Norrbotten" 
s 11—12). I Jokkmokks kommun hade bolagen 1885 nästan 49 °/o av det 
totala mantalet. Även i Pajala hade bolagen tidigare visat ett visst mot
stånd mot allmänningsskogar. Bolagen hade dock inte samma dominans 
här som i Jokkmokks socken.1 Från ett skattläggningssammanträde den 
17 juni 1875 i Pajala socken finns att läsa i protokollet, att det bland de 
omkring 10 närvarande förelåg ett motstånd mot allmänningar.2 Bland 
de närvarande var socknens störste skogsägare, C J Sohlberg, ägare av 
Kengis bruk. 

Med anledning av de olika yttrandena ansåg sig Kungl Maj:t i brevet 
från den 9 november 1877 inte kunna lämna någon allmän föreskrift om 
bildande av allmänningsskogar. Däremot fick landshövdingarna i resp 
län rätt att lämna sådant tillstånd inom de kommuner, där jordägarna 
så önskade {Edman 1880, s 80). 

Hur skall man tolka Kungl Maj:ts handlingssätt att överlåta besluts
rätten på länsstyrelserna? Carl Lindhagen riktade en skarp kritik mot 
statens sätt att inte ingripa. 

"Kronans beslut om avvittringens verkställande grundar sig näm
ligen ej på någon privaträttslig kontraktsförbindelse till hemmans-
innehafarne> utan är endast en i den allmänna hushållningens 
intresse ensidigt från statens sida vidtagen ekonomisk lagstift
ningsåtgärd. Och först med afvittringens af slutande går den juri
diska rätten till skogen från kronan öfver på hemmansägaren'3:3 

Prawitz menar, att Kungl Maj:t "bemyndigade länsstyrelserna att efter 
socknemännens hörande, i enahanda ordning som beträffande övriga 
nödiga förberedelser för avvittring, meddela föreskrift", om avsättande 

*) År 1885 fanns två sågverksaktiebolag och en bruksägare, vilka tillsammans ägde 
1 260 mantal. Socknens hela mantal uppgick till 66 406 mantal. Underdånigt Betänkande 
1904, s 68. 
2) Avvittringsprotokoll för Pajala socken den 17 juni 1875. 
8) Underdånigt Betänkande 1904, s 373. 
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av allmänningar (1951).1 Almquist tolkar det kungl brevet på ett likartat 
sätt.2 Kungl Maj:t överlämnade därmed avgörandet om att bilda all-
männingsskogar på länsstyrelserna. 

2.4. ALLMÄNNINGSSKOGAR AVSATTA VID DEN ALLMÄNNA 
AVVITTRINGEN I NORRBOTTENS LÄN 

Inom följande kommuner nämligen Paj ala, Junosuando, Tärendö, Arvids
jaur, Gällivare, Arjeplog, Jokkmokk, Jukkasjärvi och Karesuando i Norr
botten fattades vid avvittringssammanträdena beslut om att avsätta en 
fjärdedel av skogsanslagen till allmänningar. 

Pajala, Junosuando och Tärendö socknars allmänningsskogar 
Pajala, Junosuando och Tärendö socknar bildade före år 1883 en socken, 
nämligen Pajala socken. Avvittringen tog sin början där redan år 1864. 

I det kungliga brevet den 17 mars 1876, samtidigt som skogsanslagets 
storlek meddelades för socknen, förordnades att sockenmännens önskan 
om att bilda allmänningsskogar skulle uppfyllas. Avvittringsutslagen för 
socknen meddelades åren 1878, 1879 och 1881. 

Pajala allmänningsskog uppdelades på Pajala moderförsamling och 
Muonionalusta samt Tärendö kapellförsamlingar. 

Muonio (—Junosuando) sockenallmänning omfattade 6 21 !72 mantal och 
utlades i ett skifte 
ängsmark 22,10 kvadratrev3 = 2 hektar 
skogs-och betesmark 29775,72 „ =2626 „ 
impediment 17181,20 „ =1515 „ 

Summa: 46979,02 kvadratrev =4143 hektar 

Pajala allmänningsskog bestod av 59 3U mantal och utlades i fyra skiften: 
duglig skogsmark 271149,33 kvadratrev = 23911 hektar 
impediment 281905,32 „ = 24859 „ 

Summa: 553054,65 kvadratrev = 48770 hektar 

!) Prawitz, 1951, s 231. 
2) Almquist, 1928, s 488. 
3) 1 hektar =11,34 kvadratrev. 
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I Tärendö kapellförsamling utlades allmänningen i ett skifte: 
duglig skogsmark 90900,67 kvadratrev = 8016 hektar 
impediment 73104,24 „ = 6446 „ 

Summa: 164004,91 kvadratrev =14462 hektar 

Avvittringsutslag medelades för hela socknen den 17 november 1881. 
Till sockenallmänning hade avsatts mark omfattande en sammanlagd yta 
på 764 380,58 kvadratrev = 67 375 hektar, fördelad på sex skiften enligt 
den fördelning som jag nämnt ovan. Den inom moderförsamlingen ut
lagda allmänningsskogen var att anse såsom tillhörande moderförsam
lingens jordägare, de två övriga åter hemmansägarna i respektive kapell
församling. Senare bildade Tärendö och Junosuando (Muonionalusta) 
självständiga kommuner, åren 1883 respektive 1912. Delaktighetstalen 
bestämdes då på så sätt, att på Pajala skulle löpa andelar för 42 9/32 
mantal, på Junosuando för 24 Vs mantal och på Tärendö 20 19/24 mantal. 

Arvidsjaurs sockenallmänning1 

Den 9 november 18772 (samma dag som det ovan relaterade Kungl 
brevet angående allmänningar) bekräftade Kungl Maj:t i ett brev till 
länsstyrelsen sockenmännens beslut. I enlighet med Kungl brevet och 
avvittringsutslaget avsattes en allmänning. Den var uppdelad på fyra 
skiften. Den dugliga skogsmarken uppgick till 166 059,98 kvadratrev = 
14 695 hektar. Allmänningens totala yta omfattade 23 782 hektar. 

Ett förslag till disposition av den vid den allmänna avvittringen av
satta överloppsmarken till nybyggesanläggningar inlämnades till läns
styrelsen 1896 och fastställdes av Kungl Maj:t 1899. Genom länsstyrelsens 
utslag den 20 oktober 1900 efteravvittrades 101 nybyggen.3 En all
männing avsattes även för dessa nybyggen: 

duglig skogsmark 1477 hektar 
impediment 666 „ 

Summa: 2143 hektar 

Eftersom allmänningens yta var av en så liten omfattning, lades ny-
byggesallmänningen direkt under den övriga allmänningsskogen. Den har 

*) Framställningen bygger på avvittringsutslagen från åren 1883 och 1900. 
2) Edman, 1880, s 89. 
3) Underdånigt Betänkande, 1904; Carl Lindhagen anmärker, att sex nybyggesanlägg
ningar av länsstyrelsen år 1901 meddelade utslag angående åbo- och besittningsrätten 
skatteomförts åt sågverksinspektörer, vars bolag hade de största affärerna i orten. 
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ej särbrukats på något sätt utan helt inkorporerats med den tidigare 
bildade allmänningen. Nybyggarna erhöll således full delaktighet i hela 
allmänningsskogen och vice versa. 

Gällivare sockenallmänning1 

I enlighet med ett kungl brev från den 22 juni 18832 och avvittrings-
utslaget utlades allmänningsskogen i 10 skiften och omfattade: 

inägor 32,0 kvadratrev = 3 hektar 
duglig skogsmark 314772,57 „ =27758 „ 
impediment 419759,53 „ =37015 „ 

Summa: 734564,09 kvadratrev =64776 hektar 

Förnyat utslag meddelades för en del av Gällivare socken. Genom den 
verkställda besiktningen på marken och genom skiftesförändringarna 
ökade den dugliga skogsmarken, medan impedimenten minskade.3 

Allmänningsskogens areal fastställdes sålunda: 
duglig skogsmark 320666,70 kvadratrev =28277 hektar 
impediment 394184,47 „ =34761 „ 

Summa: 714851,17 kvadratrev =63038 hektar 

Arjeplogs sockenallmänning4 

Vid den allmänna avvittringen utlades enligt Kungl brevet den 5 april 
18895 en allmänning i sex skiften, som tillsammans omfattade: 

*) Framställningen bygger på avvittringsutslaget för Gällivare socken den 30 oktober 
1887 och förnyat avvittringsutslag den 7 juni 1892. 
2) Ekstrand 1895, s 15. 
3) Besvär över det första utslaget hade anförts av bl a kammaradvokatfiskalämbetet och 
av sockenmän i Gällivare kommun. Genom kungl brevet den 10 april 1891 avgjordes 
dessa besvär. Domänstyrelsen hade hos kammaradvokatfiskalen anmärkt på den ovan
ligt stora areal, som upptagits som impediment under benämningarna "afstubbade", "af-
brända", "brännland", "blandskog", "hedland", "berg", och "lågland". Eftersom dessa 
impediment i framtiden med säkerhet skulle komma att bli skogsbärande, hade häri
genom hemmanen på kronans bekostnad fått en i förhållande till skattetalet och av-
vittringsstadgans föreskrifter oskäligt stor skogsvidd. Med anledning av kammarkol
legiums besvär upphävde Kungl Maj:t utslaget för en del byar, hemman och allmännings-
skiften. Sockenmännen ställde krav på att delar av allmänningsskogen skulle förläggas 
till sådana platser, att större tillgång på försäljningsbar skog kunde beredas den. Dessa 
besvär lämnades utan avseende. 
4) Framställningen bygger på Arjeplogs avvittringsutslag den 5 april 1889 och förnyat 
avvittringsutslag den 31 dec 1898. 
5) Edman 1895, s 83. 
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skogsmark 
impediment 

13587,66 hektar 
7583,63 „ 

Summa: 21171,29 hektar 

Arjeplogs allmänning kom att omfatta ungefär 21171 hektar. Utslaget 
meddelades den 1 februari 1893. Besvär över utslaget riktades av kammar
kollegium av liknande skäl som i utslaget för Gällivare kommun. 

Förnyat utslag meddelades den 31 december 1898, vilket innebar en 
del smärre förändringar, som föranleddes av hemmanens ändrade areal. 

Jokkmokks sockenallmänning1 

Kungl brev om bildande av allmänningsskog utfärdades den 5 april 
18892 samma dag som för Arjeplog. 
Allmänningen utlades i 18 skiften och bestod av: 

duglig skogsmark 38870,29 hektar 
impediment 29890,00 „ 

Summa: 68760,29 hektar 

Den 7 februari 1889 anfördes besvär över utslaget av kammaradvokat-
fiskalämbetet angående avvittring av vissa byar och hemman. Allmän-
ningens areal minskades något genom de förändringar som hemmanen 
genomgick. 

Allmänningens areal fastställdes sålunda: 
duglig skogsmark 38255,46 hektar 
impediment 29697,28 „ 

Summa: 67952,75 hektar 

Jukkasjärvi sockenallmänning 
Vid avvittringssammanträdet den 21 juni 1886 beslöt hemmansägarna 
att bilda en allmänningsskog. På efterföljande avvittringssammanträden 
diskuterades frågan om att avsätta en tredjedel av skogsanslaget till all
männing, en förändring som jordägarna emellertid motsatte sig.4 

*) E nligt avvittringsutslaget för Jokkmokk den 15 dec 1890 och förnyat utslag den 
19 dec 1898. 
2) Edman 1895, s 83. 
8) Enligt avvittringsutslaget den 30 dec 1896. 
4) Enligt avvittringsprotokollen för Jukkasjärvi. 
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I det Kungl brevet den 18 augusti 18931 förordnades att en fjärdedel 
av skogsanslaget avsattes till allmänningsskog. Den utlades i två skiften 
och utgjorde:2 

duglig skogsmark 29910 hektar 
impediment 22670 „ 

Summa: 52580 hektar 

Besvär anfördes över utslaget. Allmänningsskogens areal reducerades 
till 45 580 hektar. 

Karesuando (Enontekis) sockenallmänning 
Karesuando sockenallmänning tillhör hela kommunen och tillkom som 
de övriga allmänningarna i samband med avvittringen. Allmänningen 
ligger emellertid utanför den egna kommunen, nämligen i närliggande 
Paj ala kommun. Redan vid det första avvittringssammanträdet den 22 
juni 1887 visade sockenmännen ett stort intresse för avsättande av skogs-
allmänning.3 De beslöt enhälligt att avsätta hälften av skogsanslaget till 
allmänning. 

Vid ett senare sammanträde, den 9 mars 1894, ändrades föregående 
beslut istället till att avsätta en fjärdedel av skogsanslaget till allmän
ning. Genom kungligt brev den 19 okt 18944 meddelades "att ett af 
Enontekis sockenmän vid afvittringssammanträde den 9 mars samma år 
fattadt beslut att af det skogsanslag, som vid afvittring inom socknen 
kom att tilldelas byar, hemman och nybyggen, afsätta en fjärdedel till 
allmänning, skulle bringas till verkställighet". 

Det område inom socknen, som därefter avsattes till allmänning, be
stod av 4 420,62 hektar skogsmark och var beläget inom kommunens 
sydligaste del närmast rågången mot Muonionalusta kapellförsamling. 

Vid kommunalstämman den 26 april 1896 beslöt sockenmännen emeller
tid att göra en ny framställning till Kungl Maj:t om att få ett område 
utanför den egna socknen avsatt till allmänning. Ärendet skickades till 
länsstyrelsen i Luleå, som i sin tur lät det gå vidare till Kungl Maj:t. 
Sockenmännen framhöll, att den skogstrakt, som var avsatt till allmän

!) Ekstrand 1895, s 30. 
2) Utslaget meddelades den 30 dec 1896. 
3) Avvittringsprotokoll för Karesuando skogsallmänning. 
4) Edman 1895, s 112. 
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ning, var av mycket dålig beskaffenhet med "ringa virkestillgång och 
höga utdriftningskostnader". Allmänningen kunde därför inte beräknas 
ge någon avkastning. 

Sockenbornas önskan tillmötesgicks. Riksdagen beslutade nämligen, i 
enlighet med Kungl Maj:ts proposition från den 25 april 1903, att från 
Muonio kronopark i Muonionalusta kapellförsamling upplåta ett område 
såsom kommunens samfällda egendom. 

Allmänningen utlades i ett skifte och omfattade:1 

duglig skogsmark 3961,45 hektar 
impediment 3033,05 „ 

Summa: 6994,50 hektar 

Frågan om delaktighet i Karesuando allmänning har diskuterats på 
ett antal olika allmänningsstämmor alltsedan dess. Allmänningsstyrelsen 
har i brev till Kungl Maj:t vid ett antal tillfällen vädjat om att allmän
ningen skall återgå från Karesuando kommun till ägarna av i mantal 
satt jord inom kommunen.2 Diskussionen om äganderätten blev senast 
aktuell, då Karesuando kommun vid årsskiftet 1970/71 införlivades med 
Kiruna stad. 

I en skrivelse den 15 april 1966 till Kungl Maj:t anhöll by åldermännen i 
Karesuando om, att ägarna till i mantal satt jord skulle återfå allmänningen 
med den motiveringen att den jordbrukande befolkningen i hög grad 
var beroende av det stöd som allmänningsskogen kunde ge.3 Ärendet 
skickades på remiss till flera instanser, nämligen Norrbottens allmän-
ningars förbund, stadsfullmäktige i Kiruna, länslantmäteriet, distrikts
lantmätaren, lantbruksnämnden och skogsvårdsstyrelsen. Majoriteten av 
remissinstanserna ställde sig på Karesuando jordägares sida och stödde 
kravet på en återgång av äganderätten till ägarna av i mantal satt jord. 
Länsstyrelsen ställde sig dock negativ till en återgång. Denna negativa 
ståndpunkt intog även Kiruna stad. 

Den 30 oktober 1970 meddelade jordbruksdepartementet att "ett över
förande av äganderätten till allmänningen från kommunen till ägarna av 
i mantal satt jord skulle kunna medföra rättsförluster för den del av 

1) Avvittringsutslaget för Karesuando kommun. 
2) Breven är daterade den 5 dec 1938 och 9 juni 1939. Kopiorna förvaras på kommunal
kontoret, Karesuando. Originalen finns på jordbruksdepartementet. 
3) Nr XA9—17—66, kameralsektionen, Länsstyrelsen, Luleå. 
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befolkningen inom kommunen, som saknar direkt anknytning till mant-
talsatt jord".1 

För att få en bättre överblick har data om allmänningsskogarnas till
komst och storlek sammanställts i nedanstående tabell. 

Tab 6. översikt över allmänningsskogarnas tillkomst och storlek 

Allmännings Kungl brev Kungl brev Reglemente Allmän-
skog om allmän- om allmän- för skogs- ningens 

areal i 
skog 

ningens ningens medelsfonden 
ningens 
areal i 

bildande vård och 
förvaltning 

fastställt hektar vid 
tillkomsten 

Pajala m fl 
församlingar 1876-03-17 1882-04-21 1882-10-04 67 380 
Arvidsjaurs 1877-11-09 1884-09-12 1897-05-14 23 782 
Gällivare 1883-06-22 1895-05-24 1896-08-21 63 038 
Arjeplogs 1889-04-05 1896-06-27 1897-05-14 21 171 
Jokkmokks 1889-04-05 1896-08-14 1897-04-20 67 953 
Jukkasjärvi 1893-08-18 1900-07-12 1901-08-16 45 580 
Karesuando2 1894-10-19 1903-05-08 - - 6 994 

2.5. NORRLANDSKOMMITTÉN 

I början av år 1901 väckte Carl Lindhagen en motion i riksdagens andra 
kammare med förslag om att penetrera hela norrlandsfrågan.3 Han fick 
stöd av 40 av kammarens ledamöter. Lindhagen föreslog bl a, att riks
dagen skulle besluta om att vid de återstående avvittringarna den del 
av skogsanslaget^som översteg det för husbehovet nödvändiga skulle av
sättas till allmänningar. Kamrarna delade Lindhagens och de ovannämnda 
ledamöternas uppfattning vilket resulterade i att Kungl Maj:t tillsatte en 
kommitté, den s k Norrlandskommittén. Dess uppdrag var att utreda 
frågan "huruledes den sjelfegande jordbrukande befolkningens ställning 
i Norrland och Dalarna må kunna vidmakthållas och stärkas och jord
brukets utveckling i nämnda landsdelar befrämjas". Norrlandskommittén 

1) Kammarkollegiets arkiv, Dnr 2109 Karesuando allmänningsskog. 
2) Allmänningen uppläts åt kommunen. 
3) Prawitz 1951, s 32. 
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arbetade under åren 1901—1904. Den 16 november 1901 var man klar 
med en första framställning till Kungl Maj:t om förändrade grunder för 
avvittringen i Lappmarkerna.1 

De områden på vilka de förändrade bestämmelserna skulle kunna till-
lämpas var bl a de oavvittrade områdena ovanför odlingsgränsen i 
Västerbottens län, nämligen i följande socknar; Vilhelmina, Dorotea, 
Sorsele och Stensele med Tärna kapellförsamling. Vidare kunde bestäm
melserna tillämpas på de odisponerade överloppsmarkerna nedanför 
odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län. I sistnämnda län 
var överloppsmarkerna huvudsakligen belägna i Gällivare, Jokkmokks 
och Arjeplogs socknar. I Västerbottens län ägde endast Sorsele sådana 
marker, överloppsmarkerna i de båda länen utgjorde tillsammans om
kring 600 000 hektar.2 

Kommittén föreslog vidare att hemman och nybyggen skulle tilldelas 
skog endast till husbehov. Återstoden av skogsanslagen skulle avsättas 
till allmänningar. Avkastningen var avsedd för varaktigt stöd för den 
jordbrukande befolkningen, övriga fastighetsägare, som inte kunde anses 
som egentliga jordbrukare, borde uteslutas. Slutligen krävde kommittén, 
att avvittringen borde tills vidare inställas i såväl de oavvittrade områ
dena som i de områden, där avvittringen hade igångsatts, och att inga 
nybyggen skulle tills vidare få upplåtas på de odisponerade markerna.3 

Av Norrlandskommitténs förslag framgår, att man gjorde skillnad 
på jordägare, som bedrev jordbruk och jordägare, som huvudsakligen 
ägnade sig åt någon annan näringsgren såsom skogsbruk. Dessa senare 
borde inte komma i åtnjutande av någon del i avkastningen. 

Kommitténs förslag understöddes emellertid inte i sin helhet av samt
liga ledamöter.4 

Norrlandskommitténs förslag skickades på remiss dels till lantmäteri-
styrelsen dels till landshövdingarna i Norrbottens och Västerbottens län. 

*) Underdånigt Betänkande, del II 1904, s 3—6. 
2) Gällivare kommun 162 000 ha, Jokkmokks kommun 74 341 ha, Arjeplog 250 000 ha, 
Sorsele 106 783 ha. Underdånigt Betänkande del II, 1904 s 11. 
3) Underdånigt Betänkande 1904, del II s 3—6. 
4) Reservationer inlämnades av herrarna Claesson, Lindman och Kempe (Underdånigt 
Betänkande 1904, del II, s 7—8). De ansåg sig inte kunna biträda den del av kommitténs 
förslag, som gick ut på att "från delaktighet i allmänningens afkastning böra uteslutas 
jordägare, hvilka uppenbarligen icke för sin utkomst bruka jorden eller är på stället 
boende". 
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Landshövdingen i Västerbottens län tillstyrkte förslaget om avsättande 
av allmänningar.1 Han grundade sitt svar på de dåliga erfarenheter 
man gjort inom länet av att åtskilliga hemman inköpts och nybyggen 
anlagts av sågverksbolag. 

Även landshövdingen i Norrbottens län var mycket positiv till all-
männingsskogar. I hans län hade allmänningsskogar avsatts tidigare på 
frivillig väg, och de hade varit till mycket stor nytta för de socknar som 
avsatt allmänningar. 

Med anledning av Norrlandskommitténs betänkande beslöt Kungl 
Maj:t den 7 mars 1902 i väntan på ett utlåtande över Kommitténs för
slag dels att arbetet med avvittringen i Sorsele socken tillsvidare skulle 
upphöra, dels att avvittringen inom Stensele socken med Tärna kapell
församling ej skulle fortgå längre än till dess ägotaxering ägt rum och 
kartor och handlingar upprättats. Även avvittringen för nybyggesall-
männingar på odisponerade överloppsmarker inom Norrbottens läns lapp
marker skulle upphöra tills vidare.2 

2.5.1. Norrlandskommitténs betänkande ar 1904 

År 1904 lämnade Norrlandskommittén ett slutligt betänkande. Bland 
lagförslagen ingick en framställning om avskiljande av skogsallmänningar 
och skogsmedelsfonder.3 

Allmänningarna skulle skötas enligt en regelbunden hushållning och 
avkastningen skulle användas till allmännyttiga objekt inom bygden. Alla 
frivilliga initiativ för att bilda allmänningar skulle uppmuntras. En lag
stiftning borde tillförsäkra allmänningarnas fortbestånd gentemot even
tuella beslut att upplösa allmänningsorganisationen. Staten kunde dess
utom genom ett ekonomiskt understöd befrämja tillkomsten av allmän
ningar. Carl Lindhagen lekte med tanken att tom kunna använda sig 
av expropriation för att skapa allmänningar.4 De övriga i kommittén 
ville inte medta förslaget till betänkandet. 

*) Landshövding A Wästfeldt hade år 1901 efterträtts av politikern och militären J 
Crusebjörn. Året därpå blev Crusebjörn ordförande i länets hushållningssällskap. I 
egenskap av ledamot i FK framlade han en skrivelse år 1903, i vilken det påpekades 
om bolagens stora hemmansförvärv inom länet. 
2) Almquist 1928, s 489. 
8) Underdånigt Betänkande del I 1904, s 305—308. 
4) Ibid, s 445. 
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Betänkandet skickades på remiss till samtliga länsstyrelser och ett 
flertal ämbetsverk. Länsstyrelserna i Kopparbergs-, Västernorrlands-, 
Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län instämde i Kommitténs 
förslag.1 Den sistnämnda länsstyrelsen var dock kritisk mot tanken att 
genom lagstiftning avsätta allmänningar. Man förordade allmännings-
skogars avsättande på frivillig väg. 

Kammarkollegium och domänstyrelsen samt lantmäteristyrelsen un
derstödde Kommitténs syfte med allmänningsskogarna. I den proposi
tion (nr 88) som Kungl Maj:t lämnade riksdagen den 17 mars 1905, 
godtogs Norrlandskommitténs förslag dock med undantag av den para
graf som handlade om avkastningen.2 

Riksdagen delade Kungl Majrts syn på allmänningar och framhöll 
betydelsen av att bestämmelserna om allmänningarnas förvaltning blev 
sådana att allmänningarna kom att ge ett varaktigt stöd åt den jord
brukande befolkningen. 

2.6. KUNGÖRELSERNA AV ÂR 1906 OCH 1909 

Den 20 april 1906 utfärdade Kungl Maj:t en kungörelse om vissa ändringar 
i avvittringsstadgan för Norrbottens och Västerbottens lappmarker.3 

De nya bestämmelserna var i överensstämmelse med den ovannämnda 
propositionen nr 88. Bestämmelserna innebar bl a, att de särskilda hem
manen eller nybyggena skulle få endast nödvändig husbehovsskog och 
att återstoden av skogsanslaget skulle avsättas till allmänning. 

Senare utarbetade jordbruksdepartementet närmare föreskrifter om 
avvittringen, vilka meddelades i Kungl kungörelsen den 5 juni 1909.4 

Därmed upphävdes det kungl beslutet från den 7 mars 1902. Enligt 
kungörelsen (§ 11) skulle en avsättning ske till den vid den allmänna 
avvittringen bildade allmänningen med en fjärdedel av skogsanslaget för 
de vid efteravvittringen tillkomna nybyggena. Det som därefter återstod, 
skulle bilda en särskild allmänning, som endast var avsedd för dessa 
nybyggen och som kallades nybyggesallmänning. 

Underdåniga Utlåtanden, år 1905, s 62, 88, 115, 126, 198 och 237. 
2) 1905 Riksdagshandlingar Sami Avd 1 Band 3 prop 88 s 1—2. 
8) SF 1906 Nr 36. 
4) SF 1909 Nr 54. 
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2.7. ALLMÄNNINGSSKOGAR AVSATTA VID EFTER-
AVVITTRINGEN I NORRBOTTENS LÄNS LAPPMARK 

Av nedanstående sammanställning framgår allmänningarnas samman
lagda yta, vilken avsattes i samband med efteravvittringen inom Jokk
mokks, Gällivare och Arjeplogs kommuner. 

Inägor (ha) Skogsmark (ha) Impediment (ha) Summa 

Jokkmokks socken1 

Nybygges
allmänningen 
Tillskott till den 
äldre 
allmänningen 17,0 

679,80 

676,70 

170,12 

1275,90 

849,82 

1969,70 

17,0 1356,40 1446,02 2819,52 

Gällivare socken1 

Nybygges
allmänningen 
Tillskott till den 
äldre 
allmänningen 

512,83 

507,81 

272,95 

74,61 

785,78 

582,42 

1020,64 347,56 1368,20 

Arjeplogs socken1 

Nybygges
allmänningen 14,92 
Tillskott till den 
äldre 
allmänningen 32,94 

4201,48 

3872,27 

2903,62 

4193,82 

7122.02 

8099.03 

47,86 8072,75 7097,44 15221,05 

Den totala arealen, som vid efteravvittringen avsattes till allmänningar, 
uppgick till drygt 15 000 hektar, därav utgjorde nybyggesallmänningen 
drygt hälften. 

1) Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fråga om dispositionen av 
överloppsmarker nedom odlingsgränsen i Gällivare socken den 18 april 1918, Jokkmokks 
socken den 18 april 1918, Arjeplogs socken den 18 april 1918. 
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2.8. ALLMÄNNINGSSKOGAR AVSATTA VID DEN ALLMÄNNA 
AVVITTRINGEN I VÄSTERBOTTENS LÄNS LAPPMARK 

Vid den allmänna avvittringen ovanför odlingsgränsen i Västerbottens 
läns lappmark avsattes (enligt kungörelsen den 5 juni 1909) allmännings-
skogar för de hemmansägare som hade i mantal satt jord i Sorsele, Doro
tea, Vilhelmina, Tärna och Stensele socknar.1 Allmänningsskogarnas 
sammanlagda areal uppgick till drygt 130 300 hektar, innefattande både 
skogsmark och impediment. 

Allmänningsskogarna i Skogsmark2 (ha) Impediment2 (ha) 
Västerbottens län 

Dorotea övre 2 562 2 083 
Vilhelmina övre 18 357 29 008 
Sorsele övre 11 093 17 968 
Tärna och Stensele 21 445 27 806 

Summa för Västerbottens län 53 447 76 865 

2.9. SAMMANFATTNING 

Allmänningsskogarna har bildats under tre skilda epoker och på tre 
olika sätt. I 1873 års avvittringsstadga gavs regler såväl för hemmanen 
och byarnas berättigade skogsanslag som för hemmansskogarnas fram
tida disposition. Anslagen gjordes tämligen stora men i gengäld blev 
dispositionsrätten till deras avkastning mycket beskuren genom utsynings-
bestämmelserna. Detta ledde till att många bönder sålde sin skog eller 
sina avverkningsrätter åt bolagen för en dispositionstid varierande mellan 
50 och 20 år. Att sälja hemmanet och bli bolagsåbo innebar således ingen 
större förändring i bondens situation. I avvittringsstadgan nämndes 
ingenting om avsättande av allmänningar. Kort tid därefter togs frågan 
upp. Revisionssekreteraren PGE Poignant föreslog den 27 mars 1875, 
att inom varje lappmarkssocken minst en fjärdedel och högst hälften 
av det sammanlagda skogsanslaget skulle avsättas till en eller flera för 

*) Inhysingslägenheterna fick ej del i allmänningsskogen, då de var anlagda utan 
vederbörligt tillstånd. 
2) Arealuppgifterna baserar sig på länsstyrelsens utslag från åren 1916, 1917 och 1918. 
Stenmans uppgift på arealen impediment avviker något från min uppgift (Stenman 
s 111). 
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socknen samfällda allmänningar. I Norrbottens län var man positivt 
inställd till förslaget. Landshövdingen ledde själv ett antal samman
träden, vid vilka beslut fattades om att avsätta allmänningar. Förtjänsten 
av allmänningsskogarnas tillblivelse i Norrbottens län tillkommer alltså 
landshövding H A Widmark. 

I Västerbotten tillkom inga allmänningsskogar på frivillig väg. Bo
lagen utövade en stor dominans vid sammanträdena. Landshövdingen 
deltog heller aldrig vid dessa möten. Bönderna själva förstod i allmänhet 
inte nyttan av att avsätta allmänningsskogar. 

Kungl Maj:t utfärdade ett brev den 9 november 1877 i vilket man 
ännu inte ville meddela föreskrift om avsättande av allmänningar men 
gav länsstyrelserna rätt att efter att ha hört sockenmännen besluta om 
att en fjärdedel eller mer av skogsanslaget skulle kunna avsättas till all
männing. 

På så sätt avsattes allmänningar inom samtliga lappmarkssocknar i 
Norrbottens län, dvs inom Arvidsjaurs, Arjeplogs, Jokkmokks, Gällivare, 
Jukkasjärvi och Karesuando socknar samt i en socken i länets kustland, 
nämligen Pajala socken. Senare har från Pajala socken avskiljts Tärendö 
socken och Junosuando socken och därför är denna allmänning belägen 
i tre socknar. 

Därefter avsattes enligt 1909 års kungörelse i samband med den sär
skilda avvittringen, vilken verkställdes på odisponerade överloppsmarker, 
dels allmänning för de vid efteravvittringen utbrutna nybyggena dels 
ytterligare skogsmark för att dessa nybyggen skulle få delaktighet i den 
vid den allmänna avvittringen inom socknen tidigare avsatta allmän-
ningen. Ef tera v vittring kom att verkställas i Gällivare, Arjeplogs och 
Jokkmokks kommuner. Den fastställdes av länsstyrelsen år 1918. I Väster
bottens län kom allmänningsskogar att avsättas vid den allmänna av
vittringen endast ovanför odlingsgränsen. Avvittringen genomfördes åren 
1916, 1917 och 1918. 

Den primära målsättningen med allmänningsskogarnas avsättande var, 
att dessa skulle ge ett varaktigt stöd åt den jordbrukande befolkningen. 

2.10. ALLMÄNNINGSSKOGARNAS LÄGE OCH STORLEK 

Efter redovisningen av allmänningsskogarnas bildande ges en närmare 
redogörelse för allmänningsskogarnas läge och indelning samt aktuella 
storlek, vilken kan jämföras med skogarnas storlek vid tillkomsten. 
Arealstorleken har genomgått vissa förändringar sedan dess, vilket beror 
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på allmänningarnas köp a v skogsfastigheter. Inom några kommuner har 
man också varit tvungen att avstå mark till vattenfallsstyrelsen i sam
band med kraftverksbyggen. På kartan på s 56 framgår allmännings-
skogarnas läge. 

Arvidsjaurs allmänningsskog 
Arvidsjaurs allmänningsskogar är belägna dels i området mellan Arvidsjaur, Abborrträsk 
och sjön Pjesker, dels i ett område öster om sjön Lauker vid kommungränsen mot Piteå 
samt vidare i ett område längs Skellefte älv och sjön Gallejaur på kommungränsen. 
Skogarna är uppdelade på sex block. Gränserna för blocken I—V har varit oförändrade 
sedan 1943 års taxering. Endast block VI har genomgått mindre gränsförskjutningar 
kring Gallejaur genom att allmänningen varit tvungen att avstå mark till Vattenfalls
styrelsen. Huvuddelen av allmänningsskogen ligger mellan 400—500 meter över havet. 

Arjeplogs allmänningsskog 
Allmänningen är uppdelad i fem olika skiften. Ett sammanhängande område ligger ovan
för odlingsgränsen vid norra delen av Alsjaur. Ett annat ligger strax nedanför och vid 
odlingsgränsen och sträcker sig åt sjön Gublijaure och ett tredje område slutligen ligger 
på ömse sidor om Storavan och sträcker sig åt öster till Arvidsjaurs kommungräns. Skogs
markens läge över havet varierar från 420 till 600 meter. 

Jokkmokks allmänningsskog 
Enligt 1959-60 års skogstaxering omfattar allmänningsskogen 28 block och 22 fastig
heter, som införlivats mellan 1940-41 års skogstaxering och 1959-60. 

Allmänningen har delats upp på fyra uppskattningsenheter dels för att skilja de olika 
bevakningarna åt dels för att skilja på skogar belägna inom respektive utanför svår-
föryngrat område.1 

I Stora Lule älvs bevakning omfattar blocken I—IX och XXVII samt ett antal 
fastigheter. Blocken I—IX ligger i Jokkmokks kommuns östra och sydöstra del. Blocken 
I, III, IV, VII och VIII ligger vid kommungränsen till Gällivare. Block IX ligger vid 
Lilla Lule älv och VI ligger vid Stora Lule älv. Allmänningen har varit tvungen att 
avstå vissa områden av de block som ligger vid Stora och Lilla Lule älvar till Vatten
fallsstyrelsen — nämligen för kraftverksbygget vid Messaure och för Letsiverket. Samt
liga block ligger helt utanför svårföryngrat område. 

II Jokkmokks bevakning omfattar blocken X—XVIII och XXVIII samt ett antal 
fastigheter. Block X, XI och XII ligger vid sjöarna Tårrajaure och Maitumjaure. Block 
XIII, XVIII och XXVIII ligger vid sjöarna Purkijaure, Vaikijaure och Randijaure 
samt i området mellan Lilla Lule och Stora Lule älvar. Även denna bevakning ligger 
utanför svårföryngrat område. 

1) Ett särskilt avgränsat område — " där det på grund av skogsmarks belägenhet i havs
bandet eller på höjder eller eljest i särskilt exponerat eller i klimatiskt hänseende 
ogynnsamt läge, måste befaras, att i någon trakt olämplig avverkning av befintlig skog 
i allmänhet skulle omöjliggöra eller avsevärt försvåra återväxten . . ." Inom dessa 
områden skall avverkning och utsyning ske under skogsvårdsstyrelsens kontroll (Skogs
vårdslagen 1948 25—28 §§). 
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III Jokkmokks bevakning. Block XXV ligger vid sjön Karats och ligger inom svår-
föryngrat område. 

IV Parkijaurs bevakning, omfattar blocken XIX—XXIV och XXVI. Blocken 
XIX—XXIV ligger i sammanhängande områden på ömse sidor om sjöarna Skalka och 
Parkijaure. Block XXVI ligger längre norrut vid sjöarna Saggat och Tjåmotesjaure. 
Dessa block ligger inom svårföryngrat område. 

Jokkmokks allmänningsskog ligger till 40 ®/o ovan för odlingsgränsen. 

Gällivare allmänningsskog 
Gällivare allmänningsskog är uppdelad på 20 block, vilka är belägna invid eller nära 
Gällivare kommuns södra och östra gräns, dvs gränsen mellan lappmarken och kust
landet. Block I tom XVIII ligger tämligen väl samlade och sträcker sig mellan 66°17 
och 67°3 n br. Allmänningen genomflytes av ett antal älvar, nämligen Råne älv, Spik
älven, Bönälven, Livasälven, Skrövån, Lina älv och Ängesån. Block XIX är belägen 
vid Kalix älv, som utgör kommungräns mellan Gällivare kommun och Kiruna stad. 
Skogarnas höjd över havet varierar mellan 180 och 530 meter. 

Pajala allmänningsskog 
Pajala allmänningsskog är uppdelad på fem områden, nämligen Pentäsjoki-, Suksivaara-, 
Kolari-, Kolkojoki- och Muoniodelen. Allmänningsskogen ligger inom Pajala kommun 
med undantag av en del av Kolkojokidelen, som ligger inom Junosuando kommun. De 
olika områdena är belägna från övertorneå kommungräns i söder till Parkajoki i norr. 
Pentäsjokidelen, block I—II, ligger längst i söder på 66°57/ nordlig breddgrad och 
närmare fem mil norr om Polcirkeln. Muoniodelen ligger längst i norr på 67°50' 
nordlig bredd. Mellan dessa två områden är Suksivaaradelen och Kolaridelen belägna. 
Suksivaaradelen ligger Öster om Käymäjoki och strax söder om Kaunisjoki. Kolari
delen, block I—III slutligen är belägen i området omkring Kolkojoki och sträcker sig 
till Käymävaara i sydväst. Tärendö allmänningsskog ligger inom Tärendö kommun 
väster om Kalixälven och på ömse sidor om Koinusjoki och Narkausjoki. Allmännings-
skogarna ligger på en nivå, som varierar mellan 130 och 400 meter över havet. 

Jukkasjärvi allmänningsskog 
Jukkasjärvi allmänningsskog är uppdelad på två skogsområden, vilka båda genomflytes 
av Torneälven. Det ena området, block I—III, ligger väster om Vittangi älv och 
sträcker sig mot Sautusjärvi och Jukkasjärvi i nordväst. Det andra området, block IV— 
VII, är beläget omkring 5 mil längre ner längs Torne älv vid lappmarksgränsen, vilken 
även utgör gräns för Kiruna stad. Jukkasjärvi allmänningsskog ligger till 70 °/o ovan 
odlingsgränsen. 

Karesuando allmänningsskog 
Karesuando allmänningsskog är belägen inom Muonionalusta kapellförsamling inom 
Pajala kommun. Allmänningen ligger vid Muonio älv omkring 4 km söder om kapellet 
i Muodoslombolo. Den utgör ett sammanhängande markområde, som gränsar i norr till 
Muodoslombolo by, i väster till Merasjärvi by och Muonio kronopark, i söder till 
Muonio kronopark och utskiften under Kitkiö och Parkijoki byar samt i öster till 
Muonio älv och Muonionalusta by. Inom området ingår även utskiften till Muodos
lombolo och Muonionalusta byar. Karesuando allmänningsskog är vid jämförelse med 
de övriga allmänningsskogarna den minsta till ytan. Medelhöjden över havet är omkring 
250 meter. 
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En översikt över allmänningsskogarnas aktuella storlek och fördelning 
ges i tab 7. 
Nedanstående sammanställning visar de olika skogsägargruppernas andel 
av skogsarealen inom Norrbottens kustland och lappmark. 

I Norrbotten och särskilt i dess inland är staten den största skogsägaren, 
som innehar mer än hälften av skogsarealen. Allmänningarna omfattar 
drygt 5 % av länets skogsmarksareal, medan motsvarande andel för bo
lagsskogarna är cirka 10% .De enskilda skogarna utgör knappt V3 av 
länets skogsareal. 

I nedanstående tabell redovisas skogsmarkens fördelning på ägarkate-
gorier enligt 1953-1962 års riksskogstaxering. 

Tab 8. Skogsmarkens fördelning på ägarkategorier enligt 1953—1962 
års riksskogstaxering. 

Norrbotten Ägargrupp Milj hektar °/o 

Lappmarken Kronoskogar 1.41 56 
övr allmänna skogar1 0.17 8 
Aktiebolagens skogar 0.18 8 
övriga enskilda skogar 0.42 19 

Samtliga 2.18 100 
Kustlandet Kronoskogar 0.70 40 

övr allmänna skogar2 0.06 3 
Aktiebolagens skogar 0.21 12 
övriga enskilda skogar 0.80 45 

Samtliga 1.77 100 
Hela länet Kronoskogar 2.11 53 

övr allmänna skogar8 0.23 6 
Aktiebolagens skogar 0.39 10 
övriga enskilda skogar 1.22 31 

Samtliga 3.95 100 
Källa: Skogen och dess utveckling i Norrbottens län 1966 s 11. 

*) S ocken- och nybyggesallmänningar 0,17 milj hektar. 
2) Härav sockenallmänningar 0,04 milj hektar 
s) Härav socken- och nybyggesallmänningar 0,21 milj hektar. 
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Nedanstående sammanställning lämnar några data över bonitet och 
tillväxt för de olika allmänningsskogarna. Därvid framgår, att Arvidsjaurs 
allmänningsskog uppvisar de högsta siffrorna beträffande bonitet och 
årlig tillväxt per ha i medeltal. De lägsta värdena finner man inom Jukkas-
järvi och Arjeplogs allmänningsskogar. Skogarnas omloppstider varierar 
från 135 år inom Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningar till 175 
år inom Arjeplog. 

Tab 9. Sammanställning över bonitet och tillväxt för allmänningsskogarna 
i Norrbottens län. 

Årlig Årlig Årlig Omloppstid 
Ideal- Normal- tillväxt tillväxt per tillväxt inkl 
bonitet1 bonitet2 total ha i i °/o av 15 års 

Allmänningsskog m3/sk m3/sk m3/sk medeltal totalförråd kalmarkstid 

Arvidsjaur 2,83 1,78 25.552 1,43 2,3 165 år 
Arjeplogs 2,17 1,32 29.095 1,30 2,5 175 år 
Jokkmokks 2,41 1,49 66.079 1,21 2,17 165 år 
Gällivare 2,51 1,56 1,4 150 år 
Pajala, Junosuando, 1,75 2,18 Kolkojoki 
Tärendö 2,83 1,78 76.009— 

54.792 
150 år 

övr135 
Jukkasjärvi 2,07 1,25 33.642 1,25 2,8 165 år 

Källa: Allmänningsskogarnas avverkningsplaner, Skogsvårdsstyrelsen i Luleå. Ang 
skogstaxeringsår för resp allmänningsskog se tab 7. 

*) Idealboniteten är ett uttryck för markens virkesproducerande förmåga i medeltal per 
år och hektar under 100-årig växttid och under gynnsammaste produktionsförhållanden. 
2) Normalboniteten är ett uttryck för den produktion som kan uppnås i praktiskt skogs
bruk. 
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3. ORGANISATIONSFORMEN 

3.1. ALLMÄNNINGSSTÄMMA OCH —STYRELSE 

I det följande ges en kort sammanställning över allmänningsskogarnas 
organisation, som i sina huvuddrag är likartad för de olika allmännings-
skogarna i Norrland och Dalarna 18 april 1952. I allmänningarnas regle
menten lämnas bl a föreskrifter om allmänningsstämma, allmännings-
styrelse och skogsförvaltare. 

Allmänningsstämma 

Delägarnas beslutanderätt utövas på allmänningsstämma. Ordinarie all
männingsstämma hålles två gånger, den ena före juni månads utgång 
kallas vårstämma och den andra, som benämnes höststämma, under no
vember eller december. 

Extra stämma hålles, då allmänningsstyrelsen anser det vara nödvändigt. 
På stämman äger varje ägare av fastighet, med vilken delaktighet i all-
männingsskogen är förenad, rösträtt efter grunden för delaktigheten. Vid 
stämman skall finnas en tillgänglig längd över samtliga dessa fastigheter 
med uppgift på varje fastighets delaktighetstal i allmänningsskogen. 

Vid allmänningsstämmorna inom Jukkasjärvi och Pajala-Junosuando-
Tärendö allmänningsskogar får ingen för egen eller annans räkning utöva 
rösträtt för mer än en tiondel av hela det delaktighetstal, som är företrätt 
på stämman. Inom allmänningsskogarna i Gällivare, Jokkmokk, Arvids
jaur, Arjeplog, Stensele-Tärna är rösträtten begränsad till en tjugondel 
av det delaktighetstal som är företrätt på stämman. Denna sistnämnda 
bestämmelse har tillkommit för att begränsa bolagens inflytande vid all
männingsstämmorna. Allmänningsstämman är högsta beslutande instans. 
Utifrån där fattade beslut ombesörjes den direkta företagsledningen av 
allmänningsstyrelsen. 

Allmänningsstyrelse 

Allmänningsstyrelserna består i regel av tre eller fem ledamöter med lika 
många suppleanter, vilka alla utses för en tid av fyra år. Tre ledamöter i 
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styrelsen har Pajala-Junosuando-Tärendö och Dorotea övre allmännings
skogar. Styrelserna för allmänningsskogarna i Jukkasjärvi, Gällivare, 
Jokkmokk, Arvidsjaur, Arjeplog och Stensele-Tärna samt alla nybygges-
allmänningarna består av fem ledamöter. 

I styrelserna för nybyggesallmänningarna i Gällivare, Jokkmokk samt 
Stensele-Tärna skall två ledamöter utses av delägarna och tre av läns
styrelsen, av vilka sistnämnda en enligt länsstyrelsens krav skall va
ra allmänningsstyrelsens ordförande. I alla övriga allmänningsskogar 
utses samtliga styrelseledamöter av delägarna. Dessa ledamöter skall vara 
delägare i allmänningsskogen. Där bolag är delägare, kan det represen
teras av en ledamot i bolagets styrelse. I reglementet för Jokkmokks all
männingsskog resp nybyggesallmänning finns en paragraf, att minst tre av 
ledamöterna och suppleanterna skall vara inom socknen boende delägare 
inom allmänningsskogen. Denna begränsning i valet av styrelseledamöter 
finns ej medtagen i reglementena för övriga allmänningsskogar. Den pri
mära förklaringen torde vara, att bolagen inom Jokkmokks allmännings
skogar innehar nästan 50 % av den totala andelen. I reglementet för 
Pajala-Junosuando-Tärendö socknars allmänningsskog står det, att av de 
tre ledamöterna med lika antal suppleanter skall ledamöterna jämte supp
leanter vara allmänningsdelägare inom respektive socknar. 

I reglementena står vidare, att "såsom biträde vid förvaltningens hand-
havande och inför allmänningsstyrelsen ansvarig för skogens vård skall 
hos allmänningsstyrelsen vara anställd ett skogligt biträde med högre 
skoglig utbildning". Länsstyrelsen kan emellertid efter att ha hört skogs
vårdsstyrelsen ge dispens från denna bestämmelse och medge att person 
med annan skoglig utbildning och med praktisk erfarenhet i skogsskötsel 
kan anställas som skogligt biträde. 

Det är endast de större allmänningsskogarnas styrelser, som biträdes 
av skogsförvaltare med genomgången utbildning vid skogshögskola. Hit 
hör Jokkmokks allmänningsskog, som tillsammans med nybyggarnas i 
Jokkmokks kommun särskilda allmänningsskog anställt en skogsförvaltare. 
En gemensam skogsförvaltare har även allmänningsskogen inom Gällivare 
kommun och nybyggarnas särskilda allmänningsskog i samma kommun 
samt allmänningsskogarna inom Paj ala, Junosuando och Tärendö kom
muner. 

3.2. NORRBOTTENS ALLMÄNNINGARS FÖRBUND 

Allmänningarna i Norrbotten har frivilligt sammanslutit sig i ett gemen
samt förbund, Norrbottens allmänningars förbund, vilket bildades vid 
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ett gemensamt sammanträde med allmänningsstyrelserna i Jokkmokk den 
17 februari 1958. Förbundet tillkom för att främja samarbetet mellan de 
olika allmänningsskogarna i Norrbottens län. 

Enligt förbundets stadgar skall man nå detta samarbete genom 
" — att ordna samarbete vid skogsförsäljningarna och andra ekonomiska 

transaktioner, 
— att bevaka gemensamma intressen gentemot myndigheterna, 
— att samordna yttranden och inlagor av olika slag, 
— att stödja varandra vid inträffade konfliktsituationer, 
— att på bästa sätt bevaka allmänningsskogarnas och deras delägares 

intressen". 
Förbundet företräds av en styrelse, som består av tio ledamöter, vilka 

representerar samtliga i förbundet ingående allmänningarna. Vid för
bundets sammanträden äger varje allmänning fem röster och varje ny-
byggesallmänning en röst. Bland allmänningsförbundets viktigaste upp
gifter är att ordna en gemensam offentlig skogsauktion inför länsstyrelsen 
i Luleå. 

Tab 10 Allmänningsdelägarnas fördelning på fysiska och juridiska 
personer. 

F y s i s ì k a p e r s o n e r  J u r i  d i s k  a  p e r s o n e r  
Inom Utom Inom Utom Antal 
kommunen kommunen kommunen kommunen Summa fastig

Allmänningsskog st °/o st °/o st °/o st °/o delägare heter1 

Arjeplogs 689 64 122 9 42 6 57 21 910 421 
Arvidsjaurs 786 72 61 6 66 9 6 13 919 800 
Gällivare 1 064 61 83 2 60 5 7 32 1 754 1444 
Jokkmokks 394 35 100 12 54 2 12 51 560 648 
Jukkasjärvi 1 137 90 12 1 22 6 17 3 1 188 839 
Pajala- 145 14 14 2 1 170 1 016 
Junosuando-
Tärendö 1 449 75 172 9 

Nybyggesallm. skogar 

Arjeplogs 154 84 23 12 — — 8 4 185 
Gällivare 18 76 — — 5 21 1 3 24 
Jokkmokks 31 66 8 15 4 7 5 12 48 

Källa: Allmänningarnas delägarförteckningar. 

1) Uppgifterna baserar sig på 1970 års siffror. 
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3.3. ÄGANDERÄTTEN 
I allmänningsreglementena står, att "allmänningsskogen jämte därtill 
hörande fonder och andra tillgångar tillhör ägarna av de fastigheter för 
vilka skogen blivit avsatt". Vidare står det, att "ägarna av nämnda 
fastigheter åtnjuta delaktighet i skogen efter hemmantal, eller ifråga om 
fastigheter för vilka rätten till delaktighet bestämts vid jorddelning, efter 
den därvid stadgade grunden". 

Tabell 10 visar delägarnas fördelning på fysiska respektive juridiska 
personer inom de olika allmänningskommunerna (1968). 

3.4. REGLER FÖR ANVÄNDNING AV SKOGARNAS 
AVKASTNING 

Användningen av allmänningsskogarnas avkastning har varit strängt 
reglerad, dels i lagarna för allmänningsskogarna, dels i resp allmännings-
skogs reglemente. Reglerna har ändrats från en tid till en annan och har 
anpassats efter samhällsutvecklingen. Utvecklingen har kännetecknats 
av en för allmänningsdelägarna allt större bestämmande- och dispositions
rätt över avkastningen. 

I de allra första reglementena stod, att länsstyrelsen beslutade om all 
användning av skogsmedelsfondens avkastning, dock med hänsyn till 
bestämmelserna i reglementet (om reglementenas tillkomstår se tab 6). 
Enligt detta skulle avkastningen i mån av tillgång användas enligt föl
jande ordning: 
1 Till gäldande av kostnaderna för allmänningens bevaknings samt för 

fondens förvaltning och granskning av dess räkenskaper 
2 Till gäldande av jordbruksfastigheternas bevillning 
3 „ landstingsskatt 
4 „ bidrag till skjutsentreprenader 
5 Till gäldande av jordbruksfastigheternas bidrag till prästerskapets 

avlöning 
6 Till bidrag med högst 10 000 kronor årligen till utgörande av den på 

väghållningsskyldiga hemmanen enl lag på vilande tunga ( = avgift). 
7 Avsättes 4/10 av återstående avkastningen till bildande av en fond 

för befolkningens understöd vid missväxtår, företrädesvis genom be
redande av arbetsförtjänst vid inom kommunen anordnade allmän
nyttiga arbeten. Denna fond skall vara högst 100 000 kronor. 

8 Återstoden användas till andra för delägarna och kommunen nyttiga 
ändamål såsom jordbrukets befrämjande (genom understöd till utdik-
ningar, odlingsföretags uppmuntrande och annorledes), boskapssköt-
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seins befrämjande, kommunikationsväsendets utveckling (genom un
derstöd till byvägars anläggande, strömrensningar m m), bidrag vid 
utgörande av utgifter, som kommunal- eller kyrkostämma beslutit; 
dock icke för sådant kommunalt ändamål, för vilket kommunens 
medlemmar enligt lag är underkastade uttaxering, med mindre hela 
utskyldsbeloppet för samma ändamål, och således jämväl den del 
därav, som belöper på icke jordägande medlemmar av kommunen, 
tages av fondens avkastning. 

Reglementena från år 1922 hade samma huvudinnehåll som de tidigare. 
Fortfarande skulle avkastningen i första hand användas till att betala 
av på de olika skatter och avgifter, som låg på hemmanen. En ändring 
skedde först i samband med att 1938 års lag för allmänningsskogarna 
trädde i kraft. Enligt denna uppdelades avkastningen i kapitalinkomst 
och ordinarie avkastning. Till kapitalinkomst hänfördes framför allt medel, 
som flöt in genom avyttring av mark från skogen. Annan avkastning 
benämndes ordinarie avkastning. Till sådan räknades även ränta på kapi
talinkomst och på fonderade medel. I 1938 års lag står följande om 
användningen av den ordinarie avkastningen: 

"Ordinarie avkastning skall i första rummet användas till gäl
dande av kostnader, som äro nödiga för allmänningsskogens 
behöriga vård och förvaltning, dock med iakttagande, att i 
fråga om kostnader för upprättande eller ändring av hushåll-
ningsplan bestämmelserna i 25 § 3 mom första stycket och 27 § 
andra stycket skola lända till efterrättelse. Därefter må ordinarie 
avkastning användas till bestridande av utgifter, som, utan att 
vara av nyss angiven beskaffenhet, dock äro ägnade att befräm
ja en god hushållning med skogen, till inköp av mark för skogens 
utvidgning, till betalning av utskylder för de fastigheter, med 
vilka rätt till delaktighet i skogen är förenad, till främjande av 
jordbruket inom den eller de socknar eller delar av socknar, för 
vilkas jordägare skogen blivit avsatt, eller till annat ändamål, 
som är till gagn för delägarna eller befolkningen i sagda socknar 
eller sockendelar; dock må ordinarie avkastning från Svärdsjö, 
Envikens och Svartnäs socknars besparingsskog, Dorotea övre 
allmänningsskog, Vilhelmina övre allmänningsskog, Sorsele övre 
allmänningsskog, Tärna och Stensele allmänningsskog, samt all
männingsskog, som särskilt avsattes för nybyggare, etter samfälld 
husbehovsskog, användas till gagn allenast för delägarna i skogen. 
Angående avkastningens användning för de i andra punkten 
angivna ändamål skola i reglementet meddelas närmare bestäm
melser" (§ 33). 

Delägarna fick nu en friare dispositionsrätt över avkastningen, vilken 
utökades ytterligare genom 1952 års lag för allmänningsskogarna. Även 
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i denna uppdelades avkastningen på kapitalinkomst och ordinarie av
kastning. Om användningen av den ordinarie avkastningen står att läsa 
att den 

"må enligt närmare föreskrifter i reglementet användas eller fon
deras för betalning av utskylder för de fastigheter med vilka rätt 
till delaktighet i skogen är förenad, för främjande av jordbruket 
inom den eller de socknar eller delar av socknar för vilkas jord
ägare skogen blivit avsatt eller för annat ändamål som är till 
gagn för delägarna eller för befolkningen i sagda socknar eller 
sockendelar: dock ma avkastning från Svärdsjö och Svartnäs 
socknars besparingsskog, Envikens sockens besparingsskog, Do
rotea övre allmänningsskog, Vilhelmina övre allmänningsskog, 
Sorsele övre allmänningsskog, Tärna och Stensele allmännings
skog eller allmänningsskog som särskilt avsatts för nybyggare 
användas eller fonderas för ändamål som sist sagts, allenast där 
det är till gagn för delägarna i skogen " (§ 18). 

I reglementena ges en närmare specifikation om användningen av den 
ordinarie avkastningen. I dessa står, att behållen ordinarie avkastning 
skall användas "till ändamål som är till gagn för delägarna eller hela 
befolkningen i socknen, företrädesvis till jordbrukets och skogsbrukets 
främjande". Inom ramen för denna bestämmelse tillkommer det delägarna 
själva att hädanefter bestämma om användningen av behållen ordinarie 
avkastning. Om delägarna önskade använda fonderad avkastning till annat 
ändamål än det som avsetts med fonderingen, krävdes, förutom ett beslut, 
som av delägarna biträddes med minst två tredjedelar av allmännings-
skogens hela delakighetstal, även ett godkännande av länsstyrelsen. 

Användningen av ordinarie avkastning för nybyggesallmänningarna 
skiljer sig från övriga allmänningars. Beträffande avkastningens använd
ning i första rummet överensstämmer denna helt med övriga allmännings-
skogars. Men i fråga om återstoden, 

"skall sedan erforderligt belopp reserverats för påföljande års ut
gifter och för inne stående utdelningar, kontant utdelas till de 
delägare, som behörigen fullgjort sina odlings- och byggnads
skyldigheter , efter deras andel i allmänningsskogen eller använ
das eller fonderas för annat ändamål som är till gagn för del
ägarna. Har delägare av allmänna medel uppburit s k byggnads
lån, skall, så länge detta ej till fullo återbetalats, till betalande 
av annuitet å amorteringsdelen å lånet samt ränta och avbetal
ning stående delen i främsta rummet användas å låntagaren be
löpande andel av avkastningen från allmänningsskogen, i den 
mån delägaren skulle varit berättigad att omedelbart bekomma 
densamma" (Reglementen för nybyggesallmänningarna). 

Vad därefter återstår skall användas eller fonderas till utdelning åt 
allmänningsskogens delägare efter deras delaktighet i allmänningsskogen 
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eller till annat ändamål, som är till gagn för delägarna. Det tillkommer 
delägarna att besluta härom. 

3.5. FONDERNA 

Sedan kostnaderna för skogens vård och förvaltning, skatter samt be
slutade anslag täckts, har den återstående delen av avkastningen van
ligtvis fonderats. Särskilt när konjunkturerna har varit goda, har det 
funnits stora möjligheter att fondera pengar för framtida bruk vid 
sämre konjunkturer.1 En del av den årliga vinsten har placerats i all-
männingens fonder eller i de lokala bankerna. Man har även lånat ut 
pengar till kommuner (dock inte den egna) och olika företag. I samband 
därmed har man krävt, att få en högre räntesats än den ordinarie bank
räntan. På så sätt har man kunnat utjämna effekterna av konjunktur
svängningarna. Därmed har man tillförsäkrat delägarna en viss årlig ut
delning, vilken bör ha gett jordbrukarna en viss trygghet i deras verksam
het. 

Enligt bestämmelserna skall åtminstone två typer av fonder finnas, 
nämligen skogsmedelsfonden och understödsfonden. Skogsmedelsfonderna 
får inte understiga följande minimibelopp: 

Minimibelopp enl Kapitalbelopp enl 
Skogsmedelsfond Bildn.datum reglemente kr stämmans beslut 

Arjeplog 1895.5.24 1 000 000 1 000 000 
Arvidsjaur 1884.9.12 1 500 000 1 500 000 
Jokkmokk 1896.8.14 2 000 000 2 000 000 
Gällivare 1894.11.9 1 500 000 1 500 000 
Pajala, Junosuando, 
Tärendö socknars 1882.4.21 1 500 000 1 500 000 
Jukkasjärvi 1900.7.12 1 500 000 1 500 000 
Karesuando, 100 000 100 000 
Arjeplog nybygges- 100 000 
Jokkmokk nybygges- 70 000 
Gällivare nybygges- 50 000 

Summa 9 100 000 9 320 000 

*) S ådana diskussioner skymtar då och då i allmänningsprotokollen. Ett exempel på 
detta förekommer i nedanstående citat från Arvidsjaur: "Kommande år kunna medföra 
större anspråk på allmänningens tillgångar genom ökade skatter samt större behov av 
arbetstillfällen och stödanslag för skogsbruk och jordbruk. Därest dessa anspråk då 
skola kunna tillgodoses, om än inkomsterna från skogen blir mindre än nu, är beroende 
av huruvida inkomsterna nu användas. Allmänningsstyrelsen vill med tanke på fram
tiden iakttaga och råda till försiktighet vid disponerandet av de goda inkomster all-
männingen för närvarande har". (Arvidsjaurs allmännings styrelse 1942). 

67 



Skogsmedelsfonderna uppgick under början av 1950-talet till följande 
belopp 

Gällivare allmänningsskog drygt 5 milj kr 
Pajala-Junosuando-Tärendö allmänningsskog cirka 3,5 „ 
Jokkmokks allmänningsskog „ 3,2 „ 
Arjeplogs allmänningsskog „ 2,3 „ 
Jukkasjärvi allmänningsskog „ 2,1 „ 
Arvidsjaurs allmänningsskog „ 1,7 „ 

Skogsmedelsfondens avkastning skall i första hand användas till kost
naderna för fondens förvaltning, på fonden belöpande utskylder samt 
landstingsskatt för de i allmänningen delaktiga fastigheterna. Av den 
behållning på årsavkastningen, som kan uppstå, sedan dessa utgifter er-
lagts, skall 4/10 avsättas till en understödsfond. Denna skall främst tas 
i anspråk i samband med missväxtår eller då det uppstår allmän nöd. 
Understödsfonden skall uppgå till minst 100 000 kr. Det som därefter 
återstår av skogsmedelsfondens årsavkastning får användas av delägarna 
till nyttiga investeringar inom jord- och skogsbruket eller till annat som 
är till nytta för hela kommunen. 
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4. ÖVERSIKT ÖVER ALLMÄNNINGARNAS 
ANSLAGS VERKSAMHET UNDER 1900-TALET 

I detta kapitel lämnas en översiktlig framställning över allmänningarnas 
anslagsverksamhet från omkring sekelskiftet och fram till 1970. Tids
perioden har indelats i fyra delperioder, nämligen 1. från omkring sekel
skiftet till 1921, 2. 1922—1939, 3. 1940—1953, 4. 1954—1970. Tids
indelningen baserar sig på tillkomståren för nya reglementen, vilka be
stämmer inriktningen i anslagsverksamheten. Redovisningen koncentreras 
på tre huvudgrupper: anslagen till jordbruket, anslagen till allmänt gagn 
och anslagen till skogsbruket. Inom dessa huvudgrupper förekommer en 
mängd olika anslagstyper, som skiljer sig något från en allmänning till 
en annan, vilket framgår ur de särskilda sammanställningarna över an
slagen för resp allmänningsskog (se tabell-bilaga). För Arvidsjaurs och 
Jokkmokks allmänningsskogar redovisas anslagen i tabeller, alltsedan 
starten för deras anslagsverksamhet. 

1. Tiden från omkring sekelskiftet till 1921 
De första reglementena kom under åren 1882—1901. 

Anslag till jordbruket: Perioden kännetecknas av liten satsning på jord
bruket. Man lämnar mindre anslag endast till hushållningsgillet och till 
vandringsrättaren. 

Anslag till allmänt gagn: I enlighet med bestämmelserna i reglementet 
utgör anslagen till jordbruksfastigheternas skatter och avgifter de vikti
gaste i allmänningarnas verksamhet. Anslagen till skatterna kommer 
samtliga allmänningsdelägare till godo i ungefärlig proportion till deras 
andel i allmänningsskogen. De skatter och avgifter, som åvilade fastig
heterna var: fastighetsskatt, landstingsskatt, vägskatt och avgifter för 
skjutsentreprenader samt prästernas löner. Vidare lämnar allmänningarna 
en mängd olika bidrag till kommunalnämnden för kommunala investe
ringar i offentliga byggnader och kommunikationer. På så sätt uppföres 
skolbyggnader, präst- och gästgivaregårdar, häradshäkten och tingshus 
med allmänningsanslag. För att underlätta kommunikationerna lämnas 
anslag till färjor, ångslupar och spångning av stigar. Vidare avsätts år
ligen medel till understödsfonden, vilken kan användas bl a vid miss-
växtår. Vanligt är också, att allmänningarna bistår kommunen med bi
drag till fattigvården. 
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2. Tiden 1922—1939. 
Anslag till jordbruket: 1920-talet kännetecknas som helhet av ett fortsatt 
ringa stöd till jordbruket. Mindre bidrag lämnas till hushållningsgillet 
och vandringsrättaren. Anslag till konstgödsel lämnas endast av de större 
allmänningarna, men börjar utdelas av de övriga allmänningarna under 
1930-talet. Ett viktigt anslag lanceras under början av 1930-talet, nämligen 
medel till veterinärens resor. Utdelning av bidrag till konstgödsel och 
djursjukvård under 1930-talet utgör de viktigaste bland jordbruksan
slagen. 

Anslag till allmänt gagn: Bidragen till delägarnas skatter och avgifter 
är fortfarande av stor betydelse. Anslagen till de kommunala investe
ringarna i byggnader och vägar avtar efterhand och upphör helt. Allmän-
ningarnas engagemang för elektrifieringens genomförande fr a på lands
bygden märks klart i anslagsverksamheten i Paj ala, Junosuando och 
Tärendö samt i Gällivare och Jokkmokk. Under perioden är det också 
vanligt med bidrag till att lindra foderbristen, vilken var särskilt vanlig 
under 1920-talet. 

3. Tiden 1940—1953. 
Anslag till jordbruket: En ökad satsning på jordbruket äger rum. För
utom anvisade medel till konstgödsel och djursjukvården, vilka är gemen
samma för alla allmänningar, förekommer anslag till vallplöjning och 
dikningar, jordbruksredskap och -maskiner, tjurföreningar, hovvård, eko
nomibyggnader och mejerier. 

Anslag till allmänt gagn: Bidragen till jordbruksfastigheternas skatter 
upphör nu. Stora satsningar görs på elektrifieringen, vilken även blivit 
aktuell inom Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner. Vidare stöder man 
jakt- och fiskevården. Man bidrar till byggande av fiskdammar och 
inplantering av fiskyngel i sjöarna. Vidare lämnar man anslag till 
Jordbrukarungdomens föreningsverksamhet (JUF). 

Anslag till skogsbruket: Fortfarande är intresset för skogsbruket ringa. 
Anslag till skogsvården tas nu upp för första gången av Paj ala, Junosu
ando och Tärendö allmänningar. 

4. Tiden 1954—1970. 
Anslag till jordbruket: Utgifterna till jordbruket kulminerar under perio
den. Anslagstyperna är desamma som under den föregående perioden. En 
ny bidragstyp tillkommer och det är anslaget till den artificiella insemina-
tionen. Bidrag till kraftfoder lämnas av några allmänningar. Medel till 
plåttak hör också till de nya anslagen. 
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Anslag till allmänt gagn: Samma bidragstyper förekommer i stort sett 
som under den förra perioden. 

Anslag till skogsbruket: Av anslagsfördelningen kan man nu märka ett 
ökat intresse, särskilt under 1960-talet, för investeringar i skogsvård. 

Allmänningarnas totala anslag till jord- och skogsbruket samt till all
mänt gagn under åren 1940—1970 presenteras i års visa belopp i tabeller 
på följande sidor. 

Tab 11. Allmänningsskogarnas anslag till jordbrukets främjande (kronor) 

Paj ala, 
Junosuando, 

Arjeplogs Arvidsjaurs Jokkmokks Gällivare Tärendö Jukkasjärvi Total 
Är allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog summa 

1940 27179 38 263 37 699 62 993 35 553 4 648 206 335 
1941 20 701 34 425 84 119 86 121 77 804 990 304 160 
1942 20 322 60 889 44 642 125 666 120 585 8 423 380 527 
1943 25 369 51 972 64 631 91 060 136 286 11 440 380 758 
1944 23 333 54 678 61 254 144 253 53 575 3 775 340 868 
1945 23 722 48 257 59 896 141 611 61 210 22 318 357 014 
1946 30 268 44 594 190 322 160 322 89 140 4 920 519 566 
1947 54 524 176 118 88 639 203 576 175 605 4 440 702 902 
1948 85 845 90 733 245 363 223 576 452 905 15 585 1 114 007 
1949 97 441 99 931 269 506 272 928 150 341 3 208 893 355 
1950 83 684 93 860 398 796 289 524 107 413 26 964 1 000 241 
1951 70 208 88 091 334 444 269 049 210 785 7 366 979 943 
1952 90 406 101 761 334 789 325 120 307 564 33 630 1 193 270 
1953 209 967 106 004 434 327 301 137 315 895 61 215 1 428 379 
1954 95 515 117 925 300 068 381 827 411 186 47 451 1 353 972 
1955 139 040 222 198 303 834 769 904 311 618 167 134 1 913 728 
1956 255 083 142 612 186 158 366 892 409 362 55 869 1 415 976 
1957 142 482 124 042 211 912 434 976 189 905 28 248 1 131 565 
1958 121 054 122 583 276 329 486 353 128 245 59 365 1 193 929 
1959 162 293 132 741 187140 440 348 152 327 46 798 1 121 647 
1960 202 339 130 038 221 193 486 539 157 928 55 035 1 253 072 
1961 161 770 200 683 191 952 405 074 309 657 49 736 1 318 872 
1962 178 642 250 152 310 887 340 355 215 148 38 864 1 334 048 
1963 96 435 151 076 185 015 196 505 108 620 30 960 768 611 
1964 86 328 183 260 189 974 235 014 112 944 33 361 857 194 
1965 85 685 194 245 169 407 185 470 111 790 29 169 775 766 
1966 80 090 173 763 102 784 244 693 213 190 27 827 842 347 
1967 69 895 286 894 152 847 242 881 172 905 26 507 951 929 
1968 73 392 228 755 136 099 284 811 110 115 24 495 857 661 
1969 52 539 210 879 119 536 182 690 108 378 28 449 702 171 
1970 53 217 381 588 95 799 193 665 158 179 28 462 910 892 

S:a 2 918 768 4 359 305 5 989 361 8 574 933 5 676 158 986 652 28 504 711 
Källa: Allmänningsskogarnas förvaltnings- och revisionsberättelser. 
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Tab 12. Allmänningsskogarnas anslag till skogsbrukets främjande (kr) 

Är 
Arjeplogs 
allm skog 

Arvidsjaurs 
allm skog 

Jokkmokks Gällivare 
allm skog allm skog 

Pajala, 
Junosuando, 

Tärendö 
allm skog 

Jukkasjärvi 
allm skog 

Total 
summa 

1940 25 000 25 000 
1941 — — 

1942 800 800 
1943 18 901 18 901 
1944 — — 

1945 6 020 6 020 
1946 — — 

1947 737 200 937 
1948 616 17 376 17 992 
1949 7 987 7 987 
1950 4 360 250 4 610 
1951 94 062 3 400 97 462 
1952 134 507 707 100 730 3 860 239 804 
1953 3 965 192 95 335 4 720 104 212 
1954 11 908 806 95 346 1 870 800 110 730 
1955 5 728 — 78 533 10 000 3 500 97 761 
1956 6 191 2 826 110 921 25 000 73 270 218 208 
1957 11 672 5 587 52 527 500 000 54 681 28 626 653 093 
1958 13 329 10 938 82 712 226 057 600 000 30 119 963 155 
1959 11 583 19 439 69 475 10 844 51 490 162 831 
1960 12 707 16 560 68 139 100 600 22 285 220 291 
1961 11 896 15 726 82 414 27 000 29 865 166 901 
1962 137 773 13 877 215 108 39 781 69 853 476 392 
1963 17 744 17 180 133 984 4 861 73 226 246 995 
1964 30 485 52 363 127 286 100 846 130 000 71 724 512 704 
1965 33 884 24 126 120 781 125 000 100 000 82 500 486 291 
1966 34 779 87143 143 420 212 445 156 088 78 121 711 996 
1967 39 659 66 891 191 369 124 039 161 591 107 500 691 049 
1968 45 336 85 589 200 969 138 158 239 000 84 813 793 865 
1969 38 609 88 845 175 000 120 845 200 000 65 598 688 897 
1970 44 213 117 727 149 940 221 852 118 000 70 003 721 735 

S:a 740 646 626 522 2 293 989 1 962 328 1 882 891 940 243 8 446 619 
Källa: Allmänningsskogarnas förvaltnings- och revisionsberättelser. 
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Tab 13. Allmänningsskogarnas anslag till allmänt gagn (kronor) 

Pajala, 
Junosuando, 

Arjeplogs Arvidsjaurs Jokkmokks Gällivare Tärendö Jukkasjärvi Total 
Är allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog summa 

1940 34 483 — 22 298 — 43 394 — 100 175 
1941 1 201 _ 31 699 8 592 14 085 — 55 577 
1942 4 986 — 10 788 13 750 115 340 100 144 964 
1943 7 263 6 000 17 438 31 047 30 432 85 92 265 
1944 1 329 3 700 3 000 40 235 14 662 125 63 051 
1945 2 135 2 700 19 000 22 246 21 862 717 68 660 
1946 2 122 103 700 19 550 19 094 33 786 4 484 182 736 
1947 2 761 102 013 15 300 42 115 51 486 184 213 859 
1948 4 825 1 500 14 492 115 351 32 082 16 818 182 068 
1949 18 769 5 400 15 610 68 050 18 168 62 559 188 556 
1950 3 868 14 275 17 910 40 590 5 860 16 765 99 268 
1951 — 20 703 45 901 72 850 8 700 1 850 140 004 
1952 1 536 55 664 321 439 8 337 24 741 1 150 412 867 
1953 6 446 7 975 310 238 10 155 — 500 335 314 
1954 97 581 13 663 33 602 20 966 13 574 2 100 183 486 
1955 117 790 5 958 148 550 34 777 110 074 2 800 419 949 
1956 62 540 19 535 17 556 126 740 2 480 13 600 242 451 
1957 36 976 13 100 8 751 64 555 1 000 300 124 682 
1958 31 858 9 738 33 819 63 828 1 068 19 563 159 874 
1959 15 664 13 627 4 290 36 273 3 144 5 000 77 998 
1960 17 845 9 746 10 396 46 845 — 3 950 88 782 
1961 17 625 17 022 66 737 26 685 500 1 150 129 721 
1962 11440 6 421 8 296 15 297 1 000 3 000 45 454 
1963 3 026 22 789 39 650 18 605 — 1 800 85 870 
1964 2 250 14 262 27182 13 300 100 1 500 58 594 
1965 4 360 16 242 37 010 16 460 21 000 1 950 97 022 
1966 3 600 18 945 87 818 10 726 — 4 210 125 299 
1967 89 989 9 320 33 104 17 332 49 371 — 199 116 
1968 37 302 21 602 51 312 15 315 — 3 000 128 531 
1969 40 551 9 684 58 152 20 994 48 000 — 177 381 
1970 41 370 15 488 135 281 27 648 24 000 4 600 248 387 

S:a 723 491 550 772 1 666 169 1 068 758 689 909 173 860 4 871 961 

Källa: Allmänningsskogarnas förvaltnings- och revisionsberättelser. 

För att man skall få en tydligare bild av storleksfördelningen och för
skjutningen i anslagsverksamheten mellan de olika huvudgrupperna 
jord- och skogsbruket samt allmänt gagn under den berörda perioden, 
lämnas nedan en absolut och procentuell fördelning av allmänningsan-
slagen, fördelade på 1 O-årsperioder. 
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Tab 14. Fördelning av allmänningarnas sammanlagda anslag 1940-1970. 

Anslag till Anslag till Anslag till 
allmänt gagn jordbruket skogsbruket Total summa 
Kr °/o Kr °/o Kr °/o Kr °/o 

1940--49 1 291 911 20 5 199 492 79 77 637 1 6 569 040 100,0 
1950— -59 2 195 893 13 12 732 650 72 2 651 866 15 17 580 409 100,0 
1960--69 1 135 770 7 9 661 677 61 4 995 381 32 15 792 828 100,0 

Summa: 4 623 574 11 27 593 819 70 7 724 884 19 39 564 686 100,0 

Källa: Allmänningsskogarnas förvaltnings- och revisionsberättelser. 

Fåren var de sista djuren som fanns kvar på gården då småbruket på 
fastigheten Lillberget 3:2 inom Gällivare Kommun lades ner. Ofta behöll 
man några får eller rent av en häst för sällskaps skull sedan den egentliga 
jordbruksdriften upphört. 

Foto: NILS ARELL 
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5. MÅL, MEDEL OCH FÖRVÄNTADE RESULTAT 

5.1. INLEDNING 

I de närmast följande kapitlen lämnas en redogörelse för och en analys av 
allmänningarnas verksamhet med anslagen till jord- och skogsbruket. I 
samband med denna redovisning kommer jag att försöka belysa om 
anslagen har haft någon betydelse för produktionen inom de areella 
näringarna. Diskussionen om anslagens sociala och ekonomiska betydelse 
för individer och samhälle lämnas tillsvidare utanför och tas upp till 
behandling längre fram. 

5.2. MÅL OCH MEDEL 
Tidigare har redogörelse lämnats dels för bakgrunden till dels för mål
sättningen med allmänningsskogarnas tillkomst. Likaså har en redovisning 
lämnats om bestämmelserna för avkastningens användning under olika 
tidsskeden. 

För de skogar som avsattes vid den allmänna avvittringen gäller en 
bunden utdelning, dvs utdelningen var begränsad till vissa bestämda 
investeringar inom det enskilda jord- och skogsbruket, till skillnad från 
de allmänningsskogar som tillkom i samband med efteravvittringen, där 
en kontant utdelning tillämpas. Det är den bundna investeringen som är 
föremål för analys i föreliggande undersökning. Bestämmelserna för den 
årliga utdelningen har skärpts över tiden till förmån för jordbruket. Sedan 
1954 finns i reglementena även bestämmelser, som ger möjligheter att an
vända avkastningen till förmån för det enskilda skogsbruket. Den främsta 
målsättningen för användning av den årliga utdelningen är sålunda att 
främja jord- och skogsbruket. Allmänningsstyrelserna resp delägarna är i 
sin verksamhet juridiskt bundna till bestämmelserna i reglementena. 

I vilken mån har man försökt att uppfylla den ovannämnda över
gripande målsättningen? Vilket eller vilka medel ( = typ av investeringar) 
har man tillgripit för att främja jord- och skogsbruket? 

5.3. METODBESKRIVNING 
Med hänsyn till vad som anförts under rubriken "mål och medel" är det 
lämpligt att applicera ett mål-medelschema på studiet av de bundna 
investeringarna till jord- och skogsbruket. 
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Allmänningsanslagens storlek och innehåll för olika år har samman
ställts i tabeller. Sådana översikter har hittills saknats. För samtliga all-
männingar lämnats en kontinuerlig redovisning av anslagen för åren 
1940—1970 (se tabellbilaga). Eftersom stora luckor finns i allmänning-
arnas förvaltnings- och årsberättelser före 1940 har liknande kontinuer
liga årsvisa sammanställningar varit omöjliga att göra för andra än 
Jokkmokks och Arvidsjaurs allmänningsskogar. 

De jordbruksanslag som närmare kommer att belysas har valts ut 
med hänsyn till jordbruksproduktionens inriktning, behov och problem 
inom Norrbottens inland. Det innebär samtidigt, att större delen av all-
männingarnas utdelning av anslag kommer att beröras. Redovisningen 
av ett enskilt anslag inleds konsekvent med en närmare diskussion om 
bakgrund och motiv för allmänningarna att lämna anslagen ifråga. 

Undersökningsperioden omspänner dels en uppgång dels en nedgång för 
jordbruket med en brytningspunkt omkring 1950. Jordbruket förändras 
och utvecklas. Nya idéer slår igenom. Det gäller också de olika anslags
typerna. Nya anslag kommer till, medan andra försvinner. Därför har 
målsättningen varit, att så långt möjligt försöka kartlägga introduk
tionen av ett enskilt anslag och dess vidare utveckling. Det innebär, att 
för vissa anslag lämnas en redogörelse alltsedan 1920-talet medan för 
andra så sent som från 1960-talet. För flertalet anslag lämnas en redo
visning fram till början av 1970-talet. 

5.4. FÖRVÄNTADE RESULTAT 

De insatta investeringsmedlen bör rimligtvis leda fram till ett antal 
iakttagbara delresultat såsom ökad produktion såväl kvantitativt som 
kvalitativt, tidigareläggning av jordbrukarnas investeringar inom vitt 
skilda områden och utvidgad användning av olika produktionsfaktorer. 

Med tanke på att allmänningskommunerna till övervägande del består 
av glesbygdsområden och därmed sammanhängande stora avståndsprob
lem, så bör organisationsformen med styrelse och stämma ha underlättat 
kontakterna mellan jordbrukarna. På så sätt bör en snabbare spridning 
av informationen bland jordbrukarbefolkningen ha åstadkommits. I olika 
norrlandsutredningar särskilt före 1950 understrykes alltemellanåt folkets 
relativa fattigdom i norr i förhållande till riket i övrigt. Detta gäller 
framför allt de ekonomiska förhållanden i Norrbottens inland. Mot 
denna bakgrund bör allmänningsanslagen ha spelat en betydande roll 
för olika rationaliseringsåtgärder inom jordbruket. Vidare bör man även 
kunna förvänta sig, att anslagen därutöver haft en viss styrande effekt 
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på jordbrukarnas benägenhet att acceptera nyheter av skilda slag. Detta 
borde således bl a yttra sig i skillnader både i produktion och verksamhet 
mellan kommuner med resp utan allmänningar. 

Resultat som berör anslagens effekter på sysselsättning, skatteunderlag 
och nedläggningstakt inom jordbruket och som delvis redovisas i de när
mast följande kapitlen sammanfattas dessutom i särskilda diskussioner 
längre fram. När det gäller skogsvårdsanslagens betydelse för antalet 
utförda dagsverken inom bondeskogen är det mest logiskt att redogöra 
för denna i sammanhang med skogsvårdsarealens storlek. 

5.5. MÅL-MEDELSCHEMA 

Mål-medel-diskussionen och förväntade delresultat av investeringarna sam
manfattas i ett schema på nästa sida. Detta ger samtidigt en översikt över 
vad de närmast följande kapitlen kommer att handla om. Framställ
ningen inleds med en redogörelse för allmänningarnas anslag till hus
hållningsgillena, vilkas målsättning för verksamheten i stort sett samman
faller med allmänningarnas. Framställningen i övrigt har systematiserats 
på så sätt, att de kapitel, som berör själva produktionen kommer först, 
medan avsättningen behandlas i ett senare kapitel. Elektrifieringen, som 
har betydelse för inte bara jordbrukets skilda områden utan även för 
näringslivet i dess helhet, har placerats direkt efter jordbrukskapitlen. 
Till sist lämnas en redogörelse för allmänningsanslagens betydelse för 
skogsbruket. 

Det existerar naturligtvis ett inbördes samband mellan de olika kom
ponenterna mål, medel och resultat, vilket nedanstående modell visar. 

( feed -  back 

Pelresultat  

Medel  

Övergripande 
målsättning 

"Att främja jord- och skogsbruket5', utgör i modellen den övergripande 
målsättningen. Olika medel sätts in, vilka vart och ett för sig leder fram 
till ett antal delresultat. Allmänningsstyrelsen och -delägarna får via 
t ex vandringsrättarna direkt information från fältet om investeringarnas 
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resultat — antingen positiva eller negativa — varefter beslut om ändring 
i bidragsbestämmelserna kan vidtas, om så behövs eller önskas. Det sker 
alltså en återkoppling (feed-back) mellan delresultat och de medel, vilka 
åstadkommit dessa. De skilda delresultaten tillsammans påverkar i sin 
tur den övergripande målsättningen. 

MÅL-MEDELSCHEMA 

Mål Medel Förväntade delresultat 

Att främja jord- a) Inom jordbruket ökad produktion: kvantita-
och skogsbruket Hushållningsgillena tivt och kvalitativt. 

Växtodlingen 
Konstgödsel, kalk Tidigareläggning av investe-
och utsäde ringar inom jord- och 
Vallplöjning och skogsbruket 
dikning 

Jordbruksredskapen Utvidgad användning av 
och -maskinerna olika produktionsfaktorer 
Djurskötseln 

Kreatursavel, tjur- Skillnader i produktion och 
föreningar och verksamhet mellan kommu-
artificiell insemination ner med resp utan all-
Hovvård männingar. 
Djursjukvård 

Ekonomibyggnaderna 
Gödselvård 
Ladugårdsbyggnader 
Vatten och avlopp 

Avsättningen 
Etablering av mejerier 

b) Elektrifieringen 
c) Inom skogsbruket 

Skogsvården inom de enskilda 
skogarna (exkl. allmänningsskogarna) 

5.6. FÖRDELNING AV JORDBRUKSANSLAGEN 

För att ge en klarare överblick över jordbruksanslagens fördelning på 
de största sektorerna, lämnas nedan en översiktlig sammanställning över 
anslagen 1940—1970, fördelad på tio-års perioder. Allmänningarna har 
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tillsammans under hela denna tid lämnat bortåt 28 milj kr i jordbruks
anslag. Dessa fördelar sig på de olika verksamhetsområdena på följande 
sätt: 

Tab 15. Jordbruksanslaget uppdelat på anslagstyper i absoluta och 
relativa tal för tioårsperioder 1940—1970. 

1940— 1949 1950— 1959 1960— 1969 1940—: L969 
Anslagstyp milj kr Vo milj kr % milj kr °/o milj kr °/o 

Växtodlingen 2,6 52 5,8 45 4,6 46 13,0 46 
Konstgödsel, kalk 
och utsäde 2,2 44 4,9 38 4,3 43 11,4 41 
Vallplöjning och 
dikning 0,4 8 0,9 7 0,3 3 1,6 6 

J ordbruksredskapen 
och -maskinerna 0,2 4 0,4 3 0,1 1 0,7 3 
Djurskötseln 0,6 12 1,3 10 1,7 17 3,6 13 

Kreatursavel, tjurföre
ningar och artificiell 
insemination 0,3 6 0,7 5 1,3 13 2,2 8 
Djursjukvård 0,3 6 0,6 5 0,4 4 1,2 4 

Ekonomibyggnaderna 1,0 20 1,98 15 1,4 14 4,4 16 
Ladugårdsbyggnader 0,8 16 0,9 7 0,6 6 2,3 8 
Cementeringsarbeten 0,05 0,02 
Plåttak 0,06 0,6 6 
Vatten och avlopp 0,2 4 1,0 8 0,2 2 1,4 5 

Mejeri 0,02 0,5 4 0,01 0,5 2 
övrigt1 0,6 12 3,0 23 2,2 22 5,8 20 

Summa: 5,02 100 12,98 100 10,01 100 28,0 100 
Källa: Allmänningsskogarnas förvaltnings- och revisionsberättelser. 

Bidraget till konstgödsel, kalk och utsäde dominerar stort bland an
slagen under de tre tio-årsperioderna. Denna produktionsfaktor har till
delats omkring 40 °/o av den totala utdelningen till jordbruket, över
huvudtaget har ungefär 50% tillfallit växtodlingen. Därefter kommer 
anslagen till ekonomibyggnaderna, fr a ladugårdsbyggnader, plåttak 
samt vatten och avlopp. Särskilt under den sista tio-årsperioden har 
betydande anslag lämnats till plåttak. Djurskötseln, dvs kreatursavel 
och djursjukvård, har fått mellan 10 och 17°/o av utdelningen. Kreaturs-
aveln upptar under den sista tio-årsperioden en betydligt större andel av 
utdelningen jämfört med de två tidigare perioderna. Detta har sin för-

*) " övrigt" inkluderar en mängd diverse anslag som jordbruksvägar, foderbristens av
hjälpande o dyl. 
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klaring i, att den artificiella inseminationen slår igenom då och under
stöds av samtliga allmänningar. 

I detta sammanhang måste man komma ihåg, att även om en anslags
typ omfattar en blygsam andel av den totala utdelningen, så kan denna 
för mottagaren utgöra ett mycket stort värde. 

Lantbrukarna har fått del i allmänningsstödet antingen direkt eller 
indirekt, något som framgår av nedanstående principskiss. Denna är 
närmast tillämpbar på Jokkmokks allmänning och dess utdelning av 
bidrag, men kan med vissa modifieringar appliceras på samtliga allmän
ningar. Utdelning via jordbruksnämnd förekommer endast inom Pajala, 
Junosuando och Tärendö allmänningskommuner. 

AUmännings  — 

s tyre l se  

Hush ål l  -
nings  g i l l e  

Jordbruks
nämnd 

Veter inär  Sem in -
förening  

Hushå l l 
n ings  
sä l l skap  

Ko ntro l l 
fören ing  

M ejeri  L antmanna  
förbund 

Lantbruka re  

Pennings tröm (normal  väg)  

>  Pennings t röm (  a l t ernat iv  väg )  

—** Indirekt ekonomiskt stöd 

Fig 3. Flödesschema över jordbruksanslagens fördelning 
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6. ALLMÄNNINGARNAS JORDBRUKS
VERKSAMHET 

6.1. SAMARBETET MELLAN ALLMÄNNINGARNA OCH 
HUSHÅLLNINGSGILLENA 

6.1.1. Inledning 

Hushållningsgillena har spelat en betydelsefull roll vid fördelningen av 
allmänningarnas anslag till jordbrukarna. Målsätningen för resp organisa
tion överensstämmer till stor del. Det är därför lämpligt att inleda över
sikten över allmänningarnas investeringar i jordbruket med en genom
gång av allmänningarnas utdelning till hushållningsgillena och med en 
analys av vad denna kan ha gett för resultat. 

Hushållningsgillena är underavdelningar till hushållningssällskapen och har som regel 
funnits inom varje kommun.1 I samband med sällskapens omorganisation ändrades be
nämningen hushållsgillen på underavdelningarna till hushållningsgillen (1948). Begrep
pet hushållsgille fortlever emellertid och används i dagligt tal. Gillenas arbetsuppgifter 
har förändrats med tiden. I de äldsta stadgarna står, att deras huvuduppgift är att 
bidra till "säkrare kännedom om länet och dess skiljaktigheter samt beredning av 
större ärenden, som komma till under Sällskapets behandling". Senare har uppgiften 
ändrat karaktär och gillena har fått sig tilldelade uppgifter av mer praktisk art i syfte 
att direkt befrämja jordbruket och dess binäringar (Norrbottens läns hushållningssällskap 
1850—1950 s 26). 

6.1.2. Källmaterialet 

Ifråga om det otryckta källmaterialet baserar sig föreliggande kapitel i 
stor utsträckning på skrivelser och protokoll tillhörande hushållnings
gillena inom resp kommuner. Materialets kvalitet skiljer sig inte bara 
avsevärt över tiden utan även från en kommun till en annan. Som regel 
gäller, att protokollen har förvarats och förvaras alltjämt hemma hos 
gillesordförandena. Arkiveringen har skötts på ett mindre tillfredsställande 
sätt. Många viktiga protokoll har följaktligen inte återfunnits. Det 
gäller nästan samtliga gillen. Det krävs således ett visst mått av detektiv
arbete för att komma åt materialet. Spridda skrivelser har emellertid 
återfunnits både i allmänningarnas arkiv och hos enskilda personer. 

') Norrbottens läns hushållningssällskap bildades år 1850. 
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Hushållningsgillenas protokoll, åtminstone vad beträffar allmännings-
kommunerna, lämnar en viktig information om jordbrukets situation och 
utveckling. Uppgifterna om de olika gillena har i viss mån kunnat komplet
teras genom de av sällskapet tryckta årshandlingarna. Efter 1949 ger dessa 
dock inte längre några särskilda uppgifter om de enskilda gillena. Det är 
vidare beklagligt, att hushållningssällskapets arkiv i Luleå ännu inte har 
systematiserats, vilket gör det omöjligt att få en överblick över materialet. 

6.1.3. Hushållningsgillenas verksamhet med allmänningsanslagen 

Allmänningarna har använt sig av olika tillvägagångssätt vid fördel
ning av anslag till jordbrukarna. Det har skett antingen via styrelsen 
för allmänningen eller via hushållningsgillets styrelse. Inom Paj ala, 
Junosuando och Tärendö kommuner bildades 1936 särskilda jordbruks
nämnder, vilka också var och en för sig ansvarat för en viss utdelning 
av allmänningsmedlen. Vanligtvis har man fördelat arbetsuppgifterna 
så, att var och en har ansvarat för utdelningen inom det egna verksam
hetsområdet. På så sätt har man trott sig få det bästa resultatet. 

Inom några kommuner inleddes samarbetet med gillena redan i början 
av 1900-talet. För de flesta allmänningar gäller dock, att samarbetet 
inte blev permanent förrän mot slutet av 1920-talet och under 1930-
talet. Ett samarbete mellan de båda organisationerna föll sig ganska 
naturligt, eftersom båda hade samma huvudintresse, nämligen att främja 
jordbruket. Arbetsuppgifterna sammanföll delvis därför. Vidare var 
samma personer ofta invalda såväl i allmänningens som i hushållsgillets 
styrelse och arbetskommittéer. Inte sällan förekom också att ordförande
posten för resp organisation innehades av en och samma person.1 

Initiativ till nya bidragstyper för allmänningens utdelning togs ofta 
upp på hushållningsgillenas årsmöten. Gillena intresserade sig särskilt 
för att stimulera kreatursaveln och nyodlingen samt att förbättra ladu
gårdarna. Inom dessa områden har man framförallt försökt att påverka 
allmänningsdelägarna att lämna ekonomiskt stöd. Allmänningsbidrag 
har också utgått till andra jordbruksinvesteringar, vilka initierats av 
gillena. De har bl a hjälpt till med att organisera mejeriföreningar och 
att starta mejerier. Gillena utövade alltså ett stort inflytande på all-
männingarnas anslagsverksamhet. Under depressions- och krigsåren var 

*) S amma personer har också i större eller mindre utsträckning varit engagerade i 
kommunala uppdrag. 
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samarbetet särskilt intimt för att mildra problemen för bönderna och 
deras familjer. 

Gillenas egentliga inkomstkälla har varit allmänningarna. Kommunerna 
har i allmänhet inte lämnat gillena något som helst ekonomiskt stöd. I 
de fall kommunalt stöd utgått, har detta i så fall varit betydligt lägre 
än allmänningens. De medlemsavgifter som sällskapet årligen levererade 
till berörda gille rörde sig om bara någon eller några hundralappar. 
Gillenas inkomster användes i första hand till jordbrukspremier och 
stipendier för elever vid lantbruks- och hushållsskolor, avelsarbete, ce-
mentering av golv i ladugårdar och gödselhus. Omfattningen av gillenas 
verksamhet har emellertid stått i direkt proportion till anslagens storlek 
från allmänningarna. Det är därför väl motiverat att närmare studera 
de enskilda gillenas verksamhet. I det följande lämnas en översikt över 
samarbetet mellan respektive allmänning och hushållningsgille. 

Tab 16. Allmänningsanslagens storlek till hushållningsgillena 
fördelade på tio-årsperioder, 1940—1970 

Junosuando 
Pajal a 

Arjeplogs Arvidsjaurs Jokkmokks Gällivare Tärendö Jukkasjärvi 
Är allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog 

1940--49 307 389 20 659 988 008 1 326 246 449 445 77 449 
1950--59 300 117 25 150 2 236 850 37 600 28 339 253 200 
1960--69 140 112 26 920 969 388 27 000 28 702 175 000 

Summa: 747 718 72 629 4 194 246 1 390 846 506 486 505 649 
Källa: Allmänningarnas förvaltnings- och årsredovisningar. 

Hushållningsgillena har för åren 1940—1970 fått ett sammanlagt be-
lopp på cirka 7,7 milj kr varav cirka hälften faller på Jokkmokks hus
hållningsgille. 

Arjeplogs allmänning inledde samarbetet med gillet under början av 1920-talet. De år
liga bidragen var små t o m år 1939. Under perioden 1940—1953 utgick betydligt större 
anslag med i genomsnitt 33 000 kr/år. Gillets verksamhet fick därför en större omfat t-
ning under nämnda period och innefattade särskilt bidragen till utsäde och konstgödsel, 
nybyggnad och reparation av ekonomibyggnader samt vatten och avlopp. Efter år 1953 
övertog allmänningsstyrelsen själv ansvaret för större delen av bidragsgivningen och 
anslagen till gillet minskade därmed. Gillet slutförde emellertid arbetet med ladugårds
byggnaderna samt vatten- och avloppsanläggningarna. Man ansvarade också för allmän
ningens traktorverksamhet. Även i fortsättningen tog gillet initiativ till nya bidrags
typer som skullt orkar. 1970 anhöll man om ett förhöjt anslag på 10 000 kr till gilles
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verksamheten, vilket skulle användas inom områden där normerade allmänningsbidrag 
inte utgick. Det gällde exempelvis reparationer av vattenledningar i ladugårdar, bättre 
värmeisolering och ventilationsanläggningar i djurstallar. Gillets önskemål bifölls. 

Arvidsjaurs allmänning har via sin styrelse själv administrerat merparten av bidrags-
givningen. Inriktningen av bidragen diskuterades dock ofta i samråd med gillet. Gillet 
har sedan 1920-talets början årligen fått mindre bidrag från allmänningen. Samarbetet 
hade egentligen inletts tidigare i samband med anställandet av en vandringsrättare 
inom kommunen (se sid ???). Det årliga beloppet under 1930- och 1940-talen uppgick 
till mellan 1 000 och 2 000 kronor. Efter 1950 bestämdes det årliga beloppet till 2 500 
kronor. Som jämförelse kan nämnas, att kommunalt bidrag utgått sedan 1944 med 
oförändrat belopp på 300 kronor per år. 

Genom de på 1950-talet allt ökande statliga kraven på strukturrationalisering inom 
jordbruket och de negativa konsekvenser de fick för inlandets små jordbruk, stärktes 
samarbetet mellan gillet och allmänningen i deras strävanden att försöka dämpa jord-
bruksnedläggelserna. Exempel på samarbete kan nämnas från året 1961, då hushåll
ningssällskapet enligt direktiv från lantbruksstyrelsen hade utarbetat förslag på kost
nadstaxa för anlitande av dess tjänstemän för vissa typer av uppdrag. Avgifterna skulle 
träda i kraft nämnda år. Man hyste vissa farhågor för, att även om taxorna var låga, 
skulle det innebära ett minskat antal kontakter mellan jordbrukarna och berörda tjänste
män. Därför bestämdes det, att man med allmänningsmedel skulle ersätta de av säll
skapet debiterade konstnaderna för tjänsteförrättningar hos gillets medlemmar. Hus
hållningssällskapet hade fått statsunderstöd för sin rådgivningsverksamhet fram till 
hösten 1967, då detta indrogs helt. Såväl gillets styrelse som allmänningsstyrelsen fann 
det emellertid angeläget, att verksamheten fortsatte. Allmänningen ställde därför 15 000 
kr till gillets förfogande för att tillsvidare täcka kostnaderna för den rådgivning som 
hushållningssällskapet tillhandahöll jordbrukarna. 

Man lämnade vidare (1968) in en gemensam motion till kommunen om kommunalt 
stöd till det aktiva jordbruket, i första hand bidrag till ladugårdsförbättringar. Kom
munens svar blev negativt. Därför beslöt gillet att, när både kommunala och statliga 
stödformer till ladugårdsförbättringar uteblev, ansöka om sådant bidrag hos allmän
ningen. Delägarna ställde sig positiva till gillets ansökan och lämnade fr o m år 1970 
bidrag även till ladugårdsförbättringar. 

För att hjälpa de aktiva jordbrukare, som inte var allmänningsdelägare, beslöt stäm
man därutöver om ett anslag på 8 000 kronor att via gillet utdelas som bidrag till 
foderinköp. Det maximala beloppet till en och samma jordbrukare var 2 000 kronor. 
I övrigt utgick bidraget med 25 °/o av kostnaden.1 

Fr o m 1973 stärktes allmänningens stöd till gillet ytterligare, genom att styrelsen vid 
behov kunde höja det årliga anslaget från 2 500 kronor till 5 000 kronor för informa-

*) Foderbidraget 1970 utdelades till fem jordbrukare enligt nedanstående sammanställ
ning: 
By Bidrag (kronor) Jordbrukarens kostnad (kronor) 

1 Missenträsk 2 000 37 290 
2 Mausjaur 1 438 5 753 
3 Söderås 858 3 434 
4 Moskosel 2 000 9 654 
5 Moskosel 2 000 13 709 
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tion och kursverksamhet i jord- och skogsbruksfrågor. Dessutom bestämdes att 8 000 
kronor per år tillsvidare skulle utgå till foderinköpen för de jordbrukare, som inte var 
delägare. 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att samarbetet mellan gillet och allmänningen 
fördjupades mer och mer under 1960-talet och början av 1970-talet. Man ansåg det 
angeläget att utforma ett gemensamt lokalt stöd till jordbruksnäringen, då sådant inte 
kunde fås från något annat håll. 

Jokkmokks allmänning är den allmänning som allra längst har haft ett mycket nära 
samarbete med gillet. Under 1920- och 1930-talen varierade allmänningsbidragen från 
det ena året till det andra, allteftersom skogskonjunkturerna fluktuerade. Detta fick 
gillet särskilt erfara vid utgången av 1936 års verksamhet. Allmänningen hade inte 
kunnat anslå mer än cirka 6 000 kronor (mot normalt ca 30 000) p ga låga skogspriser 
och begänsade avsättningsmöjligheter för skogsprodukter. Detta föranledde gillets ord
förande att skicka ett brev till allmänningsstyrelsen med följande innehåll: 

"Ett 20-årigt framgångsrikt arbete å kreatursstammens och jordbrukets för
bättring löper fara för att åternedsjunka i en nivå som hämmar all utveckling, 
ty ännu återstår mycket, dels att vidmakthålla, dels förbättra, på området 
ifråga, innan det kan, så att säga, stå på egna ben" 

Ordföranden gör vidare i sitt brev en historisk tillbakablick över allt det arbete, som 
uträttats: 

"När tack vare allmänningsfondens avkomstmedel för ca 20 år sedan, började 
delas ut medgavs några genomgripande förbätringar å berörda områden, var 
intresset därför hos befolkningen i stort sett ringa. Inavel i våra ladugårdar 
var överallt utpräglad ända därhän att våra kor i allmänhet såg ut som 
"raggiga getter". Avkastningen höll sig mellan 800 à 1 200 liter per ko och 
år. En ko, som lämnade 1 200 liter var ansedd som en god ko. Nu visar ut
förda provmjölkningar att en årsavkastning av 2 000 liter per ko och år 
får betraktas som låg. Ett flertal besättningar visar en medelavkastning av 
2 400 kg per ko och år. Till detta goda resultat bidrager inte minst att all 
inavel hörer till en svunnen tid. Tager vi blott skillnaden mellan 1 200 och 
2 000 kg i betraktande gör detta 800 kg större avkastning per ko 1937 än 
1920. Ett födoämnes värde av 12 öre per kg gör ett penningvärde i avkast
ningen per ko av 96 kronor. Då inom socknen finnas lågt räknat, 2 000 kor 
gör detta på hela socknen ett ökat värde av 192 000 kronor per år. Jokkmokks 
hushållsgille, som tack vare anslag från allmänningen, kunnat bedriva ett 
synnerligen energiskt och fruktbärande arbete på såväl husdjursskötselns som 
växtodlingens område har dock tack vare den osäkerhet, som givetvis måste 
ligga i att ej ha de årliga anslagens storlek fastställda en gång för alla, vissa 
svårigheter med att planera detta arbete enligt på förhand uppgjord plan. 
Om därför möjlighet finns att av allmänningsmedel eller fondmedel behöva 
tillgripas, är detta till stor fördel för gillets fortsatta verksamhet". 

Gillet fick under perioden 1920—1937 ett sammanlagt allmänningsbidrag på cirka 
176 000 kronor. Man anhöll nu (1937) om ett årligt bidrag på 28 000 kronor eller ett 
särskilt belopp på 200 000 kronor ur skogsmedelsfonden för avsättning till en särskild 
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fond för jordbruksfrämjande verksamhet. Länsstyrelsen fann gillesinsatserna inom jord
brukets område så behjärtansvärda och förordade ett årligt anslag på 28 000 kronor 
vilket också blev delägarnas beslut. Allmänningens anslag till gillet ökade undan för 
undan och kulminerade 1952, då gillet fick ungefär 227 000 kronor. Därefter har det 
årliga anslaget minskat som ett resultat av jordbruksnedläggelserna. I slutet på 1950-
talet var man nere på en storlek av 86 000 kronor. Jokkmokks hushållningsgille har 
av alla gillen naturligt nog haft den mest omfattande verksamheten, vilken har täckt 
de flesta av jordbruksnäringens mest skilda områden. Bland de största verksamhets
grenarna återfinner man konstgödsel och utsäde, ekonomibyggnader, vatten och avlopp 
samt plöjning och dikning. 

Gillets bidragsverksamhet överflyttades 1973 (jan) på allmänningsstyrelsen, vilket 
berodde på att allmänningen två år i följd förvägrats avdrag för gillets förvaltnings
kostnader vid taxeringen. Sällskapets ståndpunkt var, att gillena hörde under sällska
pets domvärjo och som sådana skulle de anses vara skattefria, vilket i förlängningen 
kunde leda till att de utgivna bidragen skulle beskattas hos mottagarna. I sådana fall 
kunde man ha fått en icke önskad effekt, nämligen dels att allmänningens bidrag till 
gillet beskattades dels att allmänningen inte fick avdrag för gillets förvaltningskostnader 
samt att utgående bidrag beskattades hos bidragstagarna. För att undvika alla nämnda 
problem ansågs det mest lämpligt att samordna samtliga anslag under allmänningssityrel-
sen. Samarbetet i jordbruksfrågor fortsatte dock och gillesstyrelsens ordförande fick 
säte i allmänningsstyrelsen. 

Gällivare allmänning inledde också mycket tidigt samarbete med gillet (se vandrings-
rättareinstitutionen). Ärliga bidrag har utgått sedan 1920 och gillet fick ansvara för 
merparten av utdelningen till jordbruket. Anslagens storlek ökade undan för undan till 
år 1950, då beloppet översteg 230 000 kronor (se tabellbilaga). Efter detta år övertog 
allmänningsstyrelsen själv ansvaret för bidragsgivningen. From år 1951 har endast 
mindre bidrag utgått till gillet. 

Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningar hade före 1938 lämnat endast något mindre 
enstaka anslag till gillena. Under tidsperioden 1938—1948 utökades samarbetet, då 
gillena fick ansvara för bl a anslagen till konstgödsel, tjurföreningar och veterinär
skjutsar. Därefter flyttades detta ansvar över på jordbruksnämnderna, som är direkt 
underställda allmänningsstyrelsen. Efter 1948 har Pajala-Junosuando och Tärendö hus
hållsgillen årligen fått endast mindre anslag på 2 000 till 3 000 kr.. 

Jukkasjärvi allmänning har sedan 1930-talets början samarbetat med Jukkasjärvi och 
Vittangi hushållsgillen. Dessa har ansvarat för bl a utdelningen av konstgödsel 
tom 1965, då allmänningsstyrelsen själv övertog den uppgiften. Vittangi hushållnings
gille, som av de två har haft ett större medlemstal, har följaktligen fått ett högre 
årligt anslag. Kiruna kommuns anslag till gillena utgjorde under åren 1958—1965 
1 200 kr per år. 
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6.1.4. Vandringsrättareinstitutionen 

I det här sammanhanget måste också vandringsrättarna nämnas. De var 
anställda av hushållningssällskapet och hade därför pa det lokala planet 
en nära anknytning till gillets verksamhet. Sa tidigt som ar 1903 anställde 
Jokkmokks hushållsgille en rådgivare i jordbruksfrågor, s k sockenrättare.1 

Eftersom gillet hade begränsade ekonomiska tillgangar, övertalades all-
männingsdelägarna att bidra till jordbruksrådgivarens lön. Beslut fattades 
om att lämna ett löneanslag på 1 500 kronor för vart och ett av åren 
1905—1907.2 Dennes arbetsinsatser för jordbruket ansågs vara så be
tydelsefulla, att anslag för ändamålet skulle tillgodoses framför andra 
investeringar, dock sedan de i allmänningsreglementet föreskrivna an
slagen först utgått. 

Vilken var sockenrättarens huvuduppgift? Av en årsrapport framgår 
bl a, att han 

"under året rest omkring inom denna vidsträckta socken (Jokk
mokk) och kostnadsfritt biträtt lantmännen i råd och dåd, för 
att förmå dem till införande av rationellare metoder såväl i det 
egentliga jordbruket som i boskapsskötseln(Norrbottens läns 
hushållningssällskaps handlingar 1905—1906 s 25). 

Frågan om att anställa en sockenrättare togs två år senare upp även i 
grannkommunen Edefors, men bristen på medel gjorde att ärendet fick 
falla tills vidare. From år 1907 kom hushållningssällskapet för Norr
bottens län att anställa vandringsrättare i fem kommuner, nämligen i 
Arvidsjaur, Edefors, Jokkmokk, Nederkalix och Gällivare.3 Sockenrät
taren inom Jokkmokk övergick till att vara vandringsrättare. Hushåll
ningssällskapet blev visserligen huvudman, men lönen utbetalades av lands
tinget och berörd kommun eller allmänning. 

J) Jordbruksrådgivarens titel har ändrats flera gånger, från sockenrättare till vandrings
rättare, jordbruks-och lantbruksinstruktör, assistent och konsulent. 
2) Se b l a i "Kontakt", Lantbruksverkets instruktörsförening 50 år, Nr 2 1966 Arg 44 s 8. 
3) Om vandringsrättarens arbetsuppgifter, se i "Instruktion och arbetsplan för de med 
anslag från landstinget inom Norrbottens län anställde vandringsrättarne" utgiven av 
Norrbottens läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott den 9 oktober 1906. 

Om vandringsrättarnas insatser i Jokkmokk skriver jägmästare A Sylven i Norrlands 
Skogsvårdsförbunds tidskrift 1916: "De mest talande bevis på, hvad af en driftig 
vandringsrättare kan på kort tid åstadkommas i förut snart sagdt obruten bygd, har 
man övrigt just från denna socken, Jokkmokk, h vars blotta namn, under långliga tider 
bibringat sydligare boende landsmän den oriktiga och olyckliga uppfattningen, att i 
sådana landsändar endast ödemarker och vilda djur vore att finna". 
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Fig 4. Spridningen av vandringsrättarnas arbetsområden i Norrbottens län 
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Anmärkningsvärt är, att bland de fem första kommunerna med vand-
ringsrättare finna tre med allmänningar. Innovationscentrum för vand-
ringsrättareinstitutionen inom länet och i Sverige låg alltså i Jokkmokks 
kommun. Antalet vandringsrättare i länet växte successivt, så att deras 
verksamhetsområde 1924 täckte hela länet (se kartan). 

Ideen med att anställa vandringsrättare spred sig också till Väster
bottens län. De fyra första anställdes 1909 i Lycksele, Åsele, Skellefteå 
och Umeå. Åren 1912—1913 anställdes ytterligare fyra, nämligen i 
Vännäs, österjörn, Vilhelmina och Sorsele (Västerbottens läns Kungl hus
hållningssällskaps handlingar för år 1910). 

Vandringsrättarens tjänster inom vitt skilda områden togs ofta i an
språk av allmänningsdelägarna. För dessa extra uppdrag fick han er
sättning från allmänningarna. Vandringsrättarens råd och hjälp var 
betydelsefull i samband med introduktionen och användningen av konst
gödsel och utsäde, vid om- och nybyggnader av ladugårdar, vid nyodling 
samt i samband med mejerietableringar. Allmänningarna utnyttjade 
vandringsrättarna ofta i samband med kontroller och avsyningar av ut
förda arbetsobjekt till vilka allmänningsbidrag hade lämnats. Vandrings-
rättarnas löner inom allmänningskommunerna var något högre än i de 
övriga kommunerna. En stor nackdel var emellertid att vandringsrättarnas 
arbetsfält var så vidsträckt. Exempelvis utgjorde Arjeplogs och Arvids
jaurs kommuner tillsammans ett arbetsområde. I slutet av 1940-talet, då 
man inom Arvidsjaur behövde nyttja vandringsrättarens insatser vid 
planeringen av redskapsföreningar i byarna, beslöt delägarna att bidra 
med en del av avlöningen för en extra jordbruksinstruktör i Arjeplogs 
kommun för att jordbrukarna i denna kommun inte skulle bli lidande. 
Jordbruksinstruktörstjänsterna drogs in år 1967 i och med omorganisa
tionen av lantbruksnämnderna. 

6.1.5. Jämförelser av hushållningsgillenas verksamhet mellan kommuner 
med resp utan allmänningsskog i Norrbotten 

6.1.5.1. Verksamhetens art och omfattning 
De övriga gillena inom länet utan tillgång till allmänningsanslag har inte 
haft samma omfattning i verksamheten som i de nyss beskrivna gillena.1 

*) Piteå stads, Piteå-Hortlax, Norrfjärden, Älvsbyn, Luleå stads, Neder-Luleå, Över-
Luleå-Bodens, Edefors, Råneå, Nederkalix, Töre överkalix, Nedertorneå-Haparanda, 
Karl Gustafs, Hietaniemi, övertorneå, Korpilombolo. (Norrbottens läns hushållnings
sällskaps årshandlingar). 
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De huvudsakliga inkomsterna i dessa bestod uteslutande i de med
lemsavgifter, som erhållits från sällskapet. Verksamheten har därför i 
huvudsak inskränkt sig till informationsträffar, utdelning av jordbruks
premier och inköp av trädgårdsfrö. Några gillen har också inköpt ett 
och annat avelsdjur. Denna skillnad i verksamheten bekräftas också i 
sällskapets 100-års jubileumsskrift. Där står följande: 

"Många gillen kan också uppvisa storartade resultat av sitt ar
bete. Särskilt gäller det i vissa lappmarkssocknar samt i Pajala, 
Tärndö och Junosuando socknar, där respektive allmännings-
fonder tillskjutit gillena mycket betydande penningbelopp att 
användas till åtgärder för jordbrukets upphjälpande i form av 
bidrag för byggnadsbeståndets förbättrande, till nyodling och till 
rabattering av konstgödselinköp m m. 

I lappmarkssocknarna har allmänningsfonderna varit mycket 
generösa när det gällt anslag till jordbrukets upphjälpande. Och 
här har gillenas medverkan mycket kraftigt bidragit till den 
uppryckning inom jordbruket, som i dessa socknar ägt rum under 
de senaste decennierna. 

På grund av sina begränsade ekonomiska resurser kan gillena 
inom länets kustland icke uppvisa arbetsresultat av samma stor
leksordning som gillena i socknar, där de haft tillgång på skogs-
allmänningarnas medel till sitt förfogande, men även här ha 
många gillen med hänsyn ill deras begränsade resurser nedlagt 
ett mycket förtjänstfullt arbete till bondenäringens förkovran" 
(Norrbottens läns hushållningssällskap 1850—1950 s 26). 

En ytterligare skillnad mellan dessa två kategorier av gillen bör upp
märksammas. Gillesordförandena uppbar ingen som helst ersättning från 
sällskapet för det utförda arbetet inom gillet. Om detta nämner bl a 
Arjeplogs hushållsgilles ordförande (Karl Söderberg) år 1950: 

"Undertecknad har nu under en tid av drygt tjugo år haft sådant 
förtroendeuppdrag, men ännu aldrig har jag hört någon av Hus
hållningssällskapets funktionärer vid något tillfälle yttra sig 
något i denna riktning och lika litet har jag vid något tillfälle 
mottagit någon gottgörelse för uppdraget. Visserligen uppbär jag 
ersättning för mitt arbete med allmänningsbidragsverksamheten 
från skogsallmänningen, men det utesluter dock inte rättmätig
heten av att hushållningssällskapet bör söka med något årsarvode 
åt gillesordförandena för deras tjänster 

Styrelsemedlemmarna i gillena uppbar alltså ingen ersättning för sitt 
arbete, vilket kunde vara en hämmande faktor både för den tid och det 
intresse man ägnade åt gillesverksamheten. I allmänningskommunerna 
däremot ersattes förvaltningskostnaderna vanligen av allmänningarna. 
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Likartade skillnader i gillesverksamheten existerade även vid jämförelser 
med kommunerna i Västerbottens inland. Inom det sistnämnda länet hade 
de flesta inlandskommuner under 1960-talet kommit att lämna ett visst 
ekonomiskt stöd till hushållningsgillena. 

6.1.5.2. Medlemsanslutningen till hushållningssällskapet 

Några allmänningar har därutöver också på indirekt väg velat förstärka 
gillena ekonomi genom att kollektivansluta jordbrukarna till hushållnings
sällskapet. En del av medlemsavgifterna som inlevererades till sällskapet 
fick nämligen användas av berörda gille. Resten användes till upplysnings
verksamhet inom jordbruket genom att bl a tilldela varje medlem tidningen 
Norrbottens Lantmannablad (NLB). Genom kollektivanslutningen fick 
man förutom ett ökat antal medlemmar även fler representanter vid säll
skapets sammankomster. 

Inom Arvidsjaurs allmänning skedde kollektivanslutningen år 1948. 
När antalet jordbruksnedläggelser fortsatte, kollektivanslöt man i mitten 
av 1950-talet även samtliga jordbrukarhustrur till sällskapet. Arvidsjaurs 
hushållningsgille blev därmed länets största med drygt 1 000 medlem
mar. Arjeplogs allmänning anslöt också ungefär 500 medlemmar till säll
skapet fr o m 1950. Jokkmokks allmänning gjorde detsamma fr o m år 
1966. Genom kollektivanslutningen fick Jokkmokks hushållsgille1 så 
många medlemmar, att man kunde bilda en egen valkrets. Delägarna inom 
Gällivare och inom de övriga allmänningarna avstod däremot från kol
lektivanslutning till sällskapet. 

Antalet anslutna jordbrukare till hushållningssällskapet brukade i all
mänhet vara störst inom kustbygden. Men i början av 1950-talet kunde 
man förmärka en viss förskjutning av medlemsantalet från kustbygden 
mot inlandet beroende på den kollektivanslutning, som ägde rum i nämnda 
lappmarkskommuner. Inom gillena utanför allmänningskommunerna före
kom ingen kollektivanslutning av jordbrukarna till sällskapet. Man fick 
därför en snedvriden regional representation av de aktiva jordbrukarna 
vid sällskapets sammankomster. Anmärkningsvärt är, att många "verk
liga" jordbrukskommuner inom kustbandet hade så få medlemmar.2 Säll-

*) Det fanns de som ansåg, att kollektivanslutningen var ett lagstridigt beslut, då hus
hållningssällskapet var en ideell sammanslutning. Ärendet togs då och då upp på gilles-
mötena, vilket resulterade i ett beslut om att kollektivanslutningen skulle upphöra 
fr o m 1967. Men i maj år 1968 beslöt man emellertid om en ny kollektivanslutning av 
jordbrukarna. 
2) Om medlemsantalet i de olika gillena, se Norrbottens Lantmannablad 1955 nr 4 s 94. 
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skåpets förvaltningsutskott ifrågasatte om man inte rentav skulle kunna 
genomföra en kollektivanslutning av jordbrukarna även i gillesområden 
utanför allmänningskommunerna för att råda bot på den sneda rekry
teringen. Medlemsantalet fick emellertid en allt mindre betydelse efter 
1967, eftersom sällskapet efter detta år erhöll en mer rådgivande funktion. 

En närmare inblick i hushållningsgillenas befattning med de skilda an
slagen ges i de efterföljande kapitlen. 

6.1.6. Sammanfattning 

Allmänningarna etablerade vanligtvis samarbete med hushållningsgillena 
inom sina respektive kommuner. Ett samarbete mellan de båda organisa
tionerna föll sig ganska naturligt, eftersom båda hade samma huvud
intresse, nämligen att främja jordbruket. Gillenas huvudsakliga inkomst
källa har sålunda varit allmänningarna. De övriga gillena i länet utan 
tillgång till allmänningsskog kan därför inte uppvisa samma omfattning 
i verksamheten som de inom allmänningskommunerna. 

Den första jordbruksinstruktören, = sockenrättaren, i länet anställdes 
redan 1903 i Jokkmokks kommun, vilket möjliggjordes genom allmän-
ningsanslag till dennes lön. Den lokala rådgivningsverksamheten spred 
sig därefter till närliggande lappmarkskommuner och till kommuner i 
kustbygden. 

Några allmänningar kollektivanslöt jordbrukarna inom sina respektive 
kommuner till hushållningssällskapet. Inom gillena utanför allmännings
kommunerna förekom ingen kollektivanslutning, vilket medförde en re
gional snedfördelning i representationen av de aktiva jordbrukarna vid 
sällskapets sammanträden. Efter 1967 fick detta förhållande en allt mindre 
betydelse, eftersom sällskapet fick en mer rådgivande funktion. 

6.2. VÄXTODLINGEN 

6.2. 1 .  Konstgödsel, kalk och utsäde 

6.2.1.1. Jordbrukets naturliga förutsättningar 
Norrbotten och särskilt dess inland intar i jordbrukshänseende en särställ
ning jämfört med övriga delar av landet. Vegetationsperioden är här kort 
och omspänner cirka 130—140 dagar. I Norrbottens inland utom fjäll
bygden dominerar moränjordarna, som i huvudsak är skogsbärande. Vi
dare finns här avsevärda arealer av torvmarker. Jordbruksbygderna ligger 
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insprängda på sand-, mo- och mjälajordar, oftast i någon älvdal eller i 
något slättområde. Moränjordarna och myrarna dominerar också i norra 
Tornedalen och antalet jordbruksbyar är här få. Arealen åker av myr-
jordstyp upptar sålunda en stor andel inom inlandet och i Tornedalen. I 
början på 1960-talet omfattade den cirka 45 °/o respektive 39 °/o. (Ut
redning rörande lantbruket inom Norrbottens län år 1964 s 19). Tempera
tur- och ljusförhållandena under sommarhalvåret och särskilt under vege
tationsperioden är i allmänhet gynnsamma för odling av vallväxter och 
grönsaker.1 Vallodlingen har därför kommit att dominera och har som 
regel upptagit drygt 85 °/o a v åkerarealen (SOU 1949: 1 s 102). 

Jordbrukets inriktning på animalieproduktion får således ses mot bak
grunden av vallgrödornas relativa överlägsenhet över andra odlingar. Av 
kreaturens totala foderbehov har i allmänhet 70—75 °/o bestått i vinter
foder, medan resten av behovet har täckts genom kreaturens betesgång. 
Den korta betestiden som uppgår till ungefär tre månader utgör en stor 
olägenhet inom det norrländska jordbruket. Husdjursskötselns lönsamhet 
beror sålunda i hög grad på fodrets kvalitet, som i sin tur är beroende av 
anläggningen och skötseln av slåtter- och betesvallarna. 

6.2.1.2. Torvjordarnas egenskaper 

I den inventering av Norrbottens jordbruk, som utfördes av landstingets 
näringsutredning hösten 1944, redovisades proportionen fastmark—myr
mark i inlandet.2 Fastmarken uppgick till 7 301 hektar, medan myr
marken upptog en större areal, 8 489 hektar. Drygt 14 % av inlandets 
jordbrukare saknade helt fastmarksjordar.3 Av den odlade jorden domi
nerade myrmarken i särskilt hög grad i Gällivare och Arvidsjaurs kom
muner (76,2 resp 66,8 %). 

Myrjordarna ( = torvjordarna) består av torv, som har bildats vid sön-
derdelning av växter i vatten. De har alltså uppkommit genom döda växt
delar och saknar genom sitt bildningssätt helt naturligt mineralämnen, 
som fosforsyra och kali. Det sistnämnda gäller åtminstone alla djupare 

1) Vegetationsperiodens längd definieras som den tid, under vilken dygnets medeltempe
ratur överstiger +3°. Medeltal dagar mellan gödsling och skörd på vallarna är ungefär 
60 dagar. 
2) Fastmark = grus-, sand- och lerjordar. 
8) Procentuella antalet jordbruk inom inlandet med nedanstående procentuella andel 
fastmark av hela den odlade arealen (1944). 
0 0—10 10—20 20—30 30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 90—100 

14,1 6,2 8,4 8,4 7,0 4,4 7,9 5,0 3,2 2,7 32,8 
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myrmarker (över 3 dm djupa). Även kväve saknas ofta. Behovet av 
kväve står i nära samband med förmultningsgraden. Myrjordarna lider 
därutöver också ofta brist på kalk och koppar.1 

6.2.1.3. Nyodlingen 

Åkerarealtillväxten inom övre Norrland och särskilt inom Norrbotten 
och dess inland har skilt sig från övriga delar av Sverige (se nedanstående 
figur). Åkerarealen karaktäriseras av en ökning fram till mitten av 1950-
talet, då den nådde sin största omfattning med 88 000 ha vid bruknings-
enheter över 2 hektar. Åren 1932-1956 ökade arealen inom länet med 
26 000 eller 48 °/o.2 

Nyodlingen var således av mycket stor omfattning och var till stora 
delar lokaliserad till myrmarker. Den naturliga gödseln räckte på långt 
när inte till för att förse jordarna med tillräckliga mängder näringsämnen. 
Man har tom hävdat att det var knappast möjligt med någon egentlig 
myrodling, förrän man mera allmänt började nyttja konstgödselmedel 
(se ex Edvard Hole i Sv Mosskulturfören tidskr år 1936 s 431). 

1) "De norrländska jordarnas behov av mineralämnen är särskilt stort. I synnerhet 
gäller detta moss- och myrjordarna. Härtill kommer, att enligt verkställda undersök
ningar angående fosforsyre- och kalibehovet inom olika delar av Sverige även fast-
marksjordarna i Norrland är synnerligen fattiga på dessa näringsämnen. Knappast nå-
gonstädes i landet är behovet av fosforsyra och kali så stort som i Norrland, om man 
bortser från kustlandet i södra Norrland" (SOU 1937: 9 s 49). 
2) Nyodlingsverksamheten stimulerades av statliga lån och bidrag. År 1906 inrättades 
norrländska nyodlingsfonden, vilken var avsedd att bereda småjordbrukare i Norrland 
och Dalarna möjlighet till nyodlingslån. Lånen förmedlades av hushållningssällskapet. 
Särskilt under åren 1909—1927 var efterfrågan på dessa lån mycket stor. From 1928 
beviljades statsbidrag till nyodling. Därmed minskade efterfrågan på nyodlingslån 
successivt. Efterfrågan på statsbidrag var särskilt livlig i slutet av 1920-talet och i 
början av 1930-talet (Norrbottens läns hushållningssällskap 1850—1950 s 42—43). 
Exempelvis inom Gällivare kommun ny odlades åren 1926—1928 inte mindre än 400 
ha. Förutom denna typ av nyodling förekom också nyodling i samband med den s k 
ströängsindragningen inom lappmarkskommunerna. Denna areal uppgick inom Gällivare 
till 800 ha. 
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6.2.1.4. Tillgången på foder 

En konstant brist på foder rådde årligen i inlandet under hela 1920-talet 
och långt in på 1930-talet.1 Skördarna från myrängarna varierade starkt 
från det ena året till det andra. Orsakerna till detta sades vara inte 
endast väderleksförändringarna utan även den bristande användningen 
av konstgödsel. Foderbristen kan också ha berott på att jordbrukarna 
höll sig med alltför många nötkreatur. Antalet nötkreatur på 100 hektar 
reducerad jordbruksareal i Norrbottens inland var år 1932 113 (därav 
86,6 kor) och år 1944 129,9 (därav 90,3 kor). Till mitten av 1950-talet 
hade antalet nötkreatur per 100 hektar reducerats till 81,6 (därav 61,7 
kor). 
Det var mycket vanligt att samtliga allmänningar under de svåra foder-
briståren lämnade antingen bidrag eller lån till jordbrukarnas köp av 

*) Se nare drabbades jordbrukarna av en allvarligare foderbrist under höst- och vinter
säsongen 1954/55 efter sommarens mycket låga skörd. 
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foder för att på så sätt lindra den allra värsta foderbristen.1 Samarbete 
etablerades vanligen med kommunens fattigvårdsstyrelse. Initiativ till 
samarbete kunde tas från båda hållen. Foderbidragen lämnades som regel 
till samtliga djurägare inom kommunen. Flera exempel finns på att mindre 
bemedlade djurägare, framförallt icke-allmänningsdelägare kunde få nå
got större bidrag än allmänningsdelägarna själva. Det skedde vanligtvis 
på länsstyrelsens rekommendation, något som framkallade missnöje hos 
delägarna. Gällivare allmänningsdelägare exempelvis reagerade starkt 
mot förfaringssättet (1929). Man menade, att allmänningen inte skulle 
tjäna som någon fattigvårdsinrättning för kronotorpare och kolonister 
utan att allmänningsmedlen var tänkta för delägarna själva. Därför 
skulle inte de mindre bemedlade gynnas på bekostnad av jordbrukare 
med större kreatursbesättningar.2 

6.2.1.5. Konstgödselns betydelse för växtligheten 
Vilken betydelse har mineralerna fosfor och kali samt kväve för växtligheten? Fosfor
syran bidrar till ökad kärnbildning och tidigare mognad samt en ökning av höets inne
håll av baljväxter. Kali gynnar växternas upptagning av kolsyra ur luften. Särskilt 
klövern ställer stora anspråk på kali. Då vegetationsperioden är kort är kväve i form 
av saltpeter nödvändig för att påskynda växtligheten på våren. Torvjordarna är nämligen 
kalla och föga drivande. De kräver en kontinuerlig gödsling för att ge godtagbara 
skördar och behöver en årlig övergödsling, som för en gräsvall exempelvis kan bestå 
av 300 kg thomasfosfat, 200 kg kalisalt och 200 kg kalksaltpeter per hektar (H Danell 
i NLB 1958: 1). Det är också i allmänhet nödvändigt med kalk, särskilt efter nyodling. 
Kalken är ett jordförbättringsmedel och inte ett gödselmedel och bidrar till att tillförda 
gödselmedel utnyttjas bättre. Dessutom utvecklas klövern bättre. Genom att anlägga 
gödslingsförsök kan man få reda på den mest ekonomiska gödslingen på en viss jord
art (se n edan). 

1) Exempel på foderbidragens storlek under olika år för Gällivare allmänning: 
År Kronor År Kronor 

1908 12 941 1930 60 000* *) Bidraget var begränsat 
1909 9 188 1932 8 000 till 28 kr/ko. 200 kg 
1922 73 000 1940 50 000 kraftfoder och 300 
1924 30 000 1941 16 924 kg stråfoder. 
1927 79 133 1955 390 000 
1929 2 342 
2) Flertalet av de lån, som lämnades jordbrukarna för foderinköp betalades aldrig till
baka till allmäningen (förekom bl a i Arjeplog och Gällivare samt Jukkasjärvi). På en 
stämma i Gällivare under 30-talet bestämde man därför, att samtliga jordbrukare, som 
inte hade möjlighet att betala tillbaka lånet, fick gottgöra det genom att utföra olika 
förbättringsarbeten på sina fastigheter (odling eller reparation av ekonomibyggnader) 
till det värde, som motsvarade skuldbeloppet. 
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Vilka möjliheter finns att häva myrjordarnas brist på växtnäringsämnen med naturlig 
gödsel? Växtnäringen i ett ton fast gödsel motsvarar cirka 45 kg kväve, 1 kg fosfor 
och 4,5 kg kalium, medan växtnäringen i ett ton flytande spillning innehåller 5 kg 
kväve och 10 kg kalium (NBL 1950: 3). I den naturliga gödseln kan man till skillnad 
från konstgödseln ej skilja de olika näringsämnena (kväve, fosfat och kali samt mylla 
och bakterier) från varandra utan allt tillförs jorden. Då myrjodarna är mullrika, 
är det ett slöseri att gödsla dem med större mängder naturgödsel, vilket istället bör 
användas på fastmarksjordar, som nästan alltid är i behov av kväve. 

Låt oss ta ett exempel! På ett hektar väl förmultnad myrjord behöver tillföras 50 kg 
fosforsyra och 80 kg kali. Allt annat, kväve, humus osv, finns där i tillräckliga mängder 
sedan tidigare. Då är det oekonomiskt att fylla denna näringsbrist med naturlig gödsel, 
om man har fastmarksjord, som behöver gödslas, ty på denna senare kommer även 
kvävet och myllan till sin rätt. Om man fyllde ovannämnda fosfat- och kalibrist med 
naturlig gödsel skulle man behöva tillföra ej mindre än ca 20 000 kg. I form av 
konstgödsel är det tillräckligt med 250 kg 20 %> su perfosfat och 200 kg 40 °/o kalisalt. 
Dessutom har det visat sig, att naturlig gödsel befordrar ogräsbildning i torvjord, be
roende på att ogräsfrön av olika slag är inblandade i gödseln. 

6.2.1.6. Resultat av gödslingsförsök 

Kemiskt-växtbiologiska anstalten i Luleå utförde under sin tid ett synner
ligen stort antal gödslingsförsök inom olika delar av Norrbottens län och 
visade i samband därmed, att en rätt utförd gödsling gav ett högst till
fredsställande ekonomiskt resultat.1 Från början av dess verksamhet (år 
1895 tom år 1920) lade man ut de allmänna gödslings- och kalknings-
försöken nästan enbart på myrjord. Senare ägde en förskjutning av för
söken rum mot fastmarksjordar. I det följande presenteras tre diagram 
över några av anstaltens mest betydelsefulla resultat under åren 1902— 
1920 (De viktigaste resultaten av kemisk-växtbiologiska anstalten i Luleå 
försöksverksamhet under åren 1902—1920). Utförliga kommentarer 
till diagrammen finns i den refererade källan. 

*) O m kemisk-växtbiologiska anstaltens verksamhet i Norrbottens län, se Hushållnings
sällskapet 1850—1950, s 208—218 eller Berättelse över verksamheten vid kemisk-växt
biologiska anstalten och frökontrollanstalten i Luleå år 1938. 
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Fig 6. Förhållandet mellan skörd från ogödslade resp fullständigt 
gödslade parceller vid Kemisk-Växtbiologiska anstaltens 
gödslingsförsök 1902—1920 

Källa: De viktigaste resultaten av kemisk-växtbiologiska anstaltens i Luleå försöks
verksamhet under åren 1902—1920. 
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Fig 7. Det ekonomiska resultatet med olika gödslingar efter 1920 års 
priser vid Kemisk-Växtbiologiska anstaltens gödslingsförsök 
1902—1920 

Källa: De viktigaste resultaten av kemisk-växtbiologiska anstaltens i Luleå försöks
verksamhet under åren 1902—1920. 
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Fig 8. Skörden av gräs på gödslade och o gödslade parceller vid Kemis k-
Växtbiologiska anstaltens gödslingsförsök åren 1905—1920 samt 
sommarnederbörden samma år. 

(Källa: De viktigaste resultaten av kemisk-växtbiologiska anstaltens i Luleå försöks
verksamhet under åren 1902—1920). 

Försöken visar, att gödslingen av vallarna var synnerligen lönande med 
hänsyn tagen till 1920-års gödslingskostnader och det ekonomiska värdet 
av skördeökningen.1 

Chefen för kemisk-växtbiologiska anstalten Axel Ulander avslutar sam
manställningen över resultaten med följande kommentar: 

"Konstgödselmedlen, rätt använda, ha således en stor uppgift att 
fylla för höjandet av jordens avkastning och förbättrandet av 

*) 1920 års priser 
Chilesalpeter 56:00 kr per 100 kg 
Superfosfat, 20% 35:50 „ 
Kalisalt, 37% 31:00 „ 
Kalk, släckt 9:00 „ 
Grönhavre 6:00 „ 
Gräs 7:50 „ 
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jordbrukets ekonomi i Norrbotten. De vunna försöksresultaten 
torde också äga giltighet ej blott för Norrbottens län utan även 
rätt långt söderut i Norrland. Särskilt myrmarkernas gödslings
behov torde av de hittills vunna försöksresultaten kunna anses 
rätt väl utrett. Glädjande nog ha Norrbottens jordbrukare också 
börjat inse3 vilket viktigt hjälpmedel konst gödselmedlen äro för 
höjande av skördarna särskilt å myr jorden" (s 15). 

Även <en sammanställning av agronom Lars S Agerbergs försök på 
slåttervall i Norrbotten från åren 1932—1946 visar 

"att myrjorden utan gödsling i regel givit sämre resultat än fast-
marken, men vid allsidig gödsling har den givit lika god skörd 
som den sistnämnda"1 (NLB s 57—59). 

Även agronom Hugo Daneils gödslingsförsök i länet under 1950-talet 
visar, att gödselmedlen rätt använda hade en synnerligen starkt skörde-
stegrande effekt och gav jordbrukaren ett tillfredsställande ekonomiskt 
utbyte. (Primärmaterialet för gödslingsförsöken finns på lantbruksnämn-

Tab 17. Ett typiskt resultat av gödslingsförsök från torvjordar inom 
övre Tornedalen åren 1948—1953 (Hugo Daneli 1955). 

Försöksgödsling Skörd och skördeökning 
1948-53 kg/ha kg per ha Summa y^rde kr per ha 

skörde- Vinst+ 
20% 40% Grönf 1949- Hö ökning Skörde Göds Förlust-
superf kalis 1948 1951 1952 1953 1954 Hö ökningen lingen kr per h 

— — 400 2450 800 600 1000 — 

200 — 800 2750 150 350 250 3500 378:— 288:— + 90:-
— 150 1400 2800 800 600 850 5050 554:— 228:— + 326:-

200 150 3900 10850 2050 2200 3150 18250 1961 :— 516:— + 1445:-
Medelfel 1954: 109 kg = 5,32% M-diff 153 kg 

Använda priser: 
100 kg hö 10:— 100 kg superfosfat 18:— 
„ kärna 24:— „ kalisalt 19:— 
„ grönfoder 3:50 „ kalksalpeter 27:— 

x) I försöken ha gödselmängderna varit: 150 kg (15,5®/o) sal peter, 200 kg (20%) super
fosfat samt 100 kg (40%) kalisalt på fastmarken och 200 kg på myren. Skördeökningen 
har i medeltal producerats för en gödselkostnad av 4—5 öre per kg hö. Det har uppen
barligen varit en bättre affär att "gödsla fram" höet än att köpa det under de rådande 
priserna. 
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den i Luleå). Tabell 17 lämnar exempel på ett mycket typiskt resultat från 
gödslingsförsök på torvjordar från övre Tornedalen (åren 1948—1953). 
De refererade gödslingsförsöken visar tydligt, att de tillförda konstgödsel
medlen rätt använda hade en ytterst positiv inverkan inte endast på 
skördarnas storlek utan också på jordbrukarens ekonomi. 

6.2.1.7. Allmänningarnas anslag till konstgödsel, kalk och utsäde 

6.2.1.7.1. Konstgödsel, kalk och utsäde 

Anslagen till konstgödsel och utsäde har vanligtvis hört till allmänningar
nas största årliga utgiftsposter. Sedan starten för dessa (tidpunkten vari
erar något mellan allmänningarna) har avsevärda belopp lämnats till 
dessa årligen återkommande produktionskostnader. I nedanstående tabell 
presenteras konstgödselanslagens storlek under åren 1940—1970. 

Tab 18. Allmänningarnas anslag till konstgödsel och utsäde, totalt och 
i procent av totala utdelningen 

Pajala 
Junosuando 

Arjeplogs Arvidsjaurs Jokkmokks Gällivare Tärendö Jukkasjärvi 
Är allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog 

Kr Vo Kr V~o Kr *Fo Kr */o Kr Vo Kr V~o 
1940-
49 147 900 36 382 205 55 334 193 29 903 628 60 426 363 32 40 877 51 
1950-
59 288 087 21 691 162 55 655 801 22 2 036 421 50 858 014 34 361 213 68 
1960-
69 371 975 34 863 083 43 354 496 20 1 445 301 52 1 006 176 62 244 557 71 

Källa: Allmänningarnas förvaltnings- och revisionsberättelser. 

Det fanns flera motiv för allmänningarna att stödja inköpen av konst
gödsel och utsäde, nämligen jordarnas brist på kalk och mineraler, den 
ständigt återkommande foderbristen samt nyodlingens omfattning. Med 
hänsyn till den stora omfattning som allmänningarnas verksamhet med 
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konstgödsel och utsäde har haft, finner jag det angeläget att försöka 
belysa vilken nytta nämnda anslag kan ha haft på skördarnas kvantitet 
och kvalitet. 

I hushållningsgillenas protokoll från 1920-talet finner man ofta an
märkningar på en alltför ringa användning av konstgödsel, vilket in
verkade negativt på skörderesultatet. Följande citat ur Arvidsjaurs hus
hållningsgilles protokoll får tjäna som ett exempel på detta. 

"Den största delen av de odlade markerna inom kommunen ut-
göres av myrjord} som årligen måste tillföras konstgödsel, om 
en normal skörd skall kunna frambringas. För en stor del av de 
under ekonomiskt betryck dignande jordbruken är det dock, till 
följd av de höga priserna på konstgödselmedlen, omöjligt att för
skaffa sig sådana i tillräckliga mängder, varav följer, att skörde
resultatet i allmänhet blir otillfredsställande" (Arvidsjaurs hus
hållsgilles protokoll år 1924, se även 1923, 1925). 

Hushållningsgillena, som hade ett nära samarbete med hushållnings
sällskapets konsulenter och agronomer samt även kemisk-växtbiologiska 
anstalten i Luleå, utövade påtryckningar på allmänningsstyrelserna och 
-delägarna att lämna anslag till konstgödselinköp. Man ansåg allmänt, 
att när staten lämnade stöd till nyodlingar och ängsförbättringar, så 
borde inte gillena och allmänningarna arbeta efter samma mönster utan 
med sina anslag komplettera den statliga nyodlingsverksamheten i gynn
sam riktning (se bl a Gällivare hushållningsgille år 1921). Statligt bidrag 
lämnades nämligen inte till konstgödsel. 

Man önskade på allt sätt stimulera nyodlingen, allra helst som av
kastningen av hö från odlad jord var så mycket högre än den från na
turlig äng. Skillnaden i avkastning kunde uppgå till drygt 2 200 kg per 
hektar. 

Några skriftliga belägg för tidpunkten för introduktion av konstgödsel 
inom de olika kommunerna har inte funnits att tillgå. En indikator skulle 
emellertid åren för lantmannaföreningarnas bildande kunna utgöra (se 
nedanstående karta).1 Lantmannaföreningarnas uppgift skulle vara att 
tillhandahålla jordbrukarna olika slag av jordbruksförnödenheter, där
ibland konstgödsel. 

') Källmaterialet rörande lantmannaföreningarna har förkommit. 
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• " 1910 

Fig 9. Lantmannaföreningar i Norrbottens län 

Samtliga allmänningar kom att lämna anslag till konstgödsel. Gillena 
fick i de flesta fall överta ansvaret för utdelningen av bidragen till 
konstgödsel, kalk och utsäde. Alltsedan år 1920 har Gällivare1 och Jokk
1) Är 1921 inköptes cirka 55 000 kg konstgödsel till Gällivare kommun. Jordbrukarna 
fick en prislindring på 12 kr/100 kg. 
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mokks1 allmänningar lämnat bidrag till konstgödsel och utsäde. Del
ägarna inom Pajala, Junosuando och Tärendö beslöt 1927 att göra samma 
sak. Det var de större allmänningarna som allra först introducerade 
anslaget i fråga. De mindre allmänningarna följde efter med Arjeplog år 
1932,2 Arvidsjaur år 1933 samt Jukkasjärvi år 1934. Gillesstyrelserna 
samordnade jordbrukarnas önskemål om konstgödselmängder. Därpå 
lämnade de till allmänningsstyrelserna en kalkyl över det sammanlagda 
konstgödselbehovet inom kommunen. Styrelserna hade därefter att med 
utgångspunkt från kalkylerna föreslå stämman storleken på anslaget och 
bidragsprocenten. 

I samband med gillenas ansökningar om allmänningsanslag underströk 
man allt emellanåt nödvändigheten av konstgödselbidrag.3 

I början varierade konstgödselanslagens storlek från det ena året till 
det andra, eftersom konjunkturfluktuationerna inverkade mera direkt på 
anslagens storlek. Men efterhand som allmänningarnas ekonomi stabili
serades ökade anslagen i storlek och bidragsprocenten höjdes. Gällivare 
allmänning höjde bidragsprocenten till 50 % år 1950 och Jokkmokk 
gjorde sammalunda år 1955, liksom Arjeplogs allmänning gjorde det år 
1958. Samma bidragsprocent har utgått alltsedan dess. Arvidsjaurs all-

*) Vid den första bidragsutdelningen fick 92 jordbrukare del i denna. 
2) I samband med den rådande arbetslösheten i början av 1930-talet beslöt delägarna 
att använda medel ur understödsfonden för inköp av konstgödsel. Det kom att dröja 
fram till år 1940, innan bidrag till konstgödsel började att utgå mer kontinuerligt. 
3) När exempelvis Jokkmokks hushållsgille år 1926 anhöll om allmänningsbidrag till 
inköp av 60 000 kg konstgödsel och med ett bidrag på 40 à 50 % av inköpskostnaden, 
så motiverar man framställningen med följande: 

"De dåliga höskördarna på den odlade jorden beror till stor del på otillräcklig 
gödsling, som av jordbrukarna kan åstadkommas i form av naturgödsel. För 
avhjälpande av denna brist måste konstgödsel tillgripas. En stor del av jord
brukarna är dock i den ställningen, att de sakna kontanta medel härför" 
(Jokkmokks hushållningsgilles protokoll den 13.6 1926). 

Följande år, 1927, skriver hushållsgillets ordförande (EG Kristiansson) följande: 
"Då det är högst nödvändigt, om överhuvudtaget den jordbrukande befolk
ningen inom Jokkmokks socken skall bestå i kampen för tillvaron, att jorden 
brukas rätt, och då det är för styrelsen bekant att detta ej kan ske än bland 
annat hava tillgång på behövliga gödselmedel och att det är välbekant, för 
att frambringa skördar, som jorden giver med tillräcklig gödsling, anser 
gillesstyrelsen, att de medel, som utgives för konstgödning är mycket väl 
använda pengar" (Jokkmokks hushållsgilles årsprotokoll år 1927). 
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manning differentierade bidraget år 1960 med 45 % för thomasfosfat 
och 35 °/o för övrig gödsel. År 1969 höjde man bidraget till 60 % för 
all konstgödsel och Arvidsjaurs allmänning kom därmed att tillhöra den 
allmänning, som gav det kraftigaste stödet till konstgödselinköp. Jukkas-
järvi allmänning har tillämpat en glidande skala vid utdelningen. Jord
brukare med stora mantalsinnehav har kunnat få upp till max 40 % i 
bidrag, medan jordbrukare med lägre mantal har fått mindre bidrag. 
Kiruna kommun har sedan 1950-talets början via anslag kompenserat 
jordbruken med små mantal, så att samtliga fått 40 °/o i bidrag. Senare 
ändrade Jukkasjärvi allmänning bestämmelserna i enlighet med kommu
nens rekommendation, så att allmänningen respektive kommunen var
dera kom att betala lika stor procent, nämligen 20 %. Ingen hänsyn togs 
längre till mantalets storlek. Inom Pajala, Junosuando och Tärendö kom
muner har allmänningsanslaget sedan 1950-talet varierat mellan 20 och 
30 %>. 

Utöver bidraget till själva varan, lämnades också vanligen ersättning 
till frakt hem till jordbruksfastigheten. Från början var det också van
ligt, att konstgödselbidragen begränsades till en viss mängd. Allmän-
ningarna praktiserade olika kvantitetsbestämmelser. Maximigränserna 
höjdes emellertid och anpassades till den odlade arealens storlek. Så små
ningom eliminerades kvantitetsrestriktionerna helt inom några allmän-
ningskommuner. I det följande lämnas exempel på olika kvantitetsbestäm
melser: 

Inom Gällivare var konstgödselbidraget under 1920- och 1930-talen maximerat till 
en inköpt mängd av 2 000 kg per fastighet. Fr o m år 1946 höjdes den maximerade 
kvantiteten till 3 000 kg. Är 1962 beslöt man, att det maximala bidraget skulle få 
uppgå till 4 000 kronor per bidragstagare. 

I Arvidsjaur begränsades bidraget under 1930-talet till ett inköp av högst 1 500 kg 
per jordbruk. Under 1940-talet anpassades bestämmelserna till den uppodlade arealens 
storlek. En jordbrukare med mindre än 1 hektar odlad jord erhöll rabatt till en mängd 
av högst 400 kg konstgödsel, därav högst 150 kg kvävemedel. För jordbruk med 1 
hektar odlad jord och däröver utgick rabatt för högst 800 kg, därav högst 300 kg 
kvävemedel. Maximikvantiteten för jordbruk av den sistnämnda storleken höjdes år 
1951 till 1000 kg därav högst 400 kg kväve. Differentieringen av maximigränserna för 
jordbruk i olika storleksklasser försvann år 1952, då rabatten ändrades till en maximal 
kvantitet på 500 kg per hektar odlad jord. Från år 1955 försvann alla bestämmelser 
om maximering och jordbrukarna tilläts hädanefter att köpa så mycket konstgödsel, 
som de önskade för eget bruk. 

Inom Arjeplog maximerades konstgödselrabatten år 1940 till en kvantitet av 1000 kg 
men höjdes senare fr o m 1954 till 2000 kg. Bidrag till kalk utgick också till en kvan
titet av 3000 kg. Sedan 1958 förekommer inga kvantitetsrestriktioner för bidrag från 
allmänningen 

Jokkmokks allmänning har aldrig tillämpat några kvantitetsrestriktioner. 
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Kalk 
Torvjordarna är vanligen kalkfattiga. Genom att tillföra kalk utnyttjas 
gödselmedlen bättre och man få högre skördar. Jordarna blir också mindre 
kemiskt sura varigenom klövern och baljväxterna trivs bättre (se ex i 
NLB 1942: 2 s 33).1 Av de olika allmänningarna har Jokkmokk,2 Gälli
vare och Arjeplog lämnat bidrag till kalk, medan Arvidsjaurs allmän-
ningsstyrelse avstyrde detta under hänvisning till att thomasfosfaten, som 
innehöll 50 % kalk, var ytterst lämplig både som konstgödselmedel och 
jordförbättringsmedel. 

Utsäde 
De flesta allmänningar har också lämnat bidrag till inköp av utsäde.3 

Bland dem som lämnat bidrag finns Gällivare, Jokkmokks, Arjeplogs 
och Jukkasjärvi allmänningar. Bidrag har företrädesvis utgått till sådant 
utsäde som förädlats för att passa de nordliga breddgraderna. Hit hör: 
vegakorn, orionhavre, bottnia-timotej,4 bottnia-ängssvingel, rödsvingel, 
ängsgröe, sengröe och brun ven.5 Bland vallgrässorterna har timotejen 
intagit en framträdande plats. Enligt resultaten från en vallinventering 
utförd 1959—1961 i de fyra nordligaste länen framkom det, att Norr
bottens inland endast hade något klöver (10 %) i förstaårsvallarna, me

*) O m resultaten av skördeutbytet med stigande kalkgivor hänvisas till agronom Lars 
Agerbergs försök under tidsperioden 1919—1942 (NLB 1944: 5). 
2) På allmänningsstämma år 1934 beslöt man att lämna bidrag till kalk, dock under 
följande villkor: att 

1) behovet av kalkning skulle undersökas av vandringsrättare eller agronom. 
2) bidragen skulle lämnas endast om växtligheten på den jord som kalkades, blev 
lika stor som då konstgödning användes. Bidrag till konstgödsel och kalk borde i 
regel ej utgå för båda under samma år. 

8) Inom Arvidsjaur har man som regel inte lämnat bidrag till utsäde. Det har egent
ligen bara förekommit en gång under krigsåren. Anslaget var differentierat efter stor
leken av jordbrukarens inkomst och utdelades på följande sätt (1940): fattiga jord
brukare skulle erhålla korn utan betalning, mindre bemedlade jordbrukare skulle få 
bidrag till inköp eller bidrag till frakt, mera välbärgade jordbrukare skulle få köpa 
korn till inköpspris med tillagd fraktkostnad. 

Under 1940-talet fick Sveriges Utsädesförening — ö vre Norrlandsfilialen 1000 kronor 
av allmänningen för insamling av växtmaterial inom Arvidsjaurs kommun och för för
beredande försök på Salt- och Fetmyran i fråga om fröodlingsmetoder som var lämp
liga för inlandet. 
4) Bottnia-timotejen gav 17,5% högre skörd än ex Svalöfs Gloriatimotej (Sveriges ut-
sädesföreningstidskrift, 1930). 
5) Dessa arter har förädlats fram vid utsädesföreningens filial i övre Norrland. 
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dan timotejhalten uppgick till 66 %. Det var den högsta siffran som 
noterades inom samtliga undersökta områden och vallåldrar. Motsvarande 
siffra var för Västerbottens inland 50 Vo.1 

6.2.1.8. Information om konstgödsel och utsäde 

Information om behovet av och riktig sammansättning på konstgödsel 
och utsäde meddelades i första hand på gillenas årssammanträden men 
också på allmänningsstämmorna. Många jordbrukare uteblev dock i 
början från dessa möten främst pga långa avstånd och svårframkomliga 
vägar. Många byar var också länge helt utan körväg. Den viktigaste in
formationskanalen för dessa jordägare blev då vandringsrättaren. De 
lokala gödslingsförsöken spelade också en mycket viktig roll. I lokal
pressen uppmanade man jordbrukarna till ökad användning av konst
gödsel. 

Gillena brukade ordna informationsträffar och kurser i olika byar 
inom kommunen ,vilka i allmänhet bekostades med allmänningsmedel. De 
jordbrukare som var anslutna till hushållningssällskapet fick också in
formation genom sin medlemstidning, Norrbottens Lantmannablad. I 
samband med försäljningen av konstgödsel lät man även dela ut broschy
rer, om hur man skulle gödsla.2 

Men bland det viktigaste av allt var nog detta att gilles- resp allmän-
ningsstyrelserna utövade en styrning på jordbrukarna via bidragsutdel
ningen. Bidrag utgick nämligen inte till icke godkända sammansättningar 
på konstgödsel.3 Senare ändrades föreskrifterna på så sätt, att om en 
markkartering hade utförts och om denna utvisade, att jordarna hade 
behov av en annan konstgödselsammansättning, fick jordbrukarna frångå 
de generella bestämmelserna (se ex Gällivare allmänningsstämma år 1957). 

*) Norrländsk Vallodling II 1959—1961, Uppsala 1967 s 28. 
2) "Då timotej är det viktigaste vallgräset i övre Norrland, inser man lätt, vilken stor 
betydelse tillgången i marknaden på en god, härdig och svampresistent timotejstam har. 
Ett fullständigt och rationellt utnyttjande av Bottniatimotejen, innebärande, att den 
fått ersätta all mindervärdig sydsvensk och mellansvensk timotej i de norrländska 
vallarna, skulle med säkerhet ha betytt årliga vinster, som kunnat räknas i millioner 
kronor" (Sveriges utsädesförenings tidskrift 1937—1938 s 401). 
3) Inom Arvidsjaur exempelvis, styrde man jordbrukarna in på ökad användning av 
thomasforfat genom högre bidrag till denna konstgödseltyp, eftersom markkarteringarna 
i allmänhet hade utvisat brist på kalk. Däremot utgick inget bidrag till enbart inköp 
av kalk. 
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6.2.1.9. Inköpsställen för konstgödsel och utsäde 

Till en början ställde man inga särskilda krav på var inköpen av konst
gödsel och utsäde skulle ske. Vanligtvis köpte jordbrukarna varorna hos 
närmaste handelsman, vilket naturligtvis försvårade kontrollen över 
varornas lämplighet och kvalitet. Då och då framfördes också kritik över 
att handelsmännen salubjöd konstgödsel med olämplig sammansättning 
och att utsädet inte var lämpligt för nordliga breddgrader. För att få en 
bättre kontroll över inköpen uppmanades jordbrukarna att göra sina 
inköp hos Norrbottens Lantmannaförbund. Detta blev också så småning
om praxis, särskilt i kommuner där jordbrukarna blev kollektivanslutna 
till förbundet. Inom Jokkmokk, Gällivare, Pajala, Junosuando och Tä-
rendö allmänningsskogar beslöt man också på allmänningsstämmor att 
endast godkänna inköp från Lantmannaförbundet till vilka bidrag skulle 
utgå. Som en följd därav kunde Lantmannaförbundet utvidga sitt distri
butionsnät genom att bygga fler filialer, bl a i inlandet och i Tornedalen 
(se nedanstående karta).1 I Norrbottens inland skedde i mitten på 1950-
talet så stor andel som 67 °/o av inköpen av allt vallfrö hos Lantmanna
förbundet (Norrländsk Vallodling I s 55).2 

Varje år brukade förbundet lämna in anbud på leverans av konstgödsel 
till respektive allmänningskommun. Dessa anbud innehöll bl a kravet att 
varorna skulle levereras till samma pris som tariffhamnpriset i Luleå 
på villkor, att allmänningarna själva stod för järnvägs- eller lastbils
frakterna. För lastning och lossning på mottagarstationerna debiterades 
inte något tillägg. Det var ur många synpunkter fördelaktigt att sam
ordna kontsgödselinköpen. För det första utövades kontroll på varornas 

Annan jord-
Lantmanna- Större "erkänd" Privat Konsum brukare, postorder-

Område förening °/o fröfirma °/o lanthandel °/o °/o firma m fl °/o 

Lycksele kommun 28 33 31 8 — 
Tärna 9 26 18 35 12 
Norrb inland 67 11 10 12 — 

Källa: Norrländsk vallodling I s 55. 

1) 1945 uppfördes kontors- och magasinsbyggnad i Gällivare 
1946 uppfördes magasinsbyggnad i Jokkmokk 
1946 inköptes tomt och byggdes fastighet i Pajala 
1950 byggdes ytterligare ett magasin med garage i Gällivare 
1954 inköptes fastighet i Arjeplog, vilken år 1955 tillbyggdes med magasin 
1955 uppfördes kontors- och magasinsbyggnaden i Arvidsjaur 

2) Inköpskällor för vallfröet 
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lämplighet och kvalitet. För det andra var det en trygghet för jordbrukar
na, att de garanterades produkter, som passade deras jordar. Men det 
allra viktigaste var nog det förhållandet att konstgödselfrakterna till 
byarna samordnades och betalades av allmänningarna. Eftersom små
bruken alltid har utgjort ett dominerande inslag i det norrbottniska jord
bruket och särskilt då i inlandet och i övre Tornedalen, skulle många 
hemmansägare med all sannolikhet annars ha avstått från att köpa 

kPojolo 

•Jokkmokk 

•Arjeplog 

t oporondo" 

Älvsbyn 

• Arvidsjaur. 

• Arjeplog avdelningskontor v" 
• nederlag 

Fig 10. Lantmannaförbundets avdelningskontor 1962 
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konstgödsel p g a dyra frakter. Det skulle ha ställt sig alltför kostsamt att 
ombesörja inköp av konstgödsel till en ensamt belägen gård. Allmän-
ningarna erlade kontant betalning till Lantmannaförbundet och fick tack 
vare detta en kassarabatt på 3—5 °/o. Inom Gällivare allmänning beslöt 
man, att denna kassarabatt skulle gottgöras jordbrukarna, om de erlade 
betalning inom föreskriven tid. Den fortsatta transporten från stations
orterna till resp by ombesörjdes med lastbilar. Många byar kunde man 
inte nå med lastbilstransport, utan den slutliga leveransen fick ske med 
andra transportmedel. Så var fallet exempelvis inom Jokkmokks kom
mun, där konstgödseltransporterna till byarna väster om Randijaur fick 
ske vintertid med hästtransport över sjöarna, då isarna bar.1 

6.2.1.10. Allmänningarnas konstgödselbidrag till icke-allmänningsdelägare 

Allmänningarna har förfarit olika i fråga om konstgödselbidrag till 
icke-allmänningsdelägare. Några allmänningar har lämnat bidrag till 
kommunens samtliga jordbrukare, medan andra har begränsat anslagen 
endast till delägarna själva. I det följande lämnas en översikt över hur 
respektive allmänning har förfarit. 

Arvidsjaurs allmänningsskog har haft sam regel att lämna anslag bara åt allmänningsdel-
ägare. Vid den första utdelningen år 1933 fick samtliga jordbrukare (ca 1000 personer) 
inom kommunen del i detta. Däribland var 159 skogstorpare och kolonister, som till
sammans fick ett bidrag på 4800 kronor. Denna grupp, icke-allmänningsdelägare, ute
stängdes emellertid följande år från möjlighet att få bidrag, vilket därefter endast skulle 
tillfalla ägare av i mantalsatt jord, arrendatorer av sådan mark eller avstyckningar 
från hemman. Dock beslöt man år 1936 att ge 1000 kronor till icke-delägares inköp av 
konstgödsel, men endast under förutsättning, att kommunen tillsköt 3500 kronor. Sam
tidigt beslöt man att påverka riksdagsmännen inom länet att i riksdagen motionera om 
statligt konstgödselbidrag till skogstorpare, kronotorpare och kolonister. Kommunen 
kom emellertid senare att ansvara för konstgödselbidraget åt icke-allmänningsdelägare. 
Däremot har allmänningen lämnat konstgödselbidrag åt Egnahemsnämnden, som igång
satte nyodlingarna på Salt- och Fetmyran. Senare överflyttades bidraget på den enskilde 
kolonisten inom detta myrkomplex. 
Arjeplogs allmänningsskog har också uteslutit icke-allmänningsdelägare från möjligheten 
att få konstgödselbidrag. Är 1948 hade 12 st frälsetorpare och fjällägenhetsinnehavare 
av misstag tillsammans fått bidrag för 174 kronor. De tvingades emellertid att åter
betala detta belopp till allmänningen. Även här har kommunen stått för bidraget till 
icke-delägare. 

*) Kvikkjokk exempelvis fick inte vägförbindelse med Jokkmokks samhälle förrän år 
1957. 
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Jokkmokks, Gällivare, Pajala, Junosuando och Tårendö allmänningsskogar har från allra 
första början lämnat bidrag även till icke-allmänningsdelägare. Det innebar, att inne
havare av kolonat, kronotorp, fjällägenheter, bolagsavsöndringar och arrendatorer på 
bolagsfastigheter årligen fick allmänningsbidrag till konstgödsel. Inom Gällivare kom 
kommunen att from år 1940 lämna allmänningen ett årligt bidrag för en del av dess 
utgifter för icke-delägarna. Vid allmänningsstämman år 1961 ansåg delägarna emellertid 
att kommunen borde ersatta allmänningen för dess verkliga kostnader för inköp av 
fröer och konstgödsel åt icke-allmänningsdelägare, vilket kommunen också gick med på. 
Inom Tärendö och Junosuando differentierades allmänningsanslaget från mitten av 
1950-talet på så sätt att icke-delägare fick endast 5—10 % . Sedan 1958 utgår i Pajala 
inte längre konstgödselbidrag till icke-delägare. Inom Jukkasjärvi har allmänningsbidrag 
utdelats endast till delägarna. 

De större allmänningarna har sålunda varit generösare än de mindre 
allmänningarna med att lämna stöd åt även icke-delägares inköp av 
konstgödsel och utsäde. 

6.2.1.11. Diskussionen om konstgödselbidragens nytta 

Allmänningarnas bidrag till konstgödsel var av stor betydelse för jord
brukarna, eftersom kostnaderna för konstgödsel var årligen återkom
mande. Dessutom inspirerades jordbrukarna till att nyttja olika typer av 
konstgödsel, som man annars kanske inte hade gjort. Man torde också 
kunna utgå ifrån, att konstgödselanvändningen introducerades tidigare 
och fick en allmännare spridning bland jordbrukarna tack vare bidragen. 
Inom Gällivare kommun exempelvis användes konstgödsel 1930 vid 
ungefär 45 % av brukningsenheterna, medan detta produktionsmedel 30 
år senare förekom på samtliga jordbruk. Inom Jokkmokk användes 
konstgödsel år 1938 på ungefär 2/3 av jordbruken. From mitten av 
1950-talet har användningen av konstgödsel varit i det närmaste 100-
procentig. 

Skördarna var också direkt avhängiga den tillförda mängden konst
gödsel. Detta uppmärksammades redan år 1921 inom Jokkmokk, då man 
det året fick medelgoda skördar av råg och korn, trots att sommaren 
varit kall. Hushållsgillets ordförande tillskrev det goda resultatet den 
ökade användningen av konstgödsel, som allmänt hade använts inom 
kommunen sedan två år tillbaka. Man observerade, att vallar som över
gödslats gav högre skördar än ogödslade vallar. Även om väderlekssitua
tionen under växtperioden naturligtvis påverkade vallarnas avkastnings
förmåga, blev denna verkan mindre, då konstgödselmedel användes. 

Men konstgödselanvändningen påverkade inte enbart skördens kvantitet 
utan även dess kvalitet. Vallskörden är i hög grad en "produkt av torvan". 
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Ensidig näringstillförsel i marken ger näringsfattiga vallväxter. Detta 
gällde i särskilt hög grad torvjordar, som saknade "egna resurser". Så 
slog exempelvis låg fosforhalt i gödslingen igenom och gav låg fosfor
halt i höet med bl a skravelsjuka hos korna som följd. En allsidig vall
gödsling gav ej endast högre skörd utan medverkade även till friskare 
djur och högre avkastning från djuren. 

Anslagen till konstgödsel och fröer hade en särskilt stor ekonomisk 
betydelse under den tid, när jordbrukarna huvudsakligen levde på natura
hushåll och då de kontanta medlen var ytterst begränsade. 

"Till följd av att brukningsdelarna i Norrbottens län i allmänhet 
är o så små (96 °to av jordbruken under 10 hektar eller 3,7 hektar 
i medeltal), är o möjligheterna för jordbrukarna med deras i regel 
rätt stora familjer att kunna erhålla en skälig bärgning endast av 
jordbruket jämförelsevis ringa. De flesta jordbrukare är därför 
av ålder hänvisade att för sin utkomst söka förtjänstarbete utom 
jordbruket, framförallt i skogsbruket, men även i en mångfald 
andra sysselsättningar, såsom vägarbete, sågverksarbete etc. De 
intaga därför en dubbelställning såsom odlare och lönearbetare. 
De kontanter de på detta sätt kunna förtjäna såsom säsongsarbe
tare på olika områden av näringslivet spelar en nästan avgörande 
roll för småböndernas försörjning. Dessa småbrukares behov av 
förvärvsarbete inom andra arbetsområden har under senaste de
cenniet efterhand undergått en ökning. Det successiva övergi
vandet av den tidigare självhushållningen i jordbrukarhemmen 
har medfört att jordbrukarbefolkningen blivit alltmer beroende 
av kontant för tjänster, vartill medverkat även andra omständig
heter, såsom ökade skatter, stigande utgifter för anskaffning av 
fodermedel, jordbruksmaskiner etc " (Utdrag ur PM angående 
befolknings- och försörjningsförhållanden i Norrbottens län år 
1937 s 19—20). 

I hushållningsgillenas protokoll omtalas gång efter annan att det för 
många jordbrukare var helt ekonomiskt omöjligt att köpa konstgödsel, 
om ej allmänningsbidragen fanns att tillgå. Följande står bl a att läsa i 
Jokkmokks hushållsgilles protokoll från år 1942: 

"Den kraftigaste åtgärd, som hushållsgillet vidtar för att främja 
den egentliga växtodlingen är det bidrag på 40 °Io, som utlämnas 
vid inköp av konstgödsel och gräsfröer. Detta bidrag, som möj-
liggöres genom anslag av allmänningsmedel nedbringar kostna
den så mycket, att det blir möjligt för samtliga jordbrukare att 
göra inköp, som i många fall ej skulle vara möjliga p ga de höga 
fraktkostnader, som uppstå genom de långa avstånden från 
järnväg och ibland även landsväg 
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Den i hushållningsgillesprotokollen så ofta gjorda kommentaren an
gående foderbristen under hela 1920-talet och in på början av 1930-
talet fick efterhand en allt mindre omfattning och blev allt mindre före
kommande. Hötransporterna söderifrån minskade. Om detta skriver bl a 
gillets ordförande i Gällivare: 

"Förbrukningen av utifrån inköpt hö har nedgått i betydande 
grad i socknens byar de senaste åren. Ex Markitta by har nu
mera i regel hö till avsalu för en del andra byar; och den snart 
sagt varje år kroniska bristen på hö under våren i vår lands
bygd är om utvecklingen fortskrider i samma tempo som nu, 
snart ett minne blott" (H h s årshandlingar år 1934 s 275). 

Om allmänningsbidragens betydelse säger också jordbrukskonsulent 
Y Anjou: 

"Bidragen ha kommit till mycket god nytta, och man har genom 
den kunnat vidmakthålla avkastningen även på myrmarkerna 
(Sv Vall- och Mosskulturfören kvartalsskrift, 1940 s 3). 

6.2.1.12. Jämförelse av konstgödselanvändningen mellan Norrbottens 
inland och kustbygd resp Västerbottens inland 

I landstingets näringsutredning (från år 1944) konstateras, att använd
ningen av kalk och konstgödsel var lägre i Norrland än landet i övrigt 
(se även SOU 1937:9, s 49). Men förekom det några större skillnader 
i användningen mellan Norrbottens inland och kustbygd? 

Av jordbruken inom Norrbottens län begagnade drygt 58 % kali, 
medan fosfat användes på cirka 63 % och kväve på 60 %>. A nvändningen 
av de olika gödselmedlen i olika storleksklasser i inlandet resp kustbygden 
framgår nedan: 

Kali 
Kusten: 73,6 °/o av familjejordbruken 69,2 °/o av de större jordbruken 

56.7 °/o av de mindre jordbruken 
Inlandet: 74,2 % av familjejordbruken, 73,8 % av de större jordbruken 

59,6 % av de mindre jordbruken 
Fosfat 
Kusten : 82,8 % av familjejordbruken 75,2 % av de större jordbruken 

64.8 % av de mindre jordbruken 
Inlandet: 73,1 % av familjejordbruken 75,4 % av de större jordbruken 

60,4 % av de mindre jordbruken 
Kväve 
Kusten: 75,1 % av familjejordbruken 71,1 % av de större jordbruken 

60,0 %> av d e mindre jordbruken 
Inlandet: 70,7% av familjejordbruken 69,0% av de större jordbruken 

58,4 % av de mindre jordbruken 
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Någon större skillnad i konstgödselanvändning mellan inland och kust
bygd existerade sålunda inte (Landstingets näringsutredning 1944 s 51 — 

54)-För att få en klarare bild av det faktiska läget inom vallodlingen i de 
fyra nordligaste länen utfördes under åren 1955—1957 en omfattande 
inventering av vallarna. För undersökningarna svarade Statens Jord
bruksförsöks Norrlandsavdelning och hushållningssällskapen i berörda 
län. En närmare redogörelse för undersökningen och dess uppläggning 
lämnas i "Norrländsk Vallodling" (Uppsala 1960). Här skall endast 
nämnas de viktigaste resultaten beträffande gödslingsintensiteten inom de 
undersökta distrikten. Utredningen konstaterade rent allmänt, att man 
överlag gödslade vallarna för dåligt med handelsgödsel. Beräkningen av 
fosfat- och kalibehovet baserade sig på markanalyser och försöksresultat 
samt kvävebehovet på klöverhalt och försöksresultat. 

Nedan lämnas några data, som belyser skillnaderna i gödslingen mellan 
Norrbottens inland och Lycksele och Tärnadistrikten i Västerbottens in
land: 

Gödsling till insådden. Antal gödslade vallar, °/o 
Område Fosfat Kali Kväve 
Norrbottens inland 62 58 58 
Tärna 33 25 22 
Lycksele 42 37 48 
Övergödsling. Antal gödslade vallar, "lo 
Område Fosfat Kali Kväve 
Norrbottens inland 74 71 71 
Tärna 22 19 54 
Lycksele 54 54 81 

Sammanställningen visar nästan genomgående att vid såväl göds
lingen till insådden som till övergödslingen betydligt fler vallar gödslats 
i Norrbottens inland än i de nämnda distrikten i Västerbottens inland. 
Endast i fråga om kväve vid övergödslingen dominerar Lycksele. An
vändningen av konstgödsel var följaktligen mera utbredd bland jor-
brukarna inom Norrbottens inland än inom Västerbottens. 

Låt oss till slut se på gödslingen i förhållande till gödslingsbehovet! 
Denna framgår för samtliga inom undersökningen ingående distrikten i ne
danstående figurer. 

Allmänt kan konstateras den mycket höga gödslingsintensiteten i Norr
bottens inland vid jämförelse med de övriga distrikten. Vad beträffar 
gödslingen vid insådden har 42 % av fosfatbehovet respektive 63 % av 
kalibehovet täckts. 
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Fig 11. Gödsling vid insådden med 20% fosfatgödsel och 50% kali
gödsel i de inventerade distrikten i relation till behovet {hela stapeln = 
behovet; fylld del av stapeln = gödsling, mt av samtliga vallar; siffror 
under stapeln = gödslingen i relation till behovet, %). 
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Fig 12. Övergödsling av vallarna med 20 % fosfatgödsel och 50 % kali
gödsel i de inventerade distrikten i relation till behovet (hela stapeln = 
behovet, obs! fördelat även på vall I; fylld del av stapeln = gödsling, mt 
av samtliga vallar; siffror under stapeln = gödslingen i relation till be
hovet, %). 
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Mycket intressant är även detta, att man i Norrbottens inland vid 
övergödslingen med fosfat tom gödslat mer än behovet. I utredningen 
konstaterar man, att gödslingsintensiteten var avsevärt högre i inlandet 
än i kustbygden. Norrbottens inland låg i täten, när det gällde fosfat 
och kali och Lycksele i fråga om kväve. I nedanstående sammanställning 
lämnas vidare en jämförelse mellan Norrbottens inland och kustbygd i 
fråga om användningen av utsäde och konstgödsel under mitten av 
1950-talet. 

Utsädesmängden vallfrön per he ktar 
Inlandet: variation mellan 16 och 60 kg medeltal 31,8 kg/ha 
Kusten: variation mellan 15 och 52 kg medeltal 28,2 kg/ha 

Gödselmängden per he ktar 
Inlandet 
Vid insådden 33 ton naturlig gödsel, 192 kg fotfatgödsel, 93 kg kaligödsel, 

118 kg kvävegödsel 
Vid övergödsling 174 kg fosfatgödsel, 97 kg kaligödsel, 137 kg kvävegödsel 
Kustbygden 
Vid insådden 29 ton naturlig gödsel, 249 kg fosfatgödsel, 39 kg kaligödsel, 

16 kg kvävegödsel 
Vid övergödsling 60 kg fosfatgödsel, 23 kg kaligödsel, 62 kg kvävegödsel 

Källa: Tornedalsutredningen SOU 1958: 22 s 126. 

Den använda konstgödselmängden per hektar var totalt sett betydligt 
lägre i kustbygden än i inlandet. 

"En förklaring till inlandets större gödslingsintensitet är att 
morän- och myrjordarna i inlandet ofta är mycket näringsfattiga 
och jordbrukarna har tvingats att gödsla kraftigt för att över
huvud få någon skörd. En annan orsak, som gäller för Norr
bottens inland, är att handelsgödseln subventioneras i vissa 
kommuner. Detta har varit möjligt genom att utnyttja avkast
ningen från allmänningsskogarna" (Norrländsk Vallodling 1960 

Konstgödselanvändningen kommer även till uttryck i Lantmannaför
bundets omsättningssiffror. En sammanställning över omsättningsstorlek 
i allmänningskommuner respektive övriga kommuner inom Norrbotten 
för år 1957 presenteras därför. 

Klövermängden 
Inlandet: variation mellan 1—22 kg 
Kusten: variation mellan 1—18 kg 

T imotej frömängden 
variation mellan 9—60 kg 
variation mellan 3—52 kg 

s 78). 
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Tab 19. Lantmannaförbundets omsättnings storlek är 1957 
Kontor Maskiner och redskap (kr) övriga varor1 Summa 

Arvidsjaur 647 790 1 016 972 1 664 762 
Gällivare 454 505 1 544 792 1 999 297 
Jokkmokk 77 791 356 693 434 384 
Pajala 153 265 1 060 340 1 213 605 

Summa kronor: 1 333 351 3 978 797 5 312 048 

x) Gödselmedel, kalk, kraftfoder, stråfoder, potatis, diverse spannmål, utsädesspannmål 
och fröer, varav gödselmedlen omfattande större delen av omsättningen. 

Maskiner och redskap (kr) övriga varor1 Summa 

Huvudkontoret 1 998 180 1 438 976 3 437 156 
(Luleå) 
Boden 68 641 724 138 792 779 
Haparanda 440 772 1 167 967 1 608 739 
Kalix 765 714 886 125 1 651 839 
Piteå 691 695 1 461 496 2 153 191 
Älvsbyn 171 168 504 421 675 589 
överkalix 444 589 483 185 427 774 
övertorneå 121 381 864 677 986 058 

Summa kronor: 4 702 140 7 530 985 12 233 125 
Total summa kronor: 6 035 491 11 509 782 17 545 273 

Källa: Norrbottens Lantmannaförbunds årsredovisning år 1957 

1) Gödselmedel, kalk, kraftfoder, stråfoder, potatis, diverse spannmål, utsädesspannmål 
och fröer, varav gödselmedlen omfattade större delen av omsättningen. 

År 1957 var medlemsantalet inom allmänningskommunerna 2 238 
personer och i de övriga kommunerna 5 582 personer. Varuomsättningen 
per medlem inom resp område fördelade sig enligt följande: 

Maskiner och redskap övriga varor 
per medlem (kronor) per medlem (kronor) 

Allmänningskommuner 1 333 351/2238 = 596 3 978 797/2238 = 1 777 
övriga kommuner 4 702 140/5582 = 842 7 530 985/5582 = 1 349 

Som synes var omsättningen av övriga varor per föreningsmedlem 
större i inlandet än i kustbygden. Ifråga om maskiner och redskap var 
förhållandet det motsatta. Förklaringen härtill är att inlandsjordbruken 
är mindre och mer utspridda än kustbygdens och därmed är också be
hovet av maskiner mindre. 
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I Tornedalsutredningen konstaterar man också, att jordbrukarna inom 
Tornedalskommunerna utnyttjade förhållandevis stora mängder konst
gödsel. Detta var fallet inom de kommuner där allmänningsbidrag utgick 
till inköpen (SOU 1958:22). Även inom övertorneå, Korpilombolo och 
Hietaniemi kommuner förbrukades i genomsnitt större mängder handels
gödsel än inom länet i övrigt (s 126). 

Med hänsyn till nämnda fakta kan man sålunda konstatera klara 
kvantitativa skillnader i konstgödselanvändning mellan områden med 
resp utan allmänning. Dessa kan till stor del förklaras med tillgången 
till allmänningsanslagen. 

Mot bakgrunden av de redovisade skillnaderna i konstgödselanvänd
ningen frågar man sig hur skördarna per hektar påverkades över tiden? 
Förekom det några större skillnader i skördarnas storlek mellan Norr
bottens inland och kustbygd respektive Västerbottens inland? 

Nedanstående sammanställning visar höskördarnas genomsnittliga stor
lek per hektar från odlad jord, fördelad på 1 O-årsperioder för Norrbot
tens inland och kustbygd åren 1920—1960. 

Hö från odlad jord, kg per hektar 1920—1960 
Åren Norrbottens Differens 

Inland Kustbygd (Inland—Kustbygd) 

1920—29 2870 2761 109 
1930—39 3352 3257 95 
1940—49 2850 3243 —393 
1950—59 3130 3204 — 74 
Källa: SOS Jordbruk och boskapsskötsel 

Tabellen visar, att kustbygdens skördar per hektar var något lägre än 
inlandets fram till andra världskriget, då en omsvängning skedde till 
kustbygdens förmån. 

Nedanstående diagram, som illustrerar höskördarna per hektar inom 
Norrbottens respektive Västerbottens inland åren 1920—1960 visar unge
fär samma resultat som ovan med högre skördar inom Norrbottens inland 
än inom Västerbottens fram till 1940, då en omsvängning skedde även 
här.1 

*) D e genomsnittliga vallskördarna per hektar var inom Norrbottens inland 
åren 1920—29 544 kg högre än i Västerbottens inland 

1930—39 470 kg högre än i Västerbottens inland 
1940—49 250 kg lägre än i Västerbottens inland 
1950—59 336 kg lägre än i Västerbottens inland 
1960—69 345 kg lägre än i Västerbottens inland 
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Korrelationskoefficienten för samvariationen mellan de två områdenas 
skördar har beräknats dels för åren 1920—1937 dels för åren 1940— 
1959. Denna är +0,64 respektive +0,79, vilket innebär att samvaria
tionen är klart positiv. Mycket talar för, att det är den klimatiska faktorn 
som till stor del förklarar denna samvaration (jfr med fig 8). 

En viktig förklaring till de lägre skördarna inom Västerbottens in
land jämfört med Norrbottens före 1940 torde vara, att användningen 
av konstgödsel förekom mycket sparsamt under hela 1920-talet och 
under första hälften av 1930-talet. Mot slutet av 1930-talet blev nyttan 
av konstgödsel dock allt mera känd bland jordbrukarna inom Väster
bottens inland och användningen av konstgödsel fick därför en större 
spridning. Detta gav bl a utslag i högre skördar.2 Det var också omkring 
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Fig 13. Höskörden per hektar från odlad jord 1920—1960 
Källa: SOS jordbruk och boskapsskötsel 

2) Några skriftliga källor på introduktionen av konstgödsel inom Västerbottens län 
har inte funnits att tillgå. Jag stödjer mig därför helt på muntliga uppgifter från f d 
vandringsrättarna Gunnar Lundmark, Lycksele, Ragnar Tjärnström, Umeå och Edvin 
Westerlund, Tärna (1976). 
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1940 som de flesta lappmarksmejerierna i Västerbottens inland startade 
sin verksamhet. Åren omkring 1940 innebär således en brytningstid för 
en ökad aktivitet inom jordbruket inom Västerbotten. 

En särskild undersökning av höskördarna per hektar från odlad jord 
har även utförts för Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner för åren 1925— 
1955 och jämförts med näraliggande kommuner inom Västerbottens in
land, nämligen Malå-Norsjö, Stensele och Sorsele (se nedanstående tabell). 

Tab 20. Hö från odlad jord, kg per hektar, inom kommuner i Norr
bottens inland och Västerbottens inland 

Åren Arvidsjaur Arjeplog Malå-Norsjö Stensele Sorsele 

1925—34 3051 3576 2022 2088 2400 
1935—44 3420 4094 2677 2740 3280 
1945—54 3346 3760 3005 3030 3278 

Källa: Definitiv beräkning av skörden, primärmaterial SCB 

Under hela perioden dominerar skördarna inom de nämnda Norrbot
tenskommunerna över Västerbottens. Skillnaderna är störst under den 
första 10-årsperioden men avtar med åren. 

Skördens storlek påverkas som bekant förutom av inre faktorer, som 
styrs av brukaren själv, även av yttre betingelser som klimatet. Några 
undersökningar om klimatets inverkan på skördarnas storlek i berörda 
områden har inte funnits att tillgå. 

6.2.1.13. Sammanfattning 

Odlingsarealen i Norrbottens inland och i övre Tornedalen består till 
stor del av myrjordar. P g a deras bildningssätt lider de brist på mineral
ämnen som fosfor och kali. Även kväve saknas ofta. Fastmarksjordarna 
saknar också i allmänhet dessa näringsämnen. Det föreligger alltså ett 
stort kontinuerligt behov av att tillföra jordarna mineralämnena fosfor 
och kali samt kväve, vilket bäst kan tillgodoses genom tillförsel av konst
gödsel. 
Nyodlingens utveckling i Norrbotten och särskilt i dess inland har varit 
en helt annan än landet i övrigt. Åkerarealen tillväxte i storlek fram till 
mitten av 1950-talet. Man har hävdat, att någon egentlig myrodling 
knappast var möjlig, förrän man mer allmänt började nyttja konstgödsel. 
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Under 1920- och 1930-talen varierade skördarnas storlek starkt från 
det ena året till det andra, vilket sades framför allt bero på alltför liten 
användning av konstgödsel. Foderbrist var därför ett ofta återkommande 
problem, vilket måste avhjälpas genom hököp utifrån. 

Så länge som naturahushållet dominerade var penninginkomsterna följ
aktligen låga. De små brukningsenheterna gav en ringa ekonomisk av
kastning. Det var därför inte möjligt för jordbrukarna att göra några 
större investeringar i jordbruket, vilket bedrevs extensivt i högsta grad. 

Det fanns sålunda flera motiv för allmänningarna att utdela anslag till 
jordbrukarnas inköp av konstgödsel, kalk och utsäde. De större allmänn
ingarna introducerade bidraget allra först, vilket skedde under 1920-talet. 
De mindre allmänningarna följde efter i början av 1930-talet. Inom kom
munerna med de större allmänningarna fick också icke-delägarna tillgång 
till konstgödselanslaget. 

Konstgödselanslagen kom att spela en stor roll för inlandsjordbruket. 
Via dessa kunde allmännings-och gillesstyrelserna styra inköpen så att lämp
lig sammansättning på konstgödsel och vallutsäde inhandlades. I mitten 
av 1950-talet skedde 67% av inköpen av vallutsädet hos lantmannaför
bundet, vilket var ytterst fördelaktigt ur kontrollsynpunkt. Den ökade 
användningen av konstgödsel gav utslag i högre skördar och i bättre 
foderkvalitet. Fodret fick en mer lämplig näringssammansättning, vilket 
naturligtvis även inverkade positivt på djurens produktion av mjölk och 
kött. Även ur ekonomisk synpunkt var det mer lönsamt att använda 
konstgödsel än att köpa foder utifrån, vilket ställde sig dyrare för jord
brukaren. 

Under mitten av 1950-talet utfördes vallundersökningar i de fyra 
nordligaste länen under ledning av Statens Jordbruksförsöks Norrlands
avdelning och hushållningssällskapen i de berörda länen. Därvid kunde 
konstateras, att gödslingsintensiteten i Norrbottens inland var större än 
i dess kustbygd och i Västerbottens inland. Förklaringen låg inte enbart i 
ett större behov hos de näringsfattiga jordarna i inlandet utan även i 
tillgången till allmänningarnas konstgödselanslag. 

6.2.2. Vallplöjning och dikning 

6.2.2.1. Inledning 

Kritik framfördes allt emellanåt av hushållningssällskapet på vallarnas 
höga ålder i Norrbotten, något som inverkade menligt på vallskördarnas 
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storlek (se bla i NLB 1950:8 och NLB 1958:!).1 Vallen borde egentligen 
inte få ligga längre än att timotejen fortfarande utgjorde huvuddelen av 
skörden. En cirkulation med 4—5-åriga vallar rekommenderades därför. 
Hjelm konstaterar i sin undersökning (1958) att vallens liggtid i kustlandet 
var i genomsnitt 4,7 år och för inlandet 5,6 år. 

6.2.2.2. Allmänningarnas anslag till vallplöjning och dikning 

Några allmänningar har p g a det omtalade behovet lämnat en viss årlig 
utdelning dels till plöjning av gammal vall dels till dikningar. Till dem 
som lämnade sådant bidrag hör Gällivare, Arjeplogs och Jokkmokks all
männingar. Inom Paj ala kommun har sådan utdelning endast förekommit 
åren 1950—1956 och inom Junosuando endast åren 1953—55. De sam
manlagda beloppen fördelar sig på de olika allmänningskommunerna på 
följande sätt: 

Tab 21. Allmänningarnas anslag till vallplöjning och dikning. 

Pajala 
Junosuando 

Arjeplogs Arvidsjaurs Jokkmokks Gällivare Tärendö Jukkasjärvi 
Är allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog 

1940--49 34 677 — 117 661 261 159 — — 

1950--59 32 695 — 329 173 365 951 186 000 — 

1960--69 14 984 — 149 491 123 870 — — 

Summa: 82 356 — 596 325 750 980 186 000 
Källa: Allmänningarnas förvaltnings- och årsberättelser 

Som synes har Gällivare och Jokkmokks allmänningsskogar under 
årens lopp lämnat de största anslagen sammanlagt till vallplöjning och 
dikningar. Därför kan det vara av ett visst intresse att titta närmare på 
hur bestämmelserna inom ex Gällivare allmänning varit utformade. 

Bidraget till upplöjning av äldre vallar inkl harvning och dikesrensning introducerades 
i början av 1940-talet. Beloppet bestämdes till 200 kg per hektar och maximerades till 
ett hektar per brukare. Anslaget höjdes from 1954 till 300 kr per hektar men var 

*) I NLB nr 1958: 1 står bl a: 
"Inom norra Sveriges inland och fjällbygd och en stor del av vår torvjordsareal frestas 
man låta vallarna bli så gamla, att avkastningen knappt betalar arbetskostnaden för 
slåtter" 
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fortfarande maximerat till ett hektar. Två år senare differentierades anslaget så att man 
för omplöjning av gammal vall fick 200 kr per hektar och för därtill hörande dikning 
50 öre per längdmeter. För omplöjning av hårdvall utgick 300 kr per hektar. Fr o m 
1957 bortföll bestämmelsen om den maximerade arealen. I slutet av 1960-talet ändrades 
anslaget till 350 kr per hektar för alla typer av omplöjning. 

I samband med de allt tilltagande jordbruksnedläggelserna kunde fallet bli, att bidrags-
tagaren underlät att på nytt så den plöjda vallen. Därför beslöt man att om det berörda 
småbruket var kreaturslöst och ägaren inte längre bodde kvar på gården, skulle bidraget 
inte utbetalas förrän den omplöjda vallen åter var harvad och sådd (1962). 

6.2.2.3. Plöjningsanslagens betydelse 

De största årliga beloppen till vallplöjningar och dikningar inom Jokk
mokks och Gällivare kommuner utbetalades i slutet av 1940-talet och i 
början av 1950-talet och utgjorde omkring 50 000 kronor. Om vi vill göra 
oss en föreställning om den plöjda arealens ungefärliga storlek per år, 
då anslaget var som allra störst inom de nämnda kommunerna kan vi ta 
år 1949 som utgångspunkt, när plöjningsanslaget inom resp kommun 
utgjorde cirka 52 000 kr. Om vi räknar med ett maximerat belopp på 
200 kr per hektar, skulle den plöjda arealens storlek utgöra ungefär 
260 hektar inom resp kommun, d v s av åkerarealens storlek cirka 7 % 
i Gällivare resp 11 % i Jokkmokk. 

Det ökade innehavet av enskilda traktorer inverkade naturligtvis all
mänt positivt på vallplöjningen, något som bl a kommenterades av all-
männingsstyrelsen i Arjeplog: 

"Sedan tillgången på jordbrukstraktorer ökat inom socknen har 
omplöjningar av gamla lindor och naturvallar kunnat ske i större 
utsträckning än förry vilket medger större möjlighet till rationellt 
bruk av jordarealerna än förut" (16.10.50). 

Allmänningarnas egna traktorrörelser kom härvidlag att spela en stor 
roll. Det hade varit intressant att göra en närmare analys av den plöjda 
arealens årliga storlek mellan olika kommuner, men en sådan är dessvärre 
omöjlig att göra pga bristen på material. 

6.2.2.4. Utdikning av Salt- och Fetmyran i Arvidsjaur. 

Allmänningarna brukade inte lämna några direkta anslag till nyodlingen, 
eftersom staten understödde denna aktivitet med lån och bidrag. I detta 
sammanhang måste dock något nämnas om Arvidsjaurs delägares speci-
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ella insatser för att främja kolonisationen inom Salt- och Fetmyran och 
de resultat som nåddes med de insatta medlen. 

De första undersökningarna och utdikningarna av nämnda myrar igång
sattes 1925 på länsstyrelsens initiativ, dock under förutsättning att all-
männingsanslag utgick. Staten har alltsedan dess (via hushållningssäll
skapet och egnahemsnämnden) varje gång utgått från allmänningens 
medverkan vid fortsatta utdikningar av myrarna.1 Allmänningsanslag 
lämnades till projektet med hänsyn till arbetslöshetsproblemen. Man 
hoppades även, att torrläggningarna skulle komma till nytta för närlig
gande byar och kolonat så att frostläntheten skulle minska. 

När staten övertog egnahemsverksamheten inlöstes egnahemsnämndens 
insatser i företaget med 260 000 kr, vilka bl a utgjordes av allmännings-
anslaget (1950).2 Av återstoden bildades en fond, nämligen Salt- och Fet
myrans riskfond med syfte att trygga en fortsatt nybyggesverksamhet.3 

Kolonisationen ansågs vara officiellt avslutad iom utgången av 1963. 
Fonden omfattade då cirka 308 500 kronor. Bidrag från fonden hade ut
betalats med cirka 190 000 kronor. Resten återgick till Arvidsjaurs all
männing. 

Vad blev resultatet av satsningen på Salt- och Fetmyrans kolonisation? 
Från början planerade man att bygga drygt 100-talet egnahem, av vilka 
dock endast 15 kom till utförande. Kolonisationen nådde sin största om
fattning i mitten av 1950-talet, då 10 gårdar med aktiv jordbruksdrift 
fanns med cirka 60 mjölkkor och 7 hästar. Det ursprungliga syftet med 
kolonisationen infriades följaktligen bara till en mycket ringa del. 

6.2.3. Jordbruksredskapen och maskinerna 

6.2.3.1. Inledning 

Arbetsmetoderna vid det norrländska jordbruket präglades i allmänhet 
långt in på 1940-talet i stort sett av mer manuellt arbete än landet i övrigt. 
Detta var i synnerhet en realitet för Norrbottens inland. Brukningsenhe-

1 Allmänningsanslagets storlek 
år 1925 3 000 kr 
år 1928 25 000 kr 
år 1932 161 000 kr 
2) Allmänningsstyrelsen menade, att Arvidsjaurs allmännings insatser för tiden 1933— 
1944 inkluderande räntor på bidraget (160 000 kronor) uppgick till 210000 kronor. 
3) Delägarna krävde, att få tillbaka sina pengar i och med att utdikningsföretaget för
statligats. Man ansåg sig kunna göra en effektivare insats för jordbruksnäringen än 
"vad en stelbent statlig institution" kunde åstadkomma. 
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ternas genomsnittliga storlek var här år 1944 endast 2,3 ha och med ett 
genomsnittligt koantal på 2,5. Småbrukens lönsamhet var sålunda ytterst låg 
och gav inte utrymme för mer kostnadskrävande investeringar. Vidare 
var arbetskraftsanhopningen stor per gård. Befolkningen inom jordbruk 
och boskapsskötsel per 100 ha odlad jord och reducerad äng uppgick i 
inlandet till 137 mot 74 i kustbygden och 44 för hela landet (1944). De 
små brukningsenheterna och den rikliga tillgången på arbetskraft utgjorde 
sålunda de främsta hindren för introduktion av rationellare jordbruksdrift. 

Nyodlingen i Norrland bedrevs in på 1940-talet sålunda helt utan 
maskinella hjälpmedel, vilket då i synnerhet var fallet i Norrlands inland. 
Man röjde för hand och plöjde med häst. Under åren 1940—1944 ny-
odlades på detta sätt på 6800 jordbruk genomsnittligt 0,36 ha per jord
bruk i Norrbottens inland. Intresset för nyodling med traktorer ökade 
dock under åren närmast efter världskriget.1 

Jordbrukarnas inköp av odlingsredskap bestod fram till 1940-talet 
mestadels av mindre redskap som harvar och plogar. Uuder 1940-talet in
riktades inköpen mer mot större redskap, som slåttermaskiner, hjul- och 
släpräfsor. Under åren närmast efter kriget och under 1950-talet väcktes 
såsom nämnts intresset för köp av traktorer med tillhörande redskap. 

Ekonomiskt stöd till jordbrukarnas inköp av redskap och maskiner läm
nades kontinuerligt endast av de större allmänningarna, nämligen Jokk
mokks, Gällivare samt Paj ala, Junosuando och Tärendö. Detta kunde ges 
antingen till enskilda personer eller också till byaföreningar. Stundom 
inköpte allmänningarna själva nya typer av redskap och placerade ut 
dem i olika byar för utprovning av och spridning bland jordbrukarna. 
Även i kommuner med mindre allmänningsskogar brukade gillena med 
allmänningsmedel någon enstaka gång inköpa moderna redskap och pla
cera ut dem i de större byarna, där de kunde lånas av jordbrukarna. Sam
arbetet mellan gillet och allmänningen var härvidlag av stor betydelse. 
Vandringsrättarna spelade en central roll för att sprida kännedom om 
redskapens rätta användning och skötsel. 

Fortsättningsvis lämnas en översikt över allmänningarnas ekonomiska 
stöd till jordbrukarnas uppsättning av redskap och maskiner. 
1) Nämnas kan i detta sammanhang, att stubbrytningen på en hektar fastmark med 
många och grova stubbar krävde 65—70 dagsverken, om man använde stubbrytare. 
Om man däremot använde sig av en specialkonstruerad stubbrytare på traktor kunde 
samma areal befrias från stubbar på tre dagar med hjälp av två man utom föraren 
(M Stenberg i Den praktiska Norrlandsboken s 36). Detta ger en viss upplysning om 
maskinernas betydelse för reduceringen av arbetsåtgången i jordbruket. 
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6.2.3.2. översikt över allmänningarnas anslag till jordbruksredskap 
och -maskiner 

Redan i början av 1920-talet uppmuntrade gillet i Jokkmokk jordbrukarna inom byarna 
att bilda s k redskapslag och ansöka om allmänningsmedel till inköp av olika jord
bruksredskap.1 Först och främst rekommenderades inköp av sådana nyttiga redskap, 
som kunde användas i sambruk såsom radsåningsmaskiner, gödselspridare och ring
vältar. Anslaget utgick med 40 °/o av kostnaden. 

I mitten av 1940-talet utvidgades redskaps- och maskinanslaget till att även omfatta 
större maskiner såsom traktorer för gemensam användning inom byarna. Maskinanslaget 
blev omkring 1950 det näst största bidraget efter konstgödsel. (Anslaget utgjorde 1950 
cirka 24 000 kr). 

Det blev också bestämt, att maskinanslaget endast skulle beviljas maskinföreningar 
och endast under förutsättning, att ansökan om bidrag gjordes före maskininköpen. På 
så sätt kunde styrelsen utöva en effektiv kontroll över att föreningarna bildades så 
praktiskt som möjligt och att jordbrukarna fick de mest lämpade jordbruksmaskinerna. 
Anslaget bestämdes nu till 30 % av kostnaden. I varje större by bildades en maskin
förening. Antalet föreningar uppgick till cirka 20. 

I det byar där maskinföreningar inte kom till stånd, kunde en enskild jordbrukare 
ansöka om bidrag till inköp av en traktor. I samband med en sådan ansökan er
fordrades dock en försäkran från de övriga jordbrukarna i byn om att nyttja berörda 
maskin. Även den bidragssökande jordbrukaren måste utfästa sig att utföra körningar 
inom byalaget. En ömsesidig försäkran bifogades således ansökan. 

I början av 1960-talet antog allmänningsstyrelsen ett beslut om en minimitid på 5 år 
för utnyttjande av en jordbruksmaskin. Denna tidsbestämmelse infördes som en kon
sekvens av de allt snabbare jordbruksnedläggelserna. Ägaren till ett nedlagt jordbruk 
blev återbetalningsskyldig med 80 °/o såvida den föreskrivna tidslängden underskreds. 
Däremot ändrades den tidigare bestämmelsen om att inget maskinbidrag utgick till inköp 
av begagnade maskiner, vilket nu blev tillåtet from 1970. Anledningen var, att många 
av de kvarvarande äldre jordbrukarna ansåg sig varken ha råd eller vilja att göra någon 
större nyinvestering i maskiner, med hänvisning till att jordbruket med all sannolikhet 
skulle läggas ner inom kort i och med att den nuvarande brukaren upphörde med 
jordbruket. 

Även inom Gällivare ansvarade gillet fram till 1950 för allmänningsanslagen till inköp 
av olika jordbruksredskap. Principen var att försöka sprida ut dessa så jämt som 
möjigt över hela kommunen i proportion till jordbrukarnas antal i byarna. Jordbrukarna 
fick inkomma med ansökningar om bidrag till redskap, som de själva ansåg sig mest 
behöva. Stundom förekom även, att gillet inköpte redskap och lämnade ut dem gratis 
till medellösa jordbrukare i någon skogsby, där de helt saknade de allra nödvändigaste 
odlingsredskapen. Fram till andra världskriget bestod inköpen huvudsakligen av mindre 
redskap såsom harvar och plogar. Som exempel på inköpta redskap lämnas nedan en 
sådan sammanställning för åren 1933 och 1934. 

1) Under år 1923 bildades de två första redskapslagen i byarna Vuollerim och Kuoka. 
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Jordbruksredskap Antal inköpta 

Plogar 
Tallriksharvar 
Luckerharvar 
Hankmoharvar 
Rullharvar 
Ängs- och fjäderharvar 
Potatisårder 
Ringvält 

17 
16 
38 
2 

6 
1 
1 

8 

Summa: 89 

Efter 1940 inriktades inköpen allt mer på anskaffning av olika maskiner. Bland de 
redskap och maskiner som i nköptes 1950 fanns förutom plogar och harvar, potatiskupare, 
gräsfrösåningsmaskiner, konstgödsel- och naturgödselspridare, hjul- och släpräfsor samt 
slåttermaskiner. Även traktorer inköptes. 

Låt oss se närmare på anslagen till traktorinköpen och deras fördelning inom 
Gällivare kommun, eftersom man här har tillgång till mer detaljerade uppgifter om 
dessa i allmänningsprotokollen ! 

I början av 1940-talet beslöt ett antal jordbrukare i byn Palohuornas att gå samman 
och inköpa en gemensam traktor. Man lämnade in en ansökan till stämman om bidrag 
till denna (26.11.45). På styrelsens inrådan beslöt delägarna att framdeles stödja bildan
det av traktorföreningar och lämna bidrag med dels 20 % av inköpskostnaden för 
traktor dock högst till ett belopp av 2000 kr dels 20 °/o av kostnaden för nödvändiga 
traktorredskap.1 Med bidraget var förenat det villkoret, att föreningen skulle bestå av 
minst fem allmänningsdelägare. Vidare skulle samtliga jordbrukare inom den eller de 
byar, där traktorn hade sitt arbetsområde, ha rätt att ansluta sig till traktorföre
ningen. Bidrag skulle endast utgå till en förening inom en större by eller ett verksam
hetsområde. 

Traktorföreningar kom att bildas förutom i Palohuornas även på följande orter: 
Dokkas, Granhult, Purnuvaara, Ullatti, Yrttivaara, Torasjärvi, Gällivare, Skaulo-
Puoltikkasvaara, Markitta, Sarvisvaara, Vettasjärvi, Satter-Wähävaara, Mäntyvaara, 
Skroven, Tjautjasjärvi och Kääntöjärvi (se kartan över traktorföreningarna år 1950). 
Därefter bildades traktorföreningar i Ullatti-Rantavaara (1957) och Hakkas (1957) 
samt i Sakajärvi (1958). Det totala antalet traktorföreningar inom Gällivare kommun 
uppgick år 1958 till 20. Jordbrukarna i samtliga större byar fick sålunda tillgång till 
en traktor. Allmänningens sammanlagda anslag till traktorföreningarna utgjorde cirka 
47 000 kr. Allmänningen etablerade samarbete med Gällivare kommunalnämnd (år 
1946) och med länets hushållningssällskap. Kommunalnämnden lämnade också ett mot
svarande bidrag till traktorföreningarna. Hushållningssällskapet åtog sig förmedlingen 
av lämpliga traktorer med redskap, varigenom jordbrukana kunde få högsta möjliga 
rabatt. 

1) Traktorer som var försedda med gummihjul ansågs mycket olämpliga för nyodlingar. 
Därför lämnades inte bidrag till sådana traktorer. I stället skulle dessa förses med 
stålhjul med breddningsringar. 
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Fig 14. Traktor föreningar inom Gällivare kommun ar 1950. 
I Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner har anslag till jordbruksredskapen ut

delats sedan mitten av 1930-talet via jordbruksnämnderna. Utdelningen har skett ur 
det s k andelsbidraget och har följaktligen styrts av reglerna för denna. 
Till skillnad från Jokkmokks och Gällivare kommuner har här inga särskilda krav 
ställts på bildandet av föreningar utan var och en har fått förse sig med en egen upp
sättning redskap och maskiner. Däremot ställdes krav på att de inköpta redskapen och 
maskinerna borde vara utprovade vid Statens Maskinprovningsansitalt och därvid ha 
befunnits lämpliga för avsett ändamål. Inköpen över tiden har också i dessa kommuner 
följt samma mönster som i de två närmast föregående kommunerna. 

Jukkasjärvi och Arjeplogs allmänningar har vid endast något enstaka tillfälle lämnat 
mindre anslag till inköp av jordbruksredskap. Inom den sistnämnda allmänningen 
beslöt delägarna i slutet av 1940-talet (resultat av jordbruksutredningen 1947) att 
bistå jordbrukarna med maskinlån för bildandet av maskinstationer, varvid den 
sista femtedelen av lånet kunde efterskänkas. De tre första lånen beviljades år 1948 
och utdelades till byarna Sjulnäs, Kallön och Korsträsk. Maskinlånen fick emellertid 
inte den framgång som man hade hoppats på, vilket bl a sades bero på den glesa be
byggelsen. Delägarna beslöt då att istället intensifiera allmänningens egen traktorverk
samhet och erbjuda jordbrukarna tillgång till denna ser vise. 

Inom Arvidsjaurs allmänning har anslag till redskap och maskiner förekommit endast 
under 1940-talet och fram till 1951. Därefter har inga fler sådana bidrag lämnats. 
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Initiativet till att förbättra jordbruksproduktionen inom kommunen togs av kommunal
fullmäktige ( dec 1941). En jordbrukskommitté tillsattes med representanter även för 
allmänningen och hushållsgillet. Arbetet skulle framförallt inriktas på att förbättra 
skörden på den uppodlade jorden. 

En ökad plöjning, kalkning och dikning rekommenderades. Nyodling skulle upp
muntras så långt som tillgången på gödsel och utsäde medgav. För plöjningen av de 
gamla vallarna och nyodlingen var behovet av dragkraft mycket stort. Vandringsrätta-
ren fick därför i uppgift att planera redskapsföreningar i byarna. Antalet sådana kom 
att uppgå till närmare 30. 

Det var meningen, att dessa skulle ansöka om lån hos statens jordbrukslånefond, 
vilken tilldelade lån upp till 4/5 av kostnaden. Problemet var emellertid, att det kunde 
dröja ända upp till ett år, innan besked om ett ev lån gavs. Därför var det mycket 
positivt att lån kunde fås från allmänningen till dess att lånefonden utbetalade lånen. 
Sålunda kunde väntetiden för köp av jordbruksredskapen reduceras med ungefär ett år. 
En fördel var även, att inköpskostnaderna reducerades, då inköpen samordnades, vari
genom mängdrabatt kunde erhållas. Man hoppades, att jordbrukarna skulle vara villiga 
till samarbete genom hopparning av hästar och till gemensamma köp av effektivare 
odlingsredskap. Det rådde en stor brist på sådana inom kommunen. Den tilltänkta 
redskapsuppsättningen (plog, tallriksharv, förställ, behövlig anspänning för 2 och 3 
hästar samt partömmar) betingade ett pris av 500 kronor, vartill 400 kronor kunde fås 
i lån från hushållningssällskapet. 

Under åren 1942—44 understödde allmänningen genom lån således anskaffandet av 
jordbruksredskap för parhästar. Av lånet skulle 20 % lämnas som bidrag, medan resten 
skulle återbetalas. Maskinlånet var beräknat att uppgå till 80 °/o men kom aldrig någon 
gång att uppgå till så hög procent. Skillnaden mellan den tänkta lånesumman och den, 
som erhölls, uppgick till cirka 3500 kronor, vilket allmänningen ersatte jordbrukarna 
med. Resultatet av redskapssammanslutningarnas arbete blev mycket tillfredsställande. 
Man fick igång ett allmänt plöjande med parhästar på de tunga myrjordarna. (Vand-
ringsrättare Sven Gustafsson i Glommersträsk, Muntlig uppgift 1973). 

Jordbruksutskottet ansåg även att det var en angelägen uppgift att utöka traktor
driften i kommunen. En motion om detta lämnades till allmänningsstyrelsen, som 
rådde delägarna att bidra till inköp av gengasaggregat till traktorer. Ett anslag på 
12 000 kronor ställdes till förfogande, vilket utlämnades som räntefritt lån till hugade 
traktorägare. Lånet maximerades till 1500 kronor, varav hälften efterskänktes, om 
traktorinnehavaren förband sig att mot rimlig avgift tillmötesgå övriga jordbrukare 
med körningar. Lånet var avsett att kunna tilldelas 6—8 personer. 

För att befrämja traktorverksamheten i kommunen, utförde allmänningsstyrelsen 
direkt efter världskrigets slut en undersökning av traktorbestlndets rumsliga fördel
ning. Det befanns då, att byarna Rönnäs, Storberg och Moskosel var i behov av trak
torer. Antalet traktorer i övrigt i kommunen uppgick till 16.1 Arvidsjaurs allmänning 
utdelade därpå traktorbidrag till ovannämnda byar som saknade traktorer och upp-

*) Traktorerna fördelade sig på byarna på följande sätt: 
Glommersträsk 2 Grundträsk 1 Tjappsåive 1 Pjesker 1 
Lappträsk 1 Saltmyran 1 Lauker 1 Rönnäs 1 
Näverliden 1 Renvallen 1 Serrejaur 1 
Järvträsk 1 Nyhem 1 Fjällbonäs 2 
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satte maskinstationer i dessa. För resp station bildades en traktorförening. Denna kunde 
därpå söka lån från jordbrukets maskinlånefond. 

Arvidsjaur kommun och allmänning bidrog vardera med 10 °/o av kostnaden. Vissa 
villkor var förbundna med traktorbidragen, nämligen att dessa skulle återbetalas om 
traktorn inte i önskad utsträckning tillhandahölls i legokörning för ortens jordbruks
arbeten, speciellt under tiden efter slattern och till dess att marken frös. Kostnaden 
per arbetstimme fick ej överstiga 10 kronor för plöjning och harvning. 

1948 inkom ytterligare tre ansökningar om bidrag till inköp av traktorer från jord
brukare i byarna Rättsel, Jerfojaur och Glommersträsk. Jordbrukarna i de två först
nämnda byarna fick bidrag men inte jordbrukarna i Glommersträsk. Man ansåg näm
ligen att behovet av traktorkörning var väl fyllt i denna del av socknen. 

Delägarna ansåg, att kommunen därmed var väl försörjd med traktorer och att 
inga fler bidrag borde ges. Man godkände dock ytterligare bidrag till inköp av två 
traktorer till byarna Vuotner och östra Gobde (1949). Dessutom fick en jordbrukare 
i Näverliden bidrag till traktorköp (1951). Hädanefter bestämde sig delägarna för att 
vara ytterst restriktiva med att ge bidrag, då det enligt en av allmäningsstyrelsen 
nyligen gjord utredning fanns 62 jordbrukstraktorer jämnt fördelade över kommunens 
olika distrikt. Det samlade allmänningsstödet inom Arvidsjaur till redskap och maskiner 
utgjorde tom 1951 ungefär 30 000 kr. 

Nedanstående tabell visar allmänningarnas anslag till jordbrukarnas 
inköp av redskap och maskiner fördelade på tio-årsperioder under åren 
1940—1970. 

Tab 22. Allmänningsanslag till jordbruksredskap och -maskiner 
Allmänningsskog 1940—49 1950—59 1960—69 Summa 

Arjeplog 35 999 35 999 
Arvidsjaur 28 816 1 587 30 4031 

Jokkmokk 24 431 139 226 74 653 238 310 
Gällivare 24 118 38 507 6 377 69 002 
Pajala 115 066 259 868 116 851 491 7852 

Junosuando 29 810 57 365 26 118 113 293 
Tärendö 22 955 29 431 6 373 58 759 
Jukkasjärvi 2 857 2 857 

Källa: Allmänningsskogarnas förvaltnings- och revisionsberättelser, 
Jordbruksnämndernas protokoll för Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner. 

De största årliga utbetalningarna ägde rum under 1950-talet. För 
Pajala har ingen uppdelning gjorts av andelsbidraget på ekonomibygg
nader och redskap.2 

1) Varav lån 29 005 
2) Summan utgör det totala andelsbidraget 
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6.2.3.3. Diskussion om allmänningsanslagens betydelse för jordbrukarna 
av uppsättning a v jordbruksredskap och -maskiner. 

Vad betydde då allmänningsanslagen för jordbrukarnas anskaffning av 
olika redskap och maskiner? Kan man utläsa ev skillnader härvidlag 
mellan kommuner med resp utan allmänningsanslag? 

Jordbruksstatistiken ger inga upplysningar om uppsättningen av mindre 
redskap, såsom harvar och plogar på jordbruksfastigheterna, vilket omöj
liggör en jämförelse mellan kommunerna. Inte heller allmänningsproto-
kollen lämnar någon närmare information härom.1 

Ifråga om maskininköpen har det framgått ovan, att jordbrukarna även 
kunde ansöka om lån hos staten. Som ett led i strävandena att förbilliga 
maskininköpen till de mindre jordbruken inrättade staten 1938 en jord
brukets maskinlånefond. Genom maskinlånen och de därmed samman
hängande bidragen skulle den gemensamma maskinanvändningen stimu
leras. Lånen och bidragen utdelades via hushållningssällskapen. Kommun
visa uppgifter om deras storlek saknas emellertid.2 

Eftersom bestämmelserna för de statliga maskinlånen och bidragen till 
de mindre jordbruken är desamma överallt, bör inte dessa i någon nämn
värd grad ha inverkat på skillnader i jordbrukarnas maskininnehav och 
sammansättning, något som däremot är fallet med naturförhållandena och 
den därav betingade produktionsinriktningen. 

Med ledning av 1944 års jordbruksräkning är det möjligt att göra vissa 
uttalanden om maskin- och redskapsuppsättningen inom de olika jord
bruksregionerna. 1944 års jordbruksräkning är mycket ambitiöst upplagd 
och omfattar 23 maskin- och redskapsslag. Denna ger uppgifter om både 
antal maskiner av olika slag och de brukningsdelar som hade tillgång 
till sådana, fördelade på olika storleksgrupper. Därav framgår, att det 
förelåg en skillnad i maskinanvändning mellan jordbruken i Norrbottens 
inland och kustbygd. Det förra var långt mindre mekaniserat, vilket är 
naturligt med hänsyn till brukningsdelarnas mindre storlek och till att 
det extensiva utnyttjandet av myrslåtter var vanligare där. 

Låt oss i stället jämföra Norrbottens inland med Västerbottens inland, 
där naturförutsättningarna är mer likartade! Ur jordbruksräkningen har 

1) Jordbrukarna i Jokkmokks och Gällivare kommuner lär åtminstone ha varit välför
sedda med dessa mindre redskap (Muntlig uppgift av f d vandringsrättaren Emil Ed
ström). 
2) I Tornedalsutredningen I (1958) finns dock vissa uppgifter om deras storlek för 
Tornedalskommunerna för tidsperioden 1948—1957. Härvid framgår att jordbrukarna 
i Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner fick 41 583 kr i statliga bidrag och 
146 922 kr i lån, medan allmänningsanslaget under berörda tid totalt utgjorde 114 876 kr. 
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10 olika redskap och maskiner användbara för inlandets jordbruk fram
tagits för jämförelse. 

Tab 23. Antal brukningsdelar med tillgång till större redskap och 
maskiner år 1944 

Jordbruksredskap Norrbottens inland Västerbottens inland 
antal Vo antal %> 

Konstgödselspridare 140 2,9 93 1,1 
Stallgödselspridare 1048 21,3 1400 17,1 
Radsåningsmaskiner 592 12,1 1165 14,2 
Hästhackor 113 2,3 157 1,9 
Potatisupptagningsmaskiner 36 — 172 2,1 
Slåttermaskiner 2330 47,4 3657 44,7 
Hästräfsor på hjul 199 4,1 84 1,0 
Släpräfsor 677 13,8 2469 30,2 
Tröskverk 340 6,9 898 11,0 
Traktorer (vanliga och dragbilar) 92 1,9 139 1,7 

Källa: Jordbruksräkningen 1944 

Foto: Rune Liljenäs 

Författarens far hemmansägare F V Liljenäs inför vårbrukets start i början 
av juni. 
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Av sammanställningen framgår, att jordbrukarna inom Norrbottens 
inland hade en större tillgång till konstgödsel- och stallgödselspridare, 
hästhackor, slåttermaskiner och hästräfsor på hjul. Motsatsen förelåg 
ifråga om radsåningsmaskiner, släpräfsor och tröskverk samt potatisupp-
tagningsmaskiner. I fråga om traktorer var man ungefär lika dåligt för
sedd. Skillnader i jordbrukarnas tillgång på jordbruksredskap kan sanno
likt dels förklaras med de olika rådande naturförutsättningarna inom 
resp inland dels även med tillgången på allmänningsanslagen i Norrbotten. 

Liknande ingående jämförelser från senare år är omöjliga att göra, 
eftersom jordbruksräkningarna saknar sådana uppgifter. 

Som uttryck för jordbrukets mekanisering brukar man använda till
gången på traktorer. Så är fallet även här, där denna mekaniseringsindika
tor används för en jämförelse mellan Norrbottens och Västerbottens in
land från olika år (se tabell 24). 

Tab 24. Andelen brukningsdelar (°!o) med tillgång till traktorer 
Är Norrbottens inland Västerbottens inland 

1944 21 21 

1951 391'2 201'2 

1956 uppgifter saknas 
1961 19 23 
1966 39 40 
Källa: Jordbruksräkningarna angivna år 

Av tabellen framgår, att jordbrukarna i Norrbottens inland 1951 hade 
en betydligt större tillgång till traktorer och dragbilar än Norrbottens 
inland. Senare utjämnades dock denna skillnad och tillgången till traktorer 
blev tämligen lika inom resp inland under 1960-talet. 

I detta sammanhang kan det även vara av ett visst intresse att referera 
till Tornedalsutredningen I (1958), där en sammanställning finns över 
traktorbeståndet (1956) inom Tornedalskommunerna. Utredningskom
mittén kunde konstatera, att traktorinnehavet var särskilt stort inom all-
männingskommunerna Karesuando, Pajala, Tärendö och Junosuando med 
ett antal traktorer per 100 hektar på 10,7, 5,7, 5,0 och 4,6 i nyss nämnd 
ordning. Även överkalix kommun var välförsedd med traktorer, näm
ligen 5,7 per 100 hektar. Som jämförelse kan nämnas att länssiffran var 
3,1. Allmänningsanslaget kan kanske delvis förklara skillnaderna i trak

1) Tillgång till traktorer, vanliga och dragbilar. 
2) Uppgifterna avser brukningsenheter med > 1 ha åker. 1951 års uppgifter är ej helt 
jämförbara med år 1961. 
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tortillgången mellan kommunerna. Men man bör även hålla i minnet, 
att traktorerna inte endast utnyttjades under den korta arbetssäsongen i 
jordbruket utan kom också i hög grad till användning inom skogsbruket. 

6.2.3.4. Allmänningarnas egen traktorverksamhet 

Vid sidan av de enskilda traktorerna bedrev allmänningarna själva också 
egna traktorverksamheter. Om en jordbrukare inte hade råd att skaffa 
sig en egen traktor kunde han alltid mot en viss avgift nyttja allmän-
ningens traktorer för olika arbeten inom jord- eller skogsbruket. Även 
icke-allmänningsdelägare hade tillgång till denna service. 

Skilda taxor tillämpades dock som regel för de båda grupperna. Icke
delägare erlade vanligtvis en högre avgift per arbetstimme. Som ett exem
pel på detta kan nämnas, att Arvidsjaurs allmänning under 1950-talet 
tog ut ett 'timpris på 25 kronor för odlingsarbeten åt delägare, medan icke
delägare erlade det dubbla timpriset. Därutöver differentierade allmän
ningarna taxorna ofta med hänsyn till typen av körsla. Därvid priorite
rades särskilt nyodlingsarbetet framför de övriga arbetena, vilket fram
går bl a av den kostnadsfördelning som Jokkmokks allmänning tillämpade 
i början av 1950-talet, nämligen: 

Allmänningsdelägare: Kostnad 
Nyodlingsarbete, odlingsvägar 35 kr/timme 
Utfarts- och enskilda vägar 40 „ 
Schaktning och planering m m inom jordbrukets ram 40 „ 
Schaktning och planering m m i industri eller affärsrörelse 50 „ 

Icke allmänningsdelägare 
För samtliga arbeten 60 „ 
Allt beräknades efter maskintimmar 

Allmänningarna startade traktorverksamheten under slutet av 1940-
talet eller i början av 1950-talet.1 Det fanns flera olika motiv, som låg 
bakom tillkomsten. Förutom att traktorer behövdes för egna arbeten på 
allmänningsskogarna, var efterfrågan på tyngre traktorer stor även från 
de enskilda fastighetsägarna. Bakgrunden var bl a att förbud mot skogs
bete hade införts, varigenom behovet av att anlägga kulturbeten var 
stort. Staten hade dessutom ställt generösa skogsvårdsbidrag i utsikt. Men 
dessförinnan måste betesfrågorna lösas på ett tillfredsställande sätt. 

1) Traktorverksamheten startade i Arjeplog 1947, Arvidsjaur 1948, Gällivare 1948, 
Jokkmokk 1949, Jukkasjärvi 1952 och i Pajala 1953. 
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Skogsvårdsstyrelsen förväntade sig att allmänningarna skulle medver
ka vid betesanläggningarna. Jordbrukarnas behov av tyngre traktorer 
var därutöver stort i samband med omplöjning av gamla vallar, sten-
röjning och dikningar (öppna diken och täckdiken). Allmänningarnas 
traktorer kom sålunda oftast att användas i samband med brytning av 
svårodlad jord. Inom Arjeplogs kommun hade man åren 1949 och 1950 
med allmänningens traktorer uppodlat 30 respektive 20 hektar mark. 
Utan tillgång till allmänningens tyngre traktorer hade denna uppodling 
knappast kunnat äga rum. Traktorerna utnyttjades intensivast inom jord
bruksarbetet i början av och under mitten av 1950-talet, samtidigt som 
jordbruket i inlandet arealmässigt nådde sin höjdpunkt. Synpunkter på 
det intensiva utnyttjandet av allmänningarnas traktorer framfördes allt 
emellanåt av allmänningsstyrelserna, vilket också ledde till en utökning 
av traktorverksamheten. Allmänningsstyrelserna har emellertid endast i 
undantagsfall belagt utnyttjandegraden eller fördelningen av traktorernas 
arbetstid i siffror på olika användargrupper och typ av arbeten, vilket 
försvårar en mer ingående jämförelse av traktordriften mellan de olika 
allmänningskommunerna. 

En allmänning, nämligen Arvidsjaurs, har dock årligen lämnat en 
detaljrik redovisning av traktorverksamheten, vilken gör det möjligt att 
analysera denna allmänning. En sammanställning över den nyodling som 
utförts med hjälp av allmänningens traktorer åren 1948—1961 visar, att 
nyodlingsarbetet var störst under åren 1953—1955 med en uppodling av 
sammanlagt 212 hektar. Tom utgången av 1955 hade 400 hektar odlats. 
Därefter avtog nyodlingsarbetet efterhand och omfattade 1961 endast 
1 hektar (se tabell 25). 

Tab 25. Sammanställning över nyodlad areal fastmark (hektar) 1948—61 
År Hektar År Hektar 
1948—1952 188 1958 2 
1953 85 1959 21 
1954 55 1960 12 
1955 72 1961 1 
1956 10 Summa: 467 
1957 20 

Källa: Arvidsjaurs allmänningsskog: Förvaltnings- och årsberättelser 

Av fördelningen av traktorernas arbetstid under samma period framgår 
att knappt hälften av tiden faller på de enskilda delägarna, vilka fram
förallt utnyttjade traktorerna i nyodlingsarbetet. 
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Tab 26. Fördelning av traktorernas arbetstid (timmar) åren 1948—61 
inom Arvidsjaurs kommun 

Subventionerade arbeten Arbetstimmar 
Nyodling 10 657 
Vägar 1 730 
Schaktning 1 429 
Enligt marknadspris 
Uthyrning 6 616 
Allmänningens egna arbeten 7 327 
Snöplogning 3 878 
Skogsdikning 196 
Div arbeten 274 

Summa: 32 017 

Källa: Arvidsjaurs allmänningsskog: Förvaltnings- och årsberättelser 

Medelkostnaden för traktorernas totala arbetstid var cirka 38 kr per 
timme, medan kostnaderna för de subventionerade arbetena var för ny
odling drygt 25 kr, för vägar 28 kr samt för schaktning 33 kr. Det bok-
föringsmässiga resultatet av traktordriften för åren 1948—1960 visar 
därför ett underskott på cirka 380 000 kr. 

En förskjutning av traktorernas arbetsuppgifter från nyodling till mer 
skogliga arbeten ägde rum mot slutet av 1950-talet. Det berodde huvud
sakligen på att statsbidragen till kulturbetesanläggningarna drogs in. 

Allmänningarnas traktorverksamhet har som regel aldrig varit direkt 
ekonomiskt lönande, vilket bl a framgick ovan från Arvidsjaurs allmänning. 
Orsaken därtill var, att traktortaxorna var alltför lågt satta i förhållande 
till kostnaderna. Förutom kostnader för reparationer av maskinerna, frakter 
och drivmedel utgick även löner till de anställda traktorförarna. Det var 
ganska vanligt, att traktorverksamheten gav ett årligt underskott, även 
om ingen hänsyn togs till maskinernas värdeminskning. Här måste emel
lertid inskjutas, att redovisningar från olika allmänningar skiljer sig 
ganska markant. Endast ett fåtal allmänningar specificerar driftskostna
derna mer ingående och anger huruvida de årliga kostnaderna inkluderar 
avskrivningar på maskinerna eller inte. Den årliga förlusten i traktor-
driften måste täckas via allmällningsmedel. Den del som täcker kostna
derna för utnyttjandet av traktorerna inom det enskilda jord- och skogs
bruket borde logiskt sett rubriceras som anslag och redovisas som sådant. 
Detta har dock bara skett inom en enda allmänning, nämligen Gällivare 
(se nedan). 

Den årliga ekonomiska förlusten eller bristen på arbetsobjekt var den 
främsta anledningen till allmänningarnas avveckling av traktorverksam
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heten. Jokkmokks allmänning exempelvis bedrev traktordrift åren 1949 
—1957. Pga det stora årliga underskottet avvecklades denna. Under 
nämnda period utgjorde underskottet närmare 300 000 kr (intäkter 201 623 
kr och utgifter 498 396 kr). Allmänningsdelägarna fick istället utnyttja 
traktorerna på den öppna marknaden, vilkas kostnader även subventio
nerades av allmänningen. 

Arjeplogs allmänning avvecklade också sin verksamhet av samma skäl. 
Under verksamhetsperioden 1947—1963 låg det itotala underskottet på 
cirka 80 000 kr (intäkter 153 920 kr och utgifter 234 369 kr). 

Pajala m fl allmänningsskogar bedrev traktorverksamhet åren 1953— 
1969, varefter den avvecklades framförallt pga bristen på arbetsobjekt. 
Under berörda tid hade traktorerna här framförallt utnyttjats för arbeten 
inom allmänningens egna skogar. Icke-delägare hade utnyttjat traktorerna 
i betydligt större utsträckning än delägarna (6536 arbetstimmar mot 1828 
för den sisitnämnda gruppen). 

Även inom Jukkasjärvi allmänning visar traktordriften på ett under
skott. From 1961 inkluderades även arbetet med barkmaskiner i trak
tordriften. Under perioden 1952—1970 utgör förlusten här ca 255 00 
kronor. (Intäkterna är 1 019 740 kr och utgifterna, inkl avskrivningar, är 
1 274 142 kr).1 

Endast Gällivare allmänningsskog redovisar den årliga förlusten för 
traktorverksamheten (inkl avskrivningar) såsom ett anslag, vilket emeller
tid sker först from 1957. Under tidsperioden 1957—1970 har den totala 
förlusten uppgått till ungefär 345 000 kr och följaktligen också anslaget 
till ungefär samma belopp. Även icke-delägare fick sålunda del av anslaget. 

En analys av traktorutnyttjandet för olika kategorier inom Gällivare 
åren 1969 resp 1972 visar på en stark förskjutning i användandet från 
allmänningsdelägare till icke-delägare. Relationen var 1969 75,4 % för 
delägarna mot 14,3 % för icke-delägare. Tre år senare var motsvarande 
relation 39,1 % för delägarna mot 44,4 % för icke-delägare.2 Detta inne
bar i sin tur, att allmänningsdelägarnas andel av allmänningsanslaget per 
traktortimme hade reducerats från cirka 91 % till 60 % Denna ut
veckling föranledde därför delägarna i Gällivare att upphöra med trak
torverksamheten (1973). 

*) Noteras kan att hushållningsgillena inom Jukkasjärvi bedrev en egen traktorverksam
het i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet med anslag från allmänning och 
kommun. Så omtalas bl a att Kiruna-Jukkasjärvi hushållsgille under åren 1947—1952 
utförde jordbrukskörningar till ett antal av 412 timmar. 
2) Resten av tiden, 10,3 % år 1969, 16,5 °/o å r 1972, användes traktorerna för allmän
ningens eget behov. 
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Mot bakgrunden av de begränsade uppgifterna i årsredovisningarna är 
det svårt att helt korrekt uttala sig om storleken av allmänningarnas 
totala anslag till trakjtorkörningarna. Under tidsperioden 1947—1970 
bör det samlade stödet under alla omständigheter ha uppgått till cirka 
1,5 miljoner kronor. 

6.3. DJURSKÖTSELN 

6.3.1. Kreatursavel, tjurföreningar och artificiell insemination 

6.3.1.1. Inledning 

Inom allmänningskommunerna saknas naturliga förutsättningar för en 
mer differentierad jordbruksproduktion. Kreatursskötseln har här alltid 
spelat den största rollen. Mjölkproduktionen har svarat för merparten av 
jordbrukets inkomster. Jordbrukets fortbestånd har således varit av-
hängigt denna. Därför är det rimligt att utgå ifrån, att en höjning av 
mjölkproduktionen såväl kvantitativt som kvalitativt borde ha tett sig 
som ett ytterst angeläget mål för jordbrukarna. 

6.3.1.2 Källmaterialet 

Uppgifter om kreatursavelns nivå och utveckling har bl a inhämtats från 
hushållningsgillenas protokoll, årsredovisningar för Norrbottens husdjurs
skötsel, styrelseberättelser för Västerbottens läns seminförening och tid
skriften Västerbotten samt muntliga uppgifter från länsveterinären inom 
Norrbottens län och distriktsveterinärerna inom allmänningskommunerna. 

6.3.1.3 Inköp av tjur- och kvigkalvar samt tjurföreningar 

Mjölkproduktionens storlek och kvalitet står i direkt relation till krea
turskötselns nivå. Bland hushållningsgillenas och vandringsrättarnas vik
tigaste arbetsuppgifter har därför varit att förbättra kreatursaveln (se 
Norrbottens läns hushållningssällskap 1850—1950 s 96 f).1 De allmän-
ningar som etablerade ett närmare samarbete med hushållningsgillena kom 
följaktligen på ett tidigt stadium av sin verksamhet att ekonomiskt stödja 

1) Norrbotten fick under 1900-talets första decennium landets första husdjurskonsulent. 
Denne fick en stor betydelse för länets kreatursskötsel. 
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avelsarbetet. Till dessa allmänningar hörde framförallt Gällivare, Jokk
mokk samt Pajala, Junosuando och Tärendö. Naturligtvis spelade enskilda 
personers intresse och initiativ en stor roll härvidlag. 

Innan avelsarbetet kom igång på allvar, rådde i allmänhet en mycket 
utbredd inavel bland djuren. För att råda bot mot denna inköptes genom 
gillenas försorg från avelscentra rasrena tjur- och kvigkavlar, vilka ut
placerades i olika byar runtom i bygden. De jordbrukare som tog emot 
avelsdjur brukade också som regel få en viss ersättning för inköp av 
foder. I sådana jordbruksbyar, där kounderlaget var större, försökte man 
också få till stånd tjurföreningar så att det bättre tjurmaterialet kom till 
allmänt utnyttjande i bygderna. Efter att i början ha visat ytterst ringa 
intresse för avelsarbetet, ökade så småningom jordbrukarnas engagemang 
i frågan, så att tom konkurrens om avelsdjuren uppstod. Vandringsrät-
tarna ålades att ansvara för kontrollen av att betäckning av kvigor inte 
ägde rum alltför tidigt, vilket tidigare var vanligt åtminstone före 1930. 

I vilken utsträckning har de olika allmänningarna stött avelsarbetet 
och vilka resultat har uppnåtts? 

Gällivare allmänning var en av de första allmänningar, som hjälpte till 
med att starta tjurföreningar (3 st) inom sin kommun.1 Detta skedde redan 
före 1910. Två av dem kom emellertid kort tid därefter att lägga ner sin 
verksamhet. 1918 återstod bara tjurföreningen i Hakkas, som stimulerades 
att fortsätta verksamheten med bidrag från allmänningen (150 kr). Även 
dess verksamhet lades ner under några år men återupptogs 1925.2 I 
samma by höll man sig också vid den tiden med en avelshingst, till vars 
underhåll allmänningen likaledes lämnade bidrag (150 kr år 1918). 

Eftersom strävandena att bilda fler tjurföreningar misslyckades till en 
början, stimulerades i stället inköp av avelstjurkalvar, vilka utplacerades 
i de större byarna.3 Så småningom fick man också under slutet av 1920-
talet till stånd fler tjurföreningar förutom den i Hakkas, nämligen i by
arna Ullatti, Skaulo, Yrttivaara, Markitta och Mäntyvaara samt i central
orten Gällivare. Tjurföreningar kom också senare att bildas i Palohuornas, 
Purnu, Nattavaara och Vettasjärvi. Alla dessa föreningar fick ett årligt 
bidrag från allmänningen om 400—500 kr. 

*) Nattavara tjurförening år 1907, Hakkas tjurförening och Markitta tjurförening 1908. 
2) 1925 var 13 jordbrukare med 35 kor anslutna till tjurföreningen. 
3) Man placerade under 1920-talet ut tjurkalvar efter hand i bla följande byar: Vit
träsk, Dokkas, Nattavaara, Purnu, Storberget, Killingi, Gällivare, Vettasjärvi och 
Sammakko och i centralorten Gällivare. 
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Sedan 1920-talets början har Jokkmokks allmänning likaledes lämnat 
bidrag till kreatursaveln.1 Tom år 1928 hade man inom Jokkmokk ut
placerat 22 rasrena tjurkalvar inom olika byar och man ansåg, att man 
med denna åtgärd tillsvidare hade fyllt behovet. Det fortsatta avelsarbetet 
skulle nu inriktas på djurens skötsel och utfodring. Målsättningen på lång 
sikt skulle nämligen vara att bereda jordbrukarna möjlighet till ökade 
inkomster genom mjölkförsäljning. 

Jokkmokks hushållsgille ( = allmänning) uppmuntrade även bildan
det av itjur- och mjölkkontrollföreningar i byarna. Antalet föreningar 
var i början av 1950-talet sju stycken.2 Inom de byar där sadana inte 
kunde bildas pga ett för ringa koantal, lämnades bidrag för inköp av 
enskilda tjurkalvar. "Detta är utan tvivel ett utmärkt sätt att för rim
liga kostnader kunna förbättra kreatursstammen" (Jokkmokks hushålls
gillets ordförande år 1939). Redan i slutet av 1930-talet ansåg gillets sty
relse, att man nu nått ett tillfredsställande resultat med avelsarbetet. 

Allmänningsanslaget till kreatursaveln var inom Jokkmokk fram till 
1940-talets slut den näst största utgiftsposten efter konstgödsel och ut
säde. Nu tillkom även betydande anslag till inköp av olika jordbruks
maskiner samt plöjning och dikning. 

Även inom Pajala, Junosuando och Tårendö kommuner lämnades all-
männingsbidrag såväl till inköp av avelskalvar som till tjurföreningar. I 
slutet av 1920-talet fanns fem stycken tjurföreningar inom Pajala, näm
ligen i byarna Erkheikki, Jarhois, Peräjävaara, Sattajärvi och Pajala. 
Inom Tärendö fanns vid samma tid två tjurföreningar, dels i kyrkbyn 
dels i Storbyn. Junosuando kommun saknade däremot tjurföreningar. Där 
inriktades avelsarbetet framförallt på inköp av tjurkalvar. Sådana inköp 
gjordes även till de två andra kommunerna. Pajala och Tärendö kommu
ner hade vid denna tid en gemensam svinavelsförening, som också under
stöddes med allmänningsmedel. Antalet tjurföreningar växte efterhand 
och hade till mitten av 1940-talet utökats till 12 inom Pajala. De byar 
som hade tillkommit var Anttis, Huuki, Kaunisvaara, Sahavaara, Peräjä
vaara, Käymäjärvi och Aareavaara. I Tärendö hade antalet tjurföreningar 

*) Allmänningsdelägarna hade tidigare tillsatt en särskild kommitté för kreatursstam
mens förbättring men upplöste den år 1924 och överlät verksamheten på gillets styrelse. 
Det var nämligen samma personer, som satt både i kommittén och i gillesstyrelsen. Som 
exempel kan nämnas, att under året 1924 placerades avelsdjur i byarna Brändön, 
Mattisudden, Skällarim, Vajkijaur, Kirtik, Storbacken, Årrenjarka och Björkholmen 
(Jokkmokk hushållsgilles protokoll år 1924). 
2) Tjurföreningar fanns i följande byar: Mattisudden, Vuollerim, Porsi, Kuoka, Vaijki-
jaure, Purkijaure och Randijaur. 
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vuxit till fyra med tre i kyrkbyn och en i Kainulasjärvi. Inom Junosuando 
kommun saknade man fortfarande tjurföreningar. Där fortsatte man 
istället med de årliga inköpen av tjurkalvar. Allmänningen differentierade 
under senare delen av 1940-talet bidraget till tjurföreningarna inom 
Pajala och Tärendö med hänsyn till kundunderlaget. Beloppet bestämdes 
till minst 50 °/o av tjurens underhållskostnader (1947). Anslaget utdelades 
på följande sätt: till förening med högst 40 kor 1300 kr 

41—50 kor 1200 kr 
51—60 kor 1100 kr 
61—70 kor 1000 kr 
71—80 kor 900 kr 

Man höll fast vid anslagsdifferentieringen fram till början av 1960-
talet, då det blev aktuellt med att introducera den artificiella insemina-
tionen. 

Inom de övriga allmänningarna har man i betydligt mindre utsträckning 
engagerat sig i avelsarbetet med tjurföreningar och inköp av avelsdjur. 
Eftersom mindre allmänningsanslag tilldelades gillena även inom dessa 
senare kommuner, kom man indirekt att i viss mån stödja avelsarbetet. 

]ordbrukardag i Randijaur i Jokkmokks kommun i början av 1940-talet 
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Inom Arjeplog har man också sedan 1920-talet årligen inköpt avelstjur-
kalvar. Det har vanligtvis rört sig om högst en eller två per år. Under 
åren närmast efter andra världskriget (1945—50) var de årliga inköpen 
desto större.1 I Sjuisnäs bildades en tjurförening, vilken vid enstaka till
fällen fick allmänningsanslag med 500—1000 kr per år. Även inom 
Arvidsjaur köpte man årligen in en och annan besiktningstjurkalv som 
placerades ut i de byar, där förutsättningar för tjurförening saknades 
(se Arvidsjaurs hushållningsgille 1953). Under 1940- och 1950-talen fanns 
här ungefär 16 tjurföreningar.2 Dessa hade dock bildats utan anslag från 
allmänningen. Inom Vittangi och Kimna-Jukkasjärvi hushållningsgillen 
stod avelsarbetet på en mycket miserabel nivå (Jordbruksinstruktören 
1953). Allmänningen och Kiruna näringsnämnd kritiserades för att allt
för ensidigt ha investerat i foderväxtodlingen, medan djursidan blivit 
eftersatt. Allmänningen rekommenderades att minska på bidraget till 
konstgödsel och i stället satsa medel på att köpa in besiktningstjurar3 och 
starta en tjurförening i Vittangi.4 Jordbruksinstruktören föreslog ett all
männingsanslag på 1000 kr per år till tjurföreningen, medan de enskilda 
tjurhållarna i de föreslagna byarna skulle få en årlig ersättning på 500 
kr. Allmänningsdelägarna följde rådet och ändrade på inriktningen i 
jordbruksanslagen. 

Figur 15 visar tjurföreningarnas utbredning inom länet under skilda 
perioder under åren 1905—1940. önskvärt hade varit att även få data 
för antalet tjurföreningar under 1940- och 1950-talen. Sådana uppgifter 
har emellertid inte funnits att tillgå. Kartan visar endast de tjurföreningar 
som erhållit någon form av stöd (främst lån) från Norrbottens hushåll
ningssällskap. De första tjurföreningarna under första och andra del
perioden bildades som synes främst inom kustbygden. 

1) År 1945 inköptes 23 st 
„ 1946 „ 30 st 
„ 1947 „ 24 st 
„ 1948 „ 21 st 
„ 1949 „ 26 st 
„ 1950 „ 13 st 

2) I Glommersträsk fanns ett avelscentrum. Tjurföreningar fanns i följande byar: Glom-
mersträsk, Moräng, Järvträsk, Gallejaur, Södra Sandträsk, Utterliden, Rönnliden, Sjö
träsk, Hedberg, Gullön, Aborrträsk, Pjesker, Lauker, Fjällbonäs och Renvallen. 
8) Allt som allt skulle 15 besiktningstjurar inköpas och placeras ut i följande byar: 
Kuoksu, Lainio, Masugnsbyn, Merasjärvi-Nurmasuando, Parakka, Piilijärvi-Lappe-
suando, Svappavaara, övre Soppero, Lannavaara, Nedre Soppero Silkimuatka, Jukkas-
järvi, Paksuniemi, Kurravaara, Tuolluvaara, Kaalasjärvi-Puoltsa. 
4) Vittangi tjurförening upplöstes 1963. 
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Fig 15. Tjur föreningar i Norrbottens län 
Källa: Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar 

År 1945 infördes det s k "tjurbesiktningstvånget". Enligt lag fick tjur 
ej användas till betäckning av andra djurägares kor, såvida tjuren inte 
var fallen efter stamboksförd far och mor från A-kontrollerad be
sättning.1 Jordbrukarna var i allmänhet avogt inställda till bestämmelsen 
och ställde också gång efter annan krav på att denna skulle tas bort. 
Allmänningarna kunde via anslagen till tjurföreningarna och genom in
köpen av tjurkalvar emellertid påverka jordbrukarna att efterleva be
stämmelsen. 

') Kungl förordning från den 28 april 1944 
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Allmänningarnas styrning via anslagen gav upphov till vissa kvali
tetsskillnader i tjurmaterialet mellan kommuner med respektive utan 
allmänningsbidrag. Så förekom vissa skillnader mellan allmänningskom-
munerna i kustbygden och den nära intill belägna Korpilombolo kommun 
(Distr vet Rune Avenäs, muntlig uppgift 1975). Medan man inom de 
förra höll sig till stamboksförda tjurar, saknades sådana i den senare kom
munen. Där använde man sig i stället av s k gårdstjurar. I denna kommun 
fanns heller ingen tjurförening. 

Vissa skillnader i tjuraveln kunde också skönjas mellan lappmarken i 
Norrbotten och Västerbotten, vilket framgår av nedanstående redogörelse. 

6.3.1.4. Jämförelse med Västerbottens lappmark 
Ännu i slutet av 1940-talet befann sig kreatursaveln på en miserabel nivå i Västerbot
tens lappmark, över detta anmärker bl a husdjurskonsulenten Vilhelm Svedbäck: 

"Vid flertalet besättningar inom lappmarken bedrives inte något planmässigt 
avelsarbete utan tjurhållningen är ordnad mer eller mindre slumpmässigt. 
Huvudsaken är, att korna blir dräktiga. Vid tjurens kvalitet eller släktskaps
förhållanden till korna fästes litet eller intet avseende" (Västerbotten nr 3 och 
4 1949 s 68, Tidskrift för Västerbottens läns Hushållningssällskap och Skogs
vårdsstyrelse) 

Hushållningssällskapet i Västerbotten hade sedan 1936 visserligen lämnat bidrag 
från det s k Norrländska produktionsanslaget till inköp av avelskalvar, men dessa hade 
inte rönt någon större efterfrågan inom lappmarken. Man beslöt därför att dra in 
bidraget 1950. 

Antalet tjurföreningar i lappmarken uppgick i slutet av 1940-talet till endast 16 st. 
Dessa fördelade sig på kommunerna sålunda: 

Lycksele 3 föreningar 
Äsele 4 „ 
Dorotea 4 „ 
Vilhelmina 2 „ 
örträsk 2 „ 
Malå 1 „ 

Stora delar av Västerbottens lappmark saknade sålunda denna form av 
tjurhållning. Förklaringen ansågs bl a vara den, att sällskapets bidrag till 
föreningarna var beroende av anslutningen till mjölkkontrollverksamheten. 
Eftersom denna hade en begränsad omfattning inom lappmarken, var 
även förekomsten av tjurföreningar ringa. 

Antalet tjurföreningar var således betydligt lägre i Västerbottens inland 
än i Norrbottens. 
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Fig 16. Antalkor 1927—1971 
Källa: Jordbruksräkningarna angivna år 

6.3.1.5. Introduktionen av den artificiella Inseminationen 

1950-talet karaktäriserades av en fortsatt minskning av koantalet, vilket 
framgår av figur 16. 

Detta innebar samtidigt, att tillgången på antalet besiktningstjurar 
minskade.1 Kounderlaget för en tjurförening blev också alltför litet, vilket 
ju i själva verket innebar lägre inkomster. Tjurhållarna blev bl a därför 
alltmer obenägna att inneha tjur. Det uppstod vissa svårigheter att 
till rimliga kostnader få fram lämpliga och någorlunda centralt bo
ende tjurhållare. För jordbrukarna blev olägenheterna alltmer uppenbara, 
allteftersom tjurhållningen upphörde i byarna (NLB 1958:4 s 84). Man 
ville också bli kvitt tjurbesiktningstvånget, vilket emellertid hushållnings
sällskapet höll fast vid. 

1) Ex inom Jokkmokks kommun fanns i slutet av 1950-talet endast 10 besiktnings
tjurar kvar i byarna. 
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Det var särskilt områden med sedan tidigare mycket ringa kotäthet, 
som drabbades av minskningen i koantalet. Hit hörde Lappmarken, där 
jordbruken ofta låg vitt skilda från varandra och där besättningarna 
nästan undantagslöst var små. De sedan tidigare stora avstånden mellan 
byar med tjurar blev således ännu större p g a de ovan beskrivna orsa
kerna. 

Transportproblemen blev än mer kännbara för djurägarna, såväl i 
kostnader som i tid. Inom Jokkmokks kommun försökte allmänningen 
lösa problemen med djurtransporterna genom att ersätta djurägaren för 
hela transportkostnaden. Vidare lät man iordningsställa särskilda trans-
portkurar för kotransporterna. Taxibilarna i de större byarna fick läns
styrelsens tillstånd att utföra dessa transporter. 

Veterinären i Jokkmokk ansåg emellertid, att en lämplig lösning på 
problemet med betäckningsfrågan var att introducera artificiell insemina
tion (= a.i.-metoden) och att därmed avveckla de återstående tjurföre
ningarna. Delägarna tog detta ad notam och beslöt år 1957 att introdu
cera a.i.-metoden på försök. Denna skulle tillämpas genom veterinärens 
försorg, för vilken ett arvode av 1200 kr per år utbetalades. Därmed blev 
Jokkmokk den första kommunen i länet som på försök introducerade den 
artificiella 'Inseminationen. 

I det här sammanhanget kan det vara av ett visst intresse att ge en kort orientering 
om tidpunkten för de första seminförenLngarnas bildande i landet och deras fortsatta 
utbredning i Sverige. De första föreningarna kom till 1943 i Södra Luggude (Skåne) 
och omkring Nyköping (Norborg s 222—223). 

De flesta av de syd- och mellansvenska föreningarna startade under 1940-talet. Den 
första i Norrland, nämligen Södra Hälsinglands seminförening, bildades 1951. I Väster
norrland inrättades de första seminföreningarna i Sundsvallsområdet och i Ådalen 1954. 
Jämtlands läns seminförening tillkom 1956. Norrbottens läns seminförening bildades 
1959, medan en liknande förening inom Västerbotten startade sin verksamhet två år 
senare. 

Under hösten 1959 tilltog intresset för artificiell insemination i Norr
botten. Man beslöt att bilda en länsförening, Norrbottens läns seminföre
ning 1959, som bl a skulle ansvara för en central tjurstation. Till läns
föreningen kunde sedan de förväntade lokala seminkretsarna knytas. Det 
var otänkbart med en gemensam länsomfattande seminförening med lika 
kostnader per ko för alla djurägare med tanke på de större kostnaderna 
(högre löner till seminörerna och högre resekostnader) inom lappmarks
kommunerna. 

Med anledning av de dryga resekostnaderna i glesbygden framhöll hus
hållningssällskapets sekreterare i Luleå, 
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"Som tur är, kan man väl våga förutsätta att just de mest krea-
tursglesa bygderna, där kostnaderna för seminörernas resor blir 
störst, också är de områden, där genom stöd från exempelvis 
allmänningsfonder, största förutsättningar finns till lokalt stöd" 
(NLB 1959 nr 1, s 4). 

Även distriktsveterinären inom Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner 
förordade i likhet med kollegan i Jokkmokk artificiell insemination och 
såg i denna en möjlighet att förbättra kreaturshushållningen. Den erbjöd 
ju särskilt stora praktiska fördelar inom utpräglade glesbygdsområden. 
Men dessvärre skulle kostnaderna för den artificiella Inseminationen bli 
så höga där, att de omöjligt kunde bäras av de enskilda djurägarna med 
tanke på de små djurbesättningarna. Den enda möjligheten för att 
genomföra denna skulle vara, att allmänningarna ansvarade för merparten 
av kostnaderna. 

De första seminkretsarna bildades 1959 först i Arvidsjaur och senare 
under året i Piteå och i Jokkmokk. Allmänningsstyrelsen i Arvidsjaur 
höll sammanträden med djurägarna i de olika byarna och informerade 
om fördelarna med artificiell insemination. De flesta djurägare accep
terade a.i.-metoden och anslöt sig till seminkretsen. Delägarna beslöt att 
till en början lämna bidrag både till artificiell insemination och tjurhåll
ning. Detta berodde på att endast jordbrukare i de mer centralt belägna 
byarna i inledningsskedet kunde bli anslutna till seminkretsen. Man 
tog medel ur Saltmyrans riskfond ( = allmänningsmedel) dels för att upp
föra en särskild klinik dels för att ge bidrag till djurägarna med 15 
kronor per ko samt till halva inträdesavgiften i föreningen. Bidrag till 
tjurhållning skulle utgå endast till sådana jordbrukare som ägde stam-
boksförda tjurar. Bidraget utgick även till djurägare, som inte var all-
männingsdelägare. Mot slutet av 1959 önskade djurägare med ytterligare 
400 kor ansluta sig till seminkretsen. Distriktsveterinären hade nämligen 
uppmärksammat att det stopp för inträde i kretsen som funnits för 
jordbrukarna i de mer perifera delarna av kommunen hade varit till 
stort men. Möjligheten att få korna dräktiga hade nämligen ytterligare 
försämrats i de berörda områdena. Veterinären underströk, att den 
service som seminkretsen skulle kunna erbjuda dessa jordbrukare närmast 
var att betrakta som en social åtgärd. Seminverksamheten ansågs vara 
av avgörande betydelse för jordbrukets fortbestånd i dessa trakter. 
De extra kostnader som kom att uppstå vid en utvidgning av semin
kretsen borde bekostas av allmänningen. Arvidsjaurs seminkrets utö
kade därpå medlemsantalet även till att omfatta dessa av veterinären 
nämnda områden. Det kom också en vädjan från Arjeplogs allmänning 
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(år 1960) om att jordbrukarna även i denna kommun borde få möjlighet 
till medlemskap i Arvidsjaurs seminkrets, vilket beviljades. Det blev 
emellertid endast jordbrukarna inom Arjeplogs kommuns södra del, som 
fick möjlighet att ansluta sig till seminkretsen. Gränsen gick i norr till 
Galtisjaur, i nordväst till Jutis och i väster till Laisvallby. Jordbrukare 
utan tillgång till väg inom detta område undantogs också. Samma år 
bildades Luleå och Kalix seminkretsar.1 

Arjeplogs allmänning förband sig att i likhet med Arvidsjaurs all
männing ekonomiskt svara för allmänningsdelägarnas kostnader med 
halva inträdesavgiften, som var 10 kronor och att ersätta djurägaren med 
hela den kostnad som översteg 30 kronor per ko och år. Av seminkretsens 
totala anslag kom Arvidsjaurs allmänning i början att ansvara för 
närmare 70 °/o, medan Arjeplogs allmänning stod för resten. Seminkost-
naden per ko steg årligen. I fördelningen mellan Arvidsjaurs och Arje
plogs kommuner skedde en jämkning till förmån för Arjeplog. En bi
dragande orsak till kostnadsökningen sades vara, att gårdar inom Arje
plog med mycket stora avstånd hade fått medlemskap, vilket bidrog 
till en betydande merkostnad för verksamheten. 

Efter det första verksamhetsåret konstaterades, att djurägare med 1268 
kor i Arvidsjaur, 365 kor i Arjeplog och 500 kor i Jokkmokk varit an
slutna till seminverksamheten, vilket innebar en täckningsgrad på när
mare 80 % för Arvidsjaur resp Arjeplog samt i det närmaste 100 % för 
Jokkmokk. 

År 1960 anslog även Gällivare allmänning medel till den artificiella 
inseminationen av samma skäl som i de tidigare beskrivna allmän-
ningarna. Här kom Gällivare kommun att påta sig det större betalnings
ansvaret. Inom Kiruna kommun tog näringsnämnden kontakt med hus
hållningssällskapet för att få hjälp med att införa artificiell insemination 
även inom denna kommun. Upprepade krav på artificiell insemination 
hade framförts på allmänningsstämmor av jordbrukare från olika byar. 
Det årliga allmänningsanslaget till tjurverksamheten ville man istället 
ha överfört på den artificiella inseminationen.2 

Fr om hösten 1962 anslöt sig jordbrukarna inom Kiruna via närings
nämnden till Gällivare seminkrets.3 Kostnaden per ko och år blev 100 
kronor, av vilka djurägaren erlade 40 kronor. Resten täcktes med bi

1) Luleå seminkrets omfattade Edefors, Luleå och Bodens kommuner och Kalix semin
krets överkalix, Kalix, övertorneå och Haparanda kommuner. 
2) 1962 beslöt man på allmänningsstämma att helt upphöra med anslag till tjurföre
ningarna och istället understödja den artificiella inseminationen. 
3) 1.10.1962—30.9.1963 seminerades 280 kor. Antalet anslutna kor var året därpå 400. 
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drag från Kiruna stad, som stod för merparten samt med medel från 
Jukkasjärvi sockenallmänning (5000 kr per år). Andelen anslutna kor 
1964 var närmare 90 °/o. 

1964 blev det även aktuellt för jordbrukarna inom allmänningskom-
munerna i kustbygden att ingå i en seminförening nämligen i Norrbottens 
östra och avveckla de kvarvarande tjurföreningarna. Allmänningsbidraget 
bestämdes här till 15 kr per ko. Anslutningen blev hundraprocentig. 

Figur 17 visar tillkomståren för de olika seminkretsarna. Efter 1964 
förekom seminverksamhet inom samtliga kommuner inom länet. 

Koantalet fortsatte att sjunka kraftigt under 1960-talet, vilket med
förde ökade problem för seminörerna att få full sysselsättning. Exempel-

Fig 17. Seminkretsarna inom Norrbottens län 
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vis fann Jokkmokks seminkrets, att seminörverksamheten inte kunde ut
nyttjas till fullo enbart för Jokkmokkskretsen. En anslutning till Nedre 
Luledalens seminkrets förordades 1963. Den fasta årsavgiften till denna 
beräknades uppgå till drygt 22 000 kronor. 

Sammanslagningen utföll ej väl, även om den ur ekonomisk syn
punkt verkade bra.1 Servioen till djurägarna blev sämre. Man beslöt 
att på nytt försöka uppta verksamheten (år 1964) och anställa en ny 
seminör. Då Jokkmokks kommun fick en ny veterinär i slutet av 1960-
talet, kom seminörens arbete att överföras på veterinären, eftersom om
fattningen av den veterinära verksamheten hade reducerats betydligt över 
tiden. Därmed hoppades man även kunna trygga en fortsatt veterinär
tjänst inom kommunen. Koantalet fortsatte emellertid ytterligare att gå 
ner. Seminföreningens inkomster från djurägarna minskade och verksam
heten måste kraftigt stödjas av allmänningen för att hållas vid liv. Så 
uppgick exempelvis utgifterna 1967 till 37 500 kronor, av vilka Jokk
mokks allmänning svarade för 25 000 kronor. Resterande 12 500 kronor 
fick djurägarna själva stå för. 

Antalet kor fortsatte att sjunka ytterligare. Jokkmokks seminkrets 
beslöt år 1970 att ansluta sig till Norrbottens husdjursskötsel. Genom 
denna anslutning skulle man reducera administrationskostnaderna. Även 
Arvidsjaurs seminkrets upphörde år 1973 med verksamheten och upp
gick i Norrbottens husdjursskötsel. Arvidsjaurs allmänningsstyrelse ansåg, 
att man genom denna samordning skulle stabilisera det kvarvarande jord
bruket. Gällivare seminkrets fortsatte dock sin verksamhet som självstän
dig krets. 

6.3.1.6. Fördelar med artificiell insemination 

Den främsta fördelen med artificiell insemination var nog den att djur
ägaren inte längre behövde transportera kon det ofta långa avståndet till 
en tjurhållare. Nu kunde man istället ringa efter en seminör, som kom 
hem till gården. Ytterligare fördelar var att man använde förstklassigt 
tjurmaterial. Man fick även snabbare och säkrare avkommeundersökning 
på de insatta ungtjurarna och en ökad användning av de dokumenterat 
goda tjurarna. 

Mjölkkontrollen blev av ännu större betydelse för ett riktigt avelsurval 
och därmed lönande mjölkproduktion. Jordbrukarna skaffade sig även 

1) Man hade räknat med att göra en förtjänst med ungefär 12 000 kronor per år. 
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tyngre mjölkraser, vilket ökade kraven på utfodringen av djuren. Medel
avkastningen per ko ökade successivt och steg under åren 1960—1970 
med i genomsnitt 1500 kg per år inom Norrbottens län (Redogörelse 
över Norrbottens husdjursskötsel, kontrollverksamheten 1970). 

6.3.1.7. Kostnadsjämförelse mellan seminkretsarna inom Norrbottens län 

Den genomsnittliga seminkostnaden per ko för hela länet uppgick åren 
1959/60—1964/65 till 44,52 kronor. Motsvarande kostnad i kustbygden 
var 38,80 kronor. Det var de dryga kostnaderna för seminörernas resor 
osh löner inom lappmarkskretsarna, som höjde genomsnittssiffran för 
länet. Lappmarkskretsarnas genomsnittliga utgift per ko var från 1,5 
till 3 gånger större än kustbygdens. Genomsnittskostnaden under nämnda 
period var inom Arvidsjaurs seminkrets (Arvidsjaurs orh Arjeplogs kom
muner) 58,87 kronor, inom Jokkmokks 109,86 kronor och slutligen inom 
Gällivare seminkrets (Gällivare och Kiruna kommuner) 112,24 kronor. 

6.3.1.8. Effekten av allmänningsanslagen 

Samtliga allmänningar har alltsedan introduktionen av den artificiella 
inseminationen inom berörda kommuner årligen lämnat betydande anslag 
till verksamheten (se tabell 27). Inom Gällivare och Kiruna kommuner 
har stora kommunala anslag tillika utgått. 

Tab 27. Allmänningsskogarnas anslag till artificiell insemination (kr) 
Är Arvidsjaur Arjeplog Jokkmokk Gällivare Pajala m fl Jukkasjärvi 

1957 1 500 
1958 947 
1959 7 757 
1960 30 223 22 309 5 000 
1961 32 008 27 495 10 000 
1962 25 370 13 000 29 966 16 400 3 600 
1963 21 519 12 000 30 000 33 600 4 000 
1964 36 003 18 054 35 500 35 000 8 000 
1965 28 381 15 000 23 500 24 600 17 451 5 000 
1966 33 375 15 000 30 000 15 400 23 787 5 000 
1967 32 625 15 000 25 000 20 000 23 060 5 000 
1968 31 295 15 000 25 000 20 000 16 400 5 000 
1969 50 735 15 000 13 964 15 000 5 255 5 000 

Summa kr: 330 238 118 054 264 234 195 000 85 953 40 600 

Källa: Allmänningarnas års- och revisionsberättelser. 
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Kr. 

Seminkretsar 

Djurägarens kostnad 

AUmänningarnas a nslag 

Fig 18. Seminkretsarnas genomsnittliga kostnader per ko 
respektive allmänningarnas anslag 1959/60—1964/65 

Allmänningarna har under perioden 1957—1970 tillsammans lämnat 
cirka 1 milj kronor i anslag. Summan har naturligtvis haft betydelse för 
djurägarna i form av reducerade kostnader. Den genomsnittliga kostna
den per ko har för djurägarna inom de olika allmänningskommunerna 
1959/60—1964/65 sålunda stannat vid följande belopp: 

Djurägarens kostnad, kronor Allmänningsanslag, kronor 

Arjeplog 37,50 21 
Arvidsjaur 35 24 
Jokkmokk 25 85 
Gällivare 45 671 

Pajala, Junosuando, Tärendö 23 15 
Kiruna 40 601 

1) Inklusive kommunalt bidrag 
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Som en följd av allmännings- och de kommunala anslagen har djur
ägarnas seminkostnader inom berörda kommuner kommit ned på ungefär 
samma nivå som de i kustbygden. Det finns tom exempel på att kost
naderna i en lappmarkskommun, nämligen Jokkmokks, underskridit kust
bygdens. Jordbrukarna i kustbygden utanför allmänningskommunerna 
har däremot själva fått bära merparten av kostnaderna för seminverk-
samheten. 

Vad innebär då anslaget i realiteten för en jordbrukare bosatt exempel
vis inom Jokkmokk med en besättning på 5 kor under den nämnda 5-års-
perioden? 

Den verkliga seminkostnaden per ko utgör 109,86 kr X 5 = 549,30 kr 
Djurägarens kostnad uppgår till 25 krX5 = 125,00 kr 

Kostnadsreduktionen blir sålunda 424 kr per år. 

Uppmärksammas bör även, att djurägarna erlägger samma kostnad per 
seminering oavsett jordbruksfastighetens läge. Jordbrukarna är sålunda 
ur kostnadssynpunkt jämställda oberoende av bostadsort. 

Löne- och reskostnaderna för seminering har ökat kraftigt över tiden 
huvudsakligen beroende på den starka minskningen i koantalet. Djur
ägarnas kostnader har dock inte på långt när ökat så kraftigt som an
slagen från allmänning respektive kommun. Kostnadsfördelningen mellan 
dessa för 1970 kan avläsas i nedanstående tabell. Därav framgår att 
stödet inom lappmarkskommunerna varierar mellan 72 och 181 kr. 

Tab 28. Kostnadeï för seminering 
Kostnadsfördelning per ko 1970 

Antal 
seinmerade 
kor Kommun 

Tot kostnad Djurägarens Anslagets 
egen kostnad storlek 

Arvidsjaur 
Arjeplog 
Jokkmokk 
Gällivare 
Kiruna 
Pajala, Junosuando 
och Tärendö 

231 
173 

117 
128,60 
113,16 

75 

45 
45 
25 
50 
40 

50 

181 
133 

25 

72 
83,60 
88,16 

900 

577 
179 
72 

204 
191 
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Man kan konstatera, att allmännings- respektive kommunanslagen till 
seminverksamheten varit av stor betydelse för jordbrukets fortbestånd 
inom nämnda glesbygdskommuner. 

Tabell 29 slutligen visar allmänningarnas totala anslag till kreaturs-
aveln åren 1940—1970. 

Tab 29. Allmänningsanslag till kreatursavel, tjurföreningar och 
artificiell insemination 

Pajala 
Junosuando 

Arjeplogs Arvidsjaurs Jokkmokks Gällivare Tärendö Jukkasjärvi 
År allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog 

1940—49 12 309 2 920 94 524 46 025 99 720 1 653 
1950—59 9 357 8 704 242 380 110 462 317 959 21 440 
1960—69 118 909 320 534 285 306 205 418 272 145 54 819 

Summa: 140 575 332 158 622 210 361 905 689 824 77 912 

Källa: Allmänningsskogarnas förvaltnings- och revisionsberättelser 

Efter att ha kunnat konstatera vissa skillnader i de reella seminkostna-
derna mellan kommuner med respektive utan allmänningar inom Norr
botten låt oss även till slut se på kostnadsförhållandena i Västerbottens 
lappmark. 

6.3.1.9. Jämförelse med Västerbottens lappmark 
År 1960 startade en försöksverksamhet med artificiell insemination i Jörns kommun, 
såsom den första kommunen i Västerbotten. Tjurhållningsf rågan hade här blivit ett 
stort problem, vilket förvärrades allteftersom antalet kobesättningar minskade. Det 
förelåg således ett stort behov av och ett allmänt intresse hos jordbrukarna att starta 
en seminverksamhet. I grannkommunen Arvidsjaur hade man året innan bildat en 
seminkrets, något som även influerade jordbrukarna inom Jörn (länsvet Erik Gustaf 
Lindholm, 1975). Året därpå (1961) startade man även seminstationer i Nordmaling, 
Mala och Åkullsjön (nära Robertsfors). Följande år tillkom stationerna i Lycksele och 
Stensele. Fr o m 1965 täckte man hela länet med seminverksamheten i och med att 
stationen i Dorotea tillkom. 
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Informationen om den artificiella inseminationen handhades även inom detta län av 
hushållningssällskapet. Det var jordbruksinstruktörerna, som ansvarade för den direkta 
informationen till jordbrukarna. Man bildade en länsomfattande förening (Västerbottens 
läns seminförening) med tre fristående kretsar, vilka alla ligger i lappmarken. P g a den 
glesa bebyggelsen och de långa resorna för seminörerna, kom seminavgifterna även här 
att bli avsevärt högre än i kustbygden.1 Jordbrukarna ansåg sig inte själva kunna bära 
de verkliga kostnaderna för seminverksamheten. Därför kom samtliga kommuner i 
Västerbottens lappmark att ansvara för en del av kostnaderna för seminverksamheten, 
vilket har inneburit, att jordbrukarna i inlandskommunerna blivit betjänade till samma 
pris som länsföreningens medlemmar. Av nedanstående sammanställningar framgår kost
nadsrelationerna för djurägarna inom de olika kretsarna inom lappmarken för åren 
1965—1970. Uppgifterna är hämtade från styrelseberättelserna för Västerbottens läns 
seminförening för resp år. 

Lycksele seminkrets 
Kostnadsfördelning 1965 1966 1967 1970 

Djurägarens kostnad/ko (kr) 40 40 45 35 
Kommunalt anslag/ko 23 24 27 24 

Total kostnad/ko 63 64 72 59 (1544 kor) 

Norra Lappmarkens seminkrets2 

Kostnadsfördelning 1965 1966 1967 1970 

Djurägarens kostnad/ko (kr) 42 40 45 40 
Kommunalt anslag/ko 34 43 41 42 

Total kostnad/ko 76 834 86 82 (2962 kor) 

Södra Lappmarkens seminkrets8 

Kostnadsfördelning 1965 1966 1967 1970 

Djurägarens kostnad/ko 40 45 38 
Kommunalt anslag/ko 36 34 27 

Total kostnad/ko 764 79 65 (1452 kor) 

*) Ex vis år 1967 var seminörernas resor = antal körda mil per nybörjad ko följande: 
inom Länsföreningen i genomsnitt 3,5 mil 
inom Lycksele seminkrets i genomsnitt 6,2 mil 
inom Norra Lappmarkens seminkrets i genomsnitt 10,0 mil 
inom Södra Lappmarkens seminkrets i genomsnitt 8,0 mil 
2) Omfattar Stensele, Sorsele och Tärna kommuner samt delar av Malå resp Vilhelmina 
kommuner. 
8) Äsele, Dorotea, del av Vilhelmina kommun. 
4) Antalet tecknade kor i seminföreningarna var för Norra Lappmarkens seminkrets 2566 
kor och för Södra Lappmarkens seminkrets 1137 kor. 
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Anslutningen till semin verksamheten blev till en början större i inlandet 95 °/o av 
jordbrukarna) än i kustbygden eftersom tjurhållningsfrågan i den förra länsdelen var 
ett betydligt större problem än i den senare. Inlandskommunernas stöd till seminverk-
samheten ansågs vara ett livsvillkor för jordbrukets fortsatta existens inom dessa områ
den. Om detta stöd inte hade funnits, skulle jordbruken förmodligen ha avvecklats i 
mycket snabbare takt (Hushållningssällskapets direktör Martin Johansson, muntlig upp
gift 1974). 

Djurägarnas seminkostnader per ko inom Västerbottens respektive 
Norrbottens läns lappmarker har kommit att ligga på ungefär samma 
nivå tack vare subventionerna från kommun resp allmänning. Emellertid 
har Jokkmokks och Gällivare allmänningar resp Gällivare och Kiruna 
kommuner fått bära en betydligt högre kostnad per ko än lappmarks
kommunerna i Västerbottens län. Detta har berott på att antalet kor 
varit betydligt lägre i Norrbottens lappmark än i Västerbottens. 

6.3.1.10. Kontrollverksamheten 

När man allmänt hade kommit igång med seminverksamheten, var det 
också viktigt med en kontinuerlig mjölkkontroll (kontroll av fetthalt och 
mjölkavkastning per ko). Även dessa kostnader har flertalet allmänningar 
respektive Kiruna kommun svarat för. Inom Västerbottens inland har 
ett antal kommuner likaså lämnat anslag till verksamheten. 

6.3.1.11. Sammanfattning 

Alltsedan 1920-talet har de större allmänningarna, Jokkmokks, Gällivare 
samt Pajala, Junosuando och Tärendö lämnat kontinuerliga årliga anslag 
till tjurföreningar och inköp av avelstjurkalvar. Man har på detta sätt 
velat minska den rådande inaveln och höja djurens produktionsförmåga 
såväl kvantitativt som kvalitativt. Även de övriga allmänningarna har 
lämnat begränsade anslag till gillenas inköp av avelsdjur. Dessa inköp 
har också inom Arjeplog och Arvidsjaur skett alltsedan 1920-talet. I 
början av 1950-talet anmärkte jordbruksinstruktören inom dåvarande 
Jukkasjärvi kommun på den undermåliga kreatursaveln där och kritise
rade kommunen resp allmänningen för att ha underlåtit att ge kreaturs
aveln ett tillräckligt stöd. En ändring kom emellertid till stånd och 
avelsarbetet fick därefter allmänningsanslag i större omfattning. Vissa 
kvalitetsskillnader i tjurmaterialet har sannolikt existerat mellan kom
muner med resp utan allmänning, eftersom man i de förra via allmän-
ningsmedlen kunnat styra inköpen mot endast inköp av besiktningstjur-
kalvar. 
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Under 1950-talet då nedläggningen av jordbruk ökade, blev problemen 
alltmer akuta för de kvarvarande jordbrukarna i glesbygden, bl a då det 
gällde att få korna betäckta. Kounderlaget blev för litet för att tjur
föreningarna skulle kunna fortsätta sin verksamhet och svårigheter upp
stod att skaffa fram tjurhållare. Detta drabbade glesbygden i första hand. 
För att rädda inlands jordbruket ansågs tiden vara mogen för att introdu
cera den artificiella inseminationen i slutet av 1950-talet och i början av 
1960-talet. Detta förordades bl a av distriktsveterinären och hushållnings
sällskapets direktör. Seminverksamheten skulle emellertid ställa sig alltför 
dyrbar för djurägarna i inlandet p g a de höga utgifterna för seminörernas 
löne- och resekostnader. Samtliga allmänningar har därför lämnat stöd 
åt seminverksamheten. Inom Gällivare och Kiruna etablerades samarbete 
med kommunerna, vilka tog på sig det större betalningsansvaret. Genom 
stödet från allmänning och kommun har djurägarnas egna kostnader 
kommit ner på samma nivå som jordbrukarnas utanför allmänningskom-
munerna i kustbygden. Exempel finns t o m på att jordbrukarna i en 
lappmarkskommun erlagt en lägre avgift än de i kustbygden. Inom Väs
terbottens inland har samtliga kommuner kommit att stödja seminverk
samheten. Här har således kommunerna tagit på sig det större betalnings
ansvaret. Som främsta skäl för detta har man anfört att man genom 
åtgärden velat dämpa nedgången i antalet jordbruk och rädda inlands
jordbruket. Jordbrukarnas kostnader i Västerbottens inland har kommit 
att ligga på ungefär samma nivå som motsvarande avgifter i Norrbottens 
inland. 

6.3.2. Hovvård 

Det stora flertalet allmänningsdelägare var, vilket har nämnts i många 
olika sammanhang, fram till slutet av 1940-talet sysselsatta både inom 
jord- och skogsbruket. Eftersom de i allmänhet var hästägare erbjöds de 
arbete med timmerkörningar antingen inom krono- eller bolagsskogarna. 
Inkomsterna från skogsarbetet utgjorde vanligtvis den större delen av 
lappmarksbondens totala inkomster (se Hjelm, Klintebäck).1 

*) Enligt Hjelm utgjorde familjeinkomstens andel från skogsbruket i inlandet cirka 22 
respektive 36 % vid brukningsenheter på 2—5 ha respektive > 5 ha. Merparten av in
komsterna kom från arbete utanför lantbruket (1958 s 23—25). Klintebäck redovisar 
liknande resultat i sitt arbete (1958 s 18—20). 
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Det var därför mycket viktigt, att hästen hölls i god fysisk kondition. 
Inte minst viktigt var skötseln av hästens hovar. Om hästen var illa 
skodd eller hade utslitna skor, ådrog sig hästen snabbare skador av olika 
slag vilket exempelvis kunde leda till hältor. 

Så småningom kom en lag om hästförsäkring, som tvingade hästägarna 
att kontakta en yrkesman, då hästen skulle skos. Veterinärerna hade 
nämligen kunnat påvisa, att sjukdomsfall hos häst ofta berodde på dåligt 
skötta hovar. 

Behovet av hovvård var särskilt stort under 1930- och 1940-talen, 
under vilken period arbetet var som intensivast inom storskogsbruket. 
Antalet hästar var därför också stort (se fig 19). Under mitten av 1940-
talet ordnade Föreningen skogsarbeten och Domänstyrelsens hovvårds-
kommitté kurser i ho v vård i ett antal större byar inom resp kommun. 
Dessa blev mycket uppskattade. Bönderna erfor, att en förbättrad hov
vård ökade såväl hästarnas arbetsförmåga som deras livslängd. Allmän-
ningsdelägarna inom samtliga kommuner, påverkades därför att perma
nenta verksamheten och utöka hovvården till alla byarna inom kommu
nerna. 

Några allmänningar, däribland Jokkmokks, Gällivare och Arjeplogs, 
anställde tom egna hovslagare på heltid, som for från by till by. All-
männingarna ansvarade för resor och traktamenten. Inom Jokkmokk 
garanterades hovslagaren en månadslön på 1000 kronor. Varje skoning 
kostade delägaren femton kronor, vilket belopp drogs av från de ovan
nämnda 1000 kronorna. Avgiften för icke-delägare var högre och var 
fastställd till 40 kronor. Även de hästägare, som kom från länets kust
land och som var anställda av skogsbolagen inom lappmarken, fick an
lita hovslagarens tjänster.1 

1) Hovslagarens arbete var mycket krävande p g a de långa resorna. Exempelvis inom 
Arjeplogs kommun hade man beräknat den genomsnittliga ressträckan till 2 mil per 
skodd häst (år 1956). Inom Jokkmokks kommun utfördes många skogsavverkningar 
väster om Jokkmokk längs efter Karatssjön och sjöarna upp till Kvikkjokk. Det enda 
färdmedlet var att åka skidor över sjöarna till de skogskojor, där skogsarbetarna bodde 
under drivningssäsongen. Vid varje besök skoddes i allmänhet mellan åtta och femton 
hästar och arbetet tog flera dagar i anspråk. 

159 



4 000 

3 000. 

2 000 

1 000' 

Fig 19. Totala antalet hästar inom allmänningskommunerna 
Källa: Jordbruksräkningarna angivna år 

Innan man startade med hovverksamheten orkade en häst inte mer 
än 3—4 år i de hårda timmerdrivningarna. Senare, när man fick till
gång till hovslagare, kunde man nyttja en häst betydligt flera år, ända 
upp till 15 år, vilket innebar en stark kostnadsreducering för hästägaren 
(muntlig uppgift från hovslagare Ebbe Holmbom> Jokkmokk 1974).1 

Genom mekaniseringen inom storskogsbruket på 1950- och 60-talen 
kom traktorn allt mer att ersätta timmerhästarna. Deras antal reduce
rades starkt och därmed bortföll också behovet av heltidsanställda hov
slagare. Allmänningsanslagen upphörde helt under 1960-talet inom Ar
vidsjaur, Arjeplog, Gällivare och Jukkasjärvi. Inom Jokkmokk har all-
männingsbidrag lämnats under hela 1960-talet. 

Bidragen har utgått med varierande belopp och har utbetalats mer 
eller mindre kontinuerligt varje år sedan mitten av 1945. Under åren 
1945—1970 har nedanstående allmänningar utbetalat följande belopp. 

Arvidsjaurs allmänningsskog ^ 17 400 kronor 
Arjeplogs allmänningsskog « 28 500 „ 
Jokkmokks allmänningsskog äj 144 667 „ 
Gällivare allmänningsskog ^ 34 000 „ 
Jukkasjärvi allmänningsskog ^ 19 200 „ 

Summa: 213 767 kronor 

*) Holmbom har varit anställd som hovslagare inom Jokkmokk sedan 1942. Under åren 
1942—1950 var arbetet en heltidssyssla. 
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6.3.3. Djursjukvård 
6.3.3.1. Inledning 
I vilken utsträckning har allmänningarna engagerat sig för att förbättra 
djursjukvården inom sina respektive kommuner? Har stat och kommun 
gett djurägarna något stöd? Om så har skett, när i tiden infaller detta 
stöd vid jämförelse med allmänningarnas? I vilken utsträckning har antalet 
sjukdomsbehandlingar av djur varit avhängigt av tillgången på bidrag? Det 
är dessa frågeställningar, som är föremål för analys i det följande. 

6.3.3.2. Källmaterialet 
Framställningen bygger i huvudsak på "länsveterinärens i Norrbottens 
län årliga sammanställningar" (1925—1950) (RA), vilka ger en intressant 
och god bild av djursjukvårdens utveckling i kommunerna. 

6.3.3.3. Distriktsindelningen 
Länet var indelat i ett antal veterinärdistrikt. Kommunerna med allmän-
ningsskog var tidigare indelade på följande sätt: 

Arvidsjaurs veterinärdistrikt (=Arvidsjaur och Arjeplog) 
Jokkmokks " (=Jokkmokk) 
Gällivare " (Gällivare, Jukkasjärvi och Karesuando)1 

Paj ala " (Paj ala, Junosuando, Tärendö och Kor-
pilombolo samt Svansteins kapellförsam-
samling. De två sistnämnda saknade all-
männingsskog). 

6.3.3.4. Avståndsproblemet och djurägarnas ekonomiska situation 
I distriktsveterinärernas årsprotokoll från 1920-talet och från början av 
1930-talet framfördes ofta kritik mot djursjukvårdens bedrövliga status 
på många håll inom länet. Klagomålen var särskilt vanliga från veteri
närerna inom lappmarkskommunerna och från Paj ala veterinärdistrikt. 

De stora avstånden mellan veterinärens stationeringsort och djurägarna 
ute i distriktet lade betydande hinder i vägen för djurägarna att tillkalla 
distriktsveterinären. Kritik framfördes också ofta mot vägarnas undermå
liga kvalité. Resorna kunde bli mycket betungande — under vintern med 
oplogade och på våren med av vårflod översvämmade och av tjälskott 
skadade vägar. Djurägarna inom lappmarken och i "den fattiga övre 
1) Är 1938 skildes Jukkasjärvi och Karesuando kommuner från Gällivare och bildade 
tillsammans Vittangi veterinärdistrikt, vilket senare kom att kallas Kiruna veterinär
distrikt. 
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finnbygden", var i de flesta fall för svaga ekonomiskt att vid behov kunna 
tillkalla veterinären till sina avlägset belägna gårdar. Man avstod därför 
ofta från att konsultera veterinär annat än i allra yttersta nödfall, vilket 
ibland innebar att djuret kom för sent under behandling (Länsveteri
närernas årsprotokoll). 

Distriktsveterinären inom Paj ala säger ifråga om Korpilombolo och 
Svanstein, "att så gott som hela befolkningen inom denna del måste anses 
vara mindre bemedlad" (1935). De flesta byarna låg 5—10 mil och ännu 
längre bort från Pajala, vilket innebar dryga resekostnader för djurägarna, 
när veterinär måste anlitas. Gällivare veterinärdistrikt var ett annat 
mycket vidsträckt område. Som exempel kan nämnas, att avståndet mellan 
Gällivare och övre Soppero är cirka 16 mil. Även Arvidsjaurs veterinär
distrikt, som i sig inkluderar även Arjeplogs kommun, var till ytan mycket 
stort. Det var omöjligt för djurägarna, särskilt inom den senare kommunen, 
att till ett rimligt pris anlita veterinär. Liknande förhållanden rapporteras 
även från Västerbottens läns lappmarkssocknar (Länsveterinären i Väster
bottens län 1932). Även här klagar distriktsveterinärerna över lappmarks
befolkningens fattigdom. Också här var de stora avstånden betungande. 
Som exempel kan nämnas Sorsele veterinärdistrikt, som bestod av tre stora 
socknar, nämligen: Sorsele, Stensele och Tärna. Stationsorten för veteri
nären var Sorsele samhälle. Avståndet till Storuman var 7,5 mil, till 
Sorsele kyrkplats 8 mil och till Tärna 21 mil. 

6.3.3.5. Allmänningarnas anslag till djursjukvården 

6.3.3.5.1. Veterinärens sjukresor 

Vid inträffade sjukdomsfall hos djuren drog sig djurägarna i de flesta fall 
för att tillkalla veterinär på grund av de långa avstånden. Länsstyrelsen 
och veterinärväsendet utövade gång efter annan påtryckningar på allmän-
ningsdelägarna för att dessa skulle ge djurägarna bidrag till veterinärens 
resekostnader och på så sätt underlätta kontakterna mellen djurägare och 
veterinär. Bland de första att lämna ett sådant bidrag var Pajala, Junosu-
ando och Tärendö allmänningsskogar, som from år 1930 lämnade bidrag 
med 20 öre per km. Veterinärväsendet ansåg det mycket önskvärt, att 
allmänningarna även i de andra veterinärdistrikten ordnade med liknande 
resebidrag. 

Två år senare (1932) beslöt också allmänningsstyrelserna i Jokkmokk, 
Gällivare och Jukkasjärvi kommuner på veterinärväsendets inrådan att 
bevilja skjutsbidrag med 20 à 25 öre per km. 
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Inom Arvidsjaurs kommun hade distriktsveterinären samma år (1932) 
lyckats förmå allmänningsdelägarna att bidra med 8000 kronor för att 
uppföra ett sjukstall i Glommersträsk. 

"Det är ett länge känt behov och en länge närd önskan, som med 
detta sjukstallsbygge uppfylles" (distriktsveterinären 1932).1 

Sjukstallet användes för diverse kirurgisk behandling av framförallt 
skogshästar. En opererad häst måste vila en tid efter ingreppet och detta 
möjliggjordes tack vare sjukstallet. 

P g a sjukstallsbygget uppsköts beslutet om resebidrag till veterinären 
ett år inom Arvidsjaur fram till år 1933, då även Arjeplogs allmännings-
delägare beslöt att lämna medel till djursjukvården. 

Fr o m 1934 har allmänningsbidrag sålunda utgått till veterinärens sjuk
resor i samtliga veterinärdistrikt med ett belopp som i första början 
varierade mellan cirka 1 krona och 2 kronor per mil. Allmänningsanslaget 
blev mycket uppskattat vilket även framhölls av länsveterinären i Luleå. 

"Att den veterinär a verksamheten inom dessa trakter därigenom 
erhållit ett kraftigt stöd är uppenbart" (Länsveterinären 1933). 

Antalet behandlade sjukdomsfall ökade kraftigt inom allmänningskom-
munerna, trots att hälsotillståndet från samtliga distrikt inrapporterades 
såsom gott (1934). 

"Dessa siffror har nämligen inom alla distrikt undergått en kraftig 
ökning, den största inom lappmarksdistrikten, där praktikverk
samheten stigit med upptill 50°lo" (Länsveterinären 1934). 

ökningen ansågs till mindre del bero på konjunkturuppgången; den 
främsta orsaken bedömdes vara allmänningsbidragen. Särskilt underlät
tades kontakterna för avlägset boende djurägare. Kostnadsfaktorn för djur
sjukvården krympte. Djurägarna blev mer likställda med varandra i efter
frågan på veterinärhjälp och mindre beroende av avståndet till centralorten. 
Som exempel kan nämnas, att kostnaden för en djurägare bosatt i övre 
Soppero 16 mil från Gällivare blev, tack vare allmänningsbidraget på 
64 kronor, endast 23 kronor (1932), alltså lika mycket som för en djur
ägare som bodde 3,5 mil från veterinärens stationsort i ett distrikt utan 
allmänningsbidrag. 

Allmänningsbidragets positiva effekt på djursjukvården betonas starkt 
av veterinären i Pajala. En märkbar skillnad i efterfrågan på djursjukvård 
kunde förmärkas mellan de delar av distriktet, som omfattades av all-

*) Svenska Röda Stjärnan (=Blå Stjärnan efter vinterkriget i Finland 1939—40) bidrog 
med 5000 kronor. 
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männingsbidrag och sådana områden, som inte åtnjöt denna förmån.1 

I områden med allmänningsbidrag hade djurägarnas utlägg för veterinärens 
resekostnader reducerats med ända upp till 75 °/o. 

"Liknande skjutsbidrag existerade emellertid inte i den övriga 
delen av distriktet, vilket omfattade cirka 1!z av hela djurantalet. 
P ga de langa avstånden och de dåliga förbindelserna blev om
kostnaderna för veterinärvård alltför höga, varför husdjurssjuk
vården inom denna del1 blev sorgligt efterbliven" (Pajala veteri
närdistrikt 1934). 

En skillnad i antalet veterinärkonsultationer per djurägare kunde också 
konstateras mellan allmänningskommuner i lappmarken och kommuner 
i kustbygden. Bla anmärkte den distriktsveterinär, som ansvarade för 
Edefors kommun på stora brister i djursjukvården orsakade av befolkning
ens brist på kontanter. 

Av följande diagram kan man se utvecklingen av antalet sjukdoms
behandlingar av djur under 1930-talet i kommunerna med allmänningsskog. 

Antal  
a 

15 00" Arvidsjaurs veterinärdistrikt  
Jokkmokks " 
Gäll ivare "  
Pajala " 

1 000 

5 0 0  

0 1 t 1 1 1 1 1——i 1 1 • Är 
1930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Fig 20. Antalet sjukdomsbehandlingar av hästar och nötkreatur 
1) Korpilombolo kommun och Svansteins kapellförsamling hade ingen allmänningsskog. 

~ i-*0 
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Antal  

U 000-

1  0 0 0 - -

*-  Ar 
1930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Fig 21. Antalet sjukdomsbehandlingar av hästar och nötkreatur totalt 
inom allmänningskommunerna 

Källa: Länsveterinärens årsprotokoll 

Allmänningarnas anslag till veterinärens resor gav en märkbar ökning 
i antalet sjukdomsbehandlingar. Den märktes särskilt mellan åren 1933— 
1934. ökningen var för Jokkmokk 50%, Gällivare 41% och Pajala 
6 7 % .  F ö r  A r v i d s j a u r s  v e t e r i n ä r d i s t r i k t  v a r  m o t s v a r a n d e  ö k n i n g  2 9 %  
mellan åren 1934—1935. Det blev nu möjligt för djurägarna att tillkalla 
veterinär vid akuta sjukdomsfall hos djuren, även om avståndet till 
veterinärens stationsort fortfarande spelade en stor roll för vissa djurägare 
(se nedan om Arjeplogs kommun). 

Vid en analys av antalet sjukdomsbehandlingar av djur under 1930-
talet kan det förefalla märkligt, att hästen behandlades oftare av veteri
nären än kon, då det ju fanns cirka 4 gånger fler kor än hästar. Kornas 
roll på 1920-talet och in på början av 1930-talet var emellertid huvud
sakligen att ge hushållsmjölk och -kött. Några penninginkomster gav 
jordbruket knappast. Hästen däremot bidrog i ökad takt genom skogs-
körslor i storskogsbruket med de kontanta inkomsterna. Av ekonomiska 
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skäl var det därför angelägnare att snabbt kalla på veterinär vid sjuk
domsfall hos hästen än hos kon. Kolik och korsförlamning samt skilda 
slag av hältor var oftare förekommande sjukdomar än blodbristsjukdom. 

Nötkreaturen drabbades mest av sjukdomar i samband med kalvning, 
juver- och spenfel samt olika slag av bristsjukdomar. En allvarlig sjukdom 
var bl a hypoplacin. Det rörde sig om en genetisk åkomma, som var 
svårare att bota än exempelvis nöt-tuberkulosen. I avelsarbetet bland 
SKB-djuren tog man i allt för hög grad hänsyn till djurens utseende 
(färg och teckning var mycket viktiga). I det goda syftet att ta fram "en 
vacker ko" med hög avkastning, förbisåg man länge en ärftlig defekt, 
som om den kom i dubbel uppsättning, gjorde djuren sterila. Ett annat 
stort problem var, att utfodringen i lappmarken inte var avpassad efter 
de mer högavkastande kornas foderbehov. 

Som tidigare nämnts omfattade Arvidsjaurs veterinärdistrikt även Arje
plogs. Avståndet mellan de båda kommunernas centralorter är ungefär 
8 mil. Trots allmänningsanslaget och det efter 1937 introducerade statliga 
stödet drog sig djurägarna inom Arjeplog för att tillkalla veterinär, vilket 
också påtalades av den då tjänstgörande distriktsveterinären. 

"Årligen slaktas många kor ned i Arjeplog av sådan anledning, 
som att djuren ej kan bli dräktiga. Många av dessa skulle säker
ligen kunna bliva dräktiga efter veterinärbehandling" 
(Veterinär Zöger, skrivelse från 22 februari 1943). 

Han konstaterade, att medan han under 1942 behandlat 208 kor inom 
Arvidsjaurs kommun, så var motsvarande antal för Arjeplogs kommun 
endast 12 kor. 

För att komma till rätta med problemet, som främst var betingat av 
de stora avstånden, förordade han Arjeplogs allmänningsstyreise att anslå 
medel till särskilda mottagningsresor inom kommunen. Detta resulterade 
i att fyra olika resrutter lades upp, som täckte större delen av kommunen. 

Allmänningarnas anslag till veterinärernas sjukresor utgick vanligtvis 
med 50 eller 100 %. De större allmänningarna, nämligen Jokkmokks, 
Gällivare och Pajala, Junosuando och Tärendö, lämnade jordbrukarna 
full ersättning för deras resekostnader. I dessa senare kommuner kom 
problemet med avgifter i samband med olika avstånd att försvinna. 

Jukkasjärvi allmänning betalade hela resekostnaden, om djuren inte var 
försäkrade. I annat fall ersattes djurägaren med halva resekostnaden från 
allmänningen och resten från försäkringsbolaget. 

166 



I början var det vanligt, att alla jordbrukare inom kommunerna fick 
del i allmänningarnas bidrag till djursjukvården oberoende av delägarskap 
i allmänningen. Denna tillgång inskränktes emellertid inom de mindre 
allmänningskommunerna till att endast omfatta jordbrukare med delägar
skap till skillnad från de stora allmänningarna (Jokkmokk, Gällivare, 
Pajala, Junosuando och Tärendö), där alla jordbrukare fick nämnda bidrag. 

6.3.3.5.2. Tuberkulosundersökningarna 

Bland de djursjukdomar från 1920- och 193O-talen, vilka nämns i läns
veterinärens årsprotokoll för Norrbottens län förekommer tuberkulos hos 
nötkreatur och infektiös anämi ( = smittosam blodbrist) hos hästar. Vilka 
åtgärder vidtogs för att hindra dessa sjukdomars vidare spridning? 

Nöttuberkulosen hade fått en särskilt stor spridning inom Arvidsjaurs 
veterinärdistrikt under senare delen av 1920-talet.1 Allvarliga anmärk
ningar framfördes av veterinären mot den extremt dåliga ladugårdshy
gienen i detta distrikt. På dennes inrådan bedömdes det nödvändigt att 
sätta in snabba motåtgärder för att förhindra sjukdomens fortsatta sprid
ning. Veterinärväsendet och länsstyrelsen försökte därför förmå allmän-
ningsdelägarna inom Arvidsjaurs kommun att starta en frivillig tuberku
losundersökning. Ett allmänningsbidrag på 5000 kronor reserverades för 
ändamålet. Arjeplogs allmänningsdelägare anslog också 1000 kr (1928). 
Pengarna skulle användas till understöd åt sådana jordbrukare, som 
på veterinärens framställan var tvungna att slakta tuberkulossmittade 
kreatur.2 

I samband med nöttuberkulosundersökningarna inom länet år 1930 
påträffades de flesta tuberkulosreaktionerna inom öjebyns och Arvidsjaurs 
veterinärdistrikt. Inom det sistnämnda distriktet igångsattes undersökning 
av samtliga djur i 21 byar (808 djur i 218 besättningar).3 Allmänningen 
stod för undersökningskostnaderna. Tuberkulosreaktion förekom i ungefär 
8 % av gårdarna omfattande 27 djur. Arbetet med att utrota tuberkulosen 
fortsatte under de följande åren, med så gott resultat, att tre år senare 

*) Tuberkulosen orsakades sannolikt av den betydande import av ayshirekor söderifrån, 
som patron Hedqvist i öjebyn företog till sina gårdar i Pi/tebygden. Från dessa gårdar 
såldes sedan avelsdjur (Länsveterinären Erik Gustaf Lindholm, 1974). 
2) Bidraget utgick med 50 kr för varje nedslaktat djur. För rengöring av ladugårdar, 
som inhyst tuberkulossmittade djur, utgick en ersättning med 30 kr. 
3) I kommunen fanns år 1927 2589 kor. 

167 



inget fall bland nötkreaturen kunde registreras. Denna positiva utveckling 
kommenteras i länsveterinärens årsrapport (1932): 

"Glädjande nog synes det intensiva utrotningsarbetet mot denna 
sjukdom, som under de senaste aren företagits inom Arvidsjaurs 
distrikt, nu krönas med framgång, önskvärt vore emellertid, att 
exemplet följdes även inom Piteåbygden, som nog är rätt miss
tänkt i tuberkuloshänseende, men tyvärr är de ekonomiska be
tingelserna där ej lika gynnsamma p ga avsaknad av allmän-
ningsskog". 

För övrigt rapporterades 1933 få fall av nöttuberkulos inom länet. 
Visserligen påtalades förekomst av tuberkulos av några veterinärer, men 
det var svårt att få till stånd frivilliga undersökningar, såvida de inte 
gjordes helt kostnadsfria. Exempelvis misstänkte veterinären i Pajala 
förekomst av tuberkulos inom sitt distrikt. "I detta fall liksom i så många 
andra gör befolkningen här intet av egen drift, om inte någon direkt och 
omedelbar pekuniär vinning står att få" (1933). 

Samtliga allmänningar kom att lämna understöd till nöttuberkulos-
undersökningarna under 1930-talet. I nedanstående tabell redovisas samtli
ga av allmänningarna understödda frivilliga tuberkulosundersökningar 
under 1930-talet.1 Först från 1 juli 1940 blev tuberkulosundersökningarna 
obligatoriska och djurägarna ersattes med ett visst bidrag från staten. 

Tab 30. Antal tuberkulosunder sökta nötkreatur 

Veterinärdistrikt 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Arvidsjaur 808 246 490 610 9 119 1808 1031 
Jokkmokk 119 7 250 96 
Gällivare 300 12 182 14 475 2147 
Pajala 103 432 1712 383 791 
Vittangi 2010 

Totalt: 1330 258 672 624 7 9 551 1712 2916 60752 

Källa: Årsberättelser över veterinärväsendet i Norrbottens län (RA) 

*) Nämnas kan, att Arjeplogs allmänningsdelägare 1939 anslog 10 000 kr för undersök
ning av samtliga djur inom kommunen. Gång på gång uppmanade allmänningsstyrelsen 
djurägarna att låta undersöka sina djur. Det var särskilt viktigt, att de jordbrukare 
vilka levererade mjölk till offentliga inrättningar som skolor och sjukstuga hörsammade 
uppmaningen. Allmänningsanslaget användes förutom till veterinärens resekostnader, 
även till decinficering av ladugårdar samt ersättning till djurägaren med 50 kr för 
varje på veterinärens order nedslaktad ko. 
2) Antalet kor (1937) var inom Arvidsjaur 3185, inom Arjeplog 1395, inom Jokkmokk 
1769, inom Gällivare 3061, inom Kiruna 1522 och inom Pajala, Junosuando och Tärendö 
3004. 
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6.3.3.5.3. Undersökningar av hästar med infektiös anämi 
(smittosam blodbrist) 

På 1920- och 1930-talen drabbades hästarna i norrlandslänen och speciellt 
i övre Norrland ofta av infektiös anämi. Sjukdomen var särskilt utbredd 
inom Arvidsjaurs och Pajala veterinärdistrikt. Sjukdomen överfördes via 
mygg mycket lätt från en häst till en annan, då den vanliga seden var 
att under sommaren släppa ut hästarna på gemensamhetsbeten.1 

Nära hälften av sjukdomsfallen år 1930 inträffade inom Pajala veteri
närdistrikt. I veterinärrapporten från det året sägs, att en ökning av 
antalet anmälda fall hade skett. Enligt länsveterinären berodde denna 
bl a på 

"det förhållandet att distriktsveterinären lyckats utverka anslag 
från allmänningsfonden till skjutsersättning för veterinärens sjuk
resor inom distriktet. Sjukdomen hade länge funnits inom distrik
tet men ej rapporterats till distriktsveterinären av djurägaren, da 
det kostat alltför mycket pengar att anlita veterinär till följd av 
de stora avstånden. Men eftersom allmänningen betalar skjuts
kostnader och landstinget veterinärarvodet har flera fall av in
fektiös anämi inrapporterats" (1930). 

Även Arvidsjaurs allmänning lämnade bidrag till att bekämpa den 
smittosamma blodbristen hos hästar, vilket underlättade arbetet för veteri
nären att spåra de smittobärande hästarna. 

6.3.3.5.4. övrigt allmänningsstöd 

Innan veterinärerna 1934 blev statsanställda klagade de ofta, särskilt inom 
lappmarkskommunerna, över de låga inkomsterna. Arvodet från landstinget 
ansågs vara alltför lågt och sjukvårdspraktiken inbringade inte några större 
inkomster p g a det låga antalet sjukresor. Det kunde därför vara proble
matiskt att få behålla samma veterinär i lappmarken en längre tid, då 
denne föredrog ett sydligare distrikt med högre djurantal, kortare väg-
sträckor och större inkomster. 

Jokkmokks kommun lämnade därför i början av 1920-talet bidrag till 
veterinärens avlöning, som var på 1200 kronor. År 1928 drog kom
munen emellertid in det kommunala bidraget med motivering, att om 
ett sådant skulle utgå, borde det utbetalas av delägarna. Det sades vidare, 

*) "Om sjukdomen blir manifest eller inte beror på smittoämnets virulens i förhållande 
till hästens immunitetsläge och det sistnämnda tycks påverkas av nutritionsläget" (Läns
veterinären Erik Gustaf Lindholm brev den 5 november 1974). 
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att kommunen saknade medel för ändamålet. Allmänningsdelägarna i 
Jokkmokk, vilka inte ville riskera att veterinärtjänsten skulle dras in 
eller inte längre återbesättas, beslöt att bidra till veterinärens avlöning 
med 1500 kronor/år.1 Av samma skäl beslöt allmänningsdelägarna i Jokk
mokk och Arvidsjaur under inflytande av veterinärstyrelsen att ordna 
med veterinärbostäder i sina resp kommuner.2 Genom att bygga sjukstallar 
och veterinärkliniker hoppades man också kunna underlätta veterinärernas 
arbete och göra tjänsterna mer attraktiva. 

Allmänningarna har vidare understött veterinärernas informations
verksamhet för en förbättrad hygien i ladugårdarna. Denna var ju inte 
minst viktig, när det gällde djurägarnas möjligheter att kunna leverera 
fullgod mjölk till mejeriet. 

Förekomst av bristsjukdomar hos kreaturen i lappmarken var ingen 
sällsynthet. Arvidsjaurs allmänning lämnade därför 3000 kronor (1949) till 
särskilda undersökningar för att motarbeta bristsjukdomar. Det hade 
visat sig, att myrjordarna med sin mineralbrist framkallade vissa defekter 
hos kulturväxterna, vilka i sin tur var grundorsaken till skravelsjuka och 
underutveckling hos djuren. (Vandringsrättaren Sven Gustafsson 1974; 
Jfr med Gisselåsundersökningen i Svenska Vall- och Mosskulturföreningens 
kvartalsskrift, 1940 s 65). 

I slutet på 1960-talet tillsattes en statlig utredning om behovet av veteri
närtjänster inom länen. Arvidsjaurs, Arjeplogs och Jokkmokks kommuner 
låg i farozonen för en indragning av tjänsterna.3 För de kvarvarande 
jordbrukarna, även om de var få, var det naturligtvis en trygghet att 
kunna konsultera en veterinär vid sjukdomsfall hos djuren. Det var därför 
helt naturligt för resp allmänning att lämna in inlagor i ärendet för att 
få behålla veterinärtjänsterna. 

1) Sveriges veterinärförbund hotade med att förklara tjänsten i Jokkmokk i blockad, om 
inte delägarna bidrog med en extra löneersättning och ordnade med veterinärbostad. 
2) I Jokkmokk uppfördes veterinärbostad 1948 (kostnad ca 250 000 kr) vilken senare 
också försågs med intilliggande operationslokal. I Arvidsjaur köptes 1947 en fastighet 
åt veterinären. 
8) Enligt utredningens förslag skulle Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner underordnas 
veterinären i Piteå och Jokkmokks kommun veterinären i Boden. 
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Nedanstående sammanställning visar allmänningarnas sammanlagda 
ekonomiska stöd till djursjukvården för åren 1940—1970. I beloppen 
ingår inte kostnader för ordnandet av veterinärbostäderna i Jokkmokk 
och i Arvidsjaur. Tillsammans har allmänningarna under nämnda period 
lämnat bidrag på cirka 1,3 milj kronor. Beloppet fördelar sig på de olika 
allmänningarna sålunda: 

Tab 31. Allmänningsanslag till djursjukvård 
Pajala 

Junosuando 
Arjeplogs Arvidsjaurs Jokkmokks Gällivare Tärendö Jukkasjärvi 

Är allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog 

1940—49 16 140 27 200 87 365 84 395 38 299 22 495 
1950—59 43 361 84 017 157 482 161 149 50 935 55 507 
1960—69 48 516 67 106 135 678 97 013 52 509 25 089 
Summa 108 017 178 323 380 525 342 557 141 743 103 091 

Totalsumma: 1 253 175 
Källa: Allmänningsskogarnas års- och förvaltningsberättelser 

6.3.3.6. Kommunala bidrag till djursjukvården inom allmännings-
kommuner och övriga kommuner i Norrbotten 

Vid sidan av allmänningarnas resebidrag förekom i ett par kommuner 
under 1930-talet kommunala bidrag till veterinärmottagningar. Inom Ar
vidsjaur lämnade kommunen under hela 1930-talet ett årligt bidrag på 
cirka 500 kronor för mottagningar i Glommersträsk, Lauker, Moskosel 
och Hedberg.1 Även Jukkasjärvi kommun bekostade under 1930-talet 
mottagningar en gång varje månad i Kiruna och Vittangi. 

Distriktsveterinären i Pajala, som erfarit betydelsen av ett kontant bi
drag till djursjukvården inom de delar av distriktet, som hade allmän-
ningsskog, försökte förmå Korpilombolo kommun att ställa medel till 
förfogande trots kommunens ekonomiska svårigheter. Kommunens repre
sentanter, som mycket väl insåg nyttan av bidraget ifråga beviljade ett 
sådant 1936.2 Åtgärden märktes direkt i ett ökat antal sjukdomsbehand

1) Antalet mottagningar var år 1935 12 gånger i Glommersträsk, 4 gånger i Moskosel, 
2 gånger i Hedborg, 2 gånger i Lauker och 2 gånger i Balkovaara. 
2) Bidraget utgick fram till början av 1960-talet, då det drogs in under ett antal år 
fram till 1968. Därefter fanns det kvar några år innan kommunsammanslagningen med 
Pajala ägde rum. 
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lingar. Även andra kustkommuner följde idéen. En undersökning (1940 
—1970) visar, att kustkommunerna i allmänhet varit ytterst restriktiva 
med bidrag till jordbruket, men att denna typ av bidrag kunnat utgå. 
Till de kommuner, som lämnat bidrag till kostnaderna för veterinärens 
resor hör förutom Korpilombolo, även Älvsbyn, Råneå, Töre, överkalix, 
Karl Gustav, Hietaaniemi samt övertorneå. Dessa kommunala bidrag har 
introducerats några år efter allmänningarnas anslag till veterinärens rese
kostnad. 

"Husdjursjukvården i Övertorneå och Korpilombolo socknar har 
länge varit tillbakasatt i förhållande till övriga delar av distrik
tet, beroende bl a på att kommunala myndigheter saknat insikt 
om betydelsen av en god djursjukvård, Så avslogs tidigare alla 
framställningar från resp distri ktsveterinärer om anslag för skjuts
bidrag till sjukresor. 1944 ägde glädjande nog en förändring rum 
och from den 1.1.47 betalar övertorneå kommun förutom hela 
skjutsen även den del av veterinär arvodet, som överstiger 5 kr. 
1 distriktet i övrigt är djurägarna även genom lokala skjutsbidrag 
( = allmänningsbidrag) helt befriade från omkostnader för dist
riktsveterinärresor" (Pajala distriktsveterinär 1946). 

6.3.3.7. Jämförelse med Västerbottens lappmark 
Inom Västerbottens lappmark gav några kommuner i början av 1930-talet mindre 
bidrag till veterinärmottagningar. Tärna lämnade bidrag till mottagningsresor vår och 
höst, Sorsele en gång i månaden i vissa bestämda byar, till Ammarnäs vår och höst 
samt Gargnäs 4 gånger per år. Bidragen var dock små och täckte i allmänhet inte 
resekostnaderna. Vid mottagningarna blev det huvudsakligen icke akuta fall, som kom 
till behandling (Distriktsveterinären år 1932). 

Inom Sorsele kommun har det kommunala veterinärbidraget utgått alltsedan 1930-
talet och fram till 1960-talet med ett belopp på 2000—3000 kr per år varefter beloppet 
höjdes. Även inom Tärna och Stensele kommuner har veterinäranslag utdelats sedan 
dess mer eller mindre kontinuerligt. Vilhelmina kommun har likaledes lämnat bidrag 
till veterinärens resor, vilket även Äsele kommun har gjort. 

6.3.3.8. Statligt stöd till djursjukvården 
När introducerades det statliga bidraget till djursjukvården och hur kom 
detta att påverka allmänningsanslagen? 

Mot slutet av 1930-talet infördes statsbidrag till mindre bemedlade 
jordbrukares djursjukvård (SFS 1937 nr 323). Bidraget lämnades med 
3/5 av dels den del av veterinärarvodet som översteg 7 kronor dels rese
kostnaden för den del av veterinärens resa som föll utanför ett avstånd av 
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10 km från veterinärstationen.1 Det statliga bidraget medförde en redu
cering av såväl allmänningarnas som kommunernas bidrag till veterinären. 
Allmänningarnas bidrag anpassades i regel till de statliga och differenti
erades på så sätt, att jordbrukare utan statsbidrag fick ett större bidrag 
från allmänningen än vad jordbrukare med statsbidrag fick.2 Därmed 
likställdes alla djurägargrupper. Det statliga bidraget fick stor betydelse för 
ex Svansteins kapellförsamling, där människorna hade begränsade ekono
miska tillgångar och där bidrag till djursjukvård inte utgått tidigare. 

"From 1944 utgå lokala bidrag till skjutsersättning för veteri
närbesök inom hela distriktet (=Pajala veterinär distrikt), vilket 
är av stor betydelse. Distriktet är vidsträckt omkring 100 kvadrat
mil och skjutskostnaderna blir höga, trots statsbidragety som utgår 
till så gott som samtliga (Pajala distriktsveterinär 1944). 

Bidraget mottogs också mycket positivt av distriktsveterinärerna inom 
Västerbottens läns lappmarkskommuner. 

1975 ändrades de statliga bestämmelserna för veterinärens inställelsearvode och rese
kostnadsersättning på så sätt, att denne inte får debitera djurägaren högre kostnader 
för besöket än vad som skulle ha utgått om denne åkt egen bil och vägsträckan uppgått 
till max 30 km enkel resa. Föreskriften gäller alla distriktsveterinärer i såväl inland 
som kustbygd. Kostnaden för resa och inställelsearvode över 30 km ersättes av stats
verket. 

De tuberkulosundersökningar som utfördes i slutet på 1920-talet och 
i början av 1930-talet hade alla varit frivilliga men ägde i allmänhet 
rum på veterinärens inrådan. Från 1 juli 1940 blev tuberkulosundersök
ningarna obligatoriska och bekostades med statliga medel. Resekostnaderna 
skulle djurägarna stå för upp till 1 krona per djur. Resten av resekostnaden 
skulle täckas av statsmedel. För de första tuberkulosundersökningarna 
1940 uttogs bland annat Jokkmokks och Arjeplogs kommuner. Jokkmokks 
allmänning anslog 300 kronor/år till undersökningen, eftersom enligt 
planen 300 djur skulle undersökas årligen och resekostnaden för en djur
ägare i kommunen alltid blev minst 1 krona p g a de stora avstånden. Åren 
1941—43 stod Arvidsjaurs kommun i tur för en tuberkulosundersökning. 
Resekostnaderna ansågs bli ganska ojämnt fördelade mellan jordbrukarna 
beroende på var de var bosatta i kommunen. För att utjämna skillnaderna 
i kostnadsutläggen för jordbrukarna anslog allmänningsstämman 6000 

1) Berättigad till statsbidrag var djurägare, vars beskattningsbara belopp ifråga om 
inkomst- och förmögenhetsskatt inte översteg 300 kronor. 
2) Ex Arvidsjaurs allmänning bidrog med 0,50 kronor/mil till djurägare med statsbidrag 
och 1 krona till djurägare utan statsbidrag dock endast när väglängden översteg 2 mil 
(1939). 

173 



kronor ur skogsmedelfonden i syfte att täcka veterinärens totala rese
kostnad. Det visade sig senare, att statsbidrag utgick inte heller i fort
sättningen till vård av djur, som drabbats av tuberkulos och som varit 
i en jordbrukares ägo mindre än 6 månader. Av den anledningen anslog 
delägarna i Arvidsjaur dessutom ett bidrag med 50 kronor per ko, dock 
högst 1000 kronor för hela kommunen. Från den 1 juli 1961 upphörde 
statsbidraget till de obligatoriska tuberkulinundersökningarna, varför kost
naden återigen föll på djurägarna. Det ansågs bl a av delägarna inom 
Arjeplogs kommun komma att bli alltför betungande för de enskilda 
djurägarna. Av den anledningen beslöt de sig för att bidra med 50 % av 
kostnaderna för sådana undersökningar. 

6.3.3.9. övriga faktorer som gynnat djursjukvård 
Antalet sjukresor och övriga veterinära aktiviteter har ökat per djurenhet. 
Orsakerna härtill är flera. Kostnaderna för djursjukvård i kronor räknat 
har fram till 1970-talets början hållit sig så gott som oförändrade. Djur
värdena steg väsentligt under det aktuella tidsskedet. Så steg t ex nöt
kreaturens värde från 100—200 kronor till 2500—3000 kronor. Den 
starkt stegrade produktiviteten hos djuren ställde också ökade krav på 
djurens utfodring, förvaringsutrymmen och skötsel och då dessa krav 
inte uppfylldes, drabbades djuren av ökad sjuklighet. 

Hästarna, som tidigare (se 1930-talet) varit bland de djur som framför
allt behandlats av veterinär, minskade starkt i antal. Nötkreatur, svin, 
renar och hundar tog nu huvudsakligen veterinärens tjänster i anspråk. 

Försäkringsbolagen har också spelat en väsentlig roll för en bättre 
djursjukvård i glesbygderna. På 1950-talet betalade t ex dåvarande Skan
dinaviska kreatursförsäkringsbolaget hela veterinärarvodet för försäkrade 
djur. Då allmänningarna och vissa kommuner betalade resekostnaderna, 
innebar detta, att djurägaren endast hade att betala ev läkemedelskostnader. 
Kravet på veterinärvård ökade sålunda kraftigt (Länsveterinären Erik 
Gustaf Lindholm 1974). 

6.3.3.10. Ett räkneexempel 

Låt oss till slut göra en kostnadskalkyl över vad det reellt sett innebar 
i kostnader för en jordbrukare, bosatt i byn Snesudden, 8 mil från Jokk
mokks centralort att tillkalla veterinär. Kostnaderna är baserade på 1970 
års bestämmelser. 
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Resekostnadsersättningen var 35 öre/km enkel resa och inställelsearvodet var 8 kronor. 
Var resan längre än 10 km utgick ytterligare arvode med 4 kronor per påbörjad 10 km 
intill 50 km då det ytterligare arvodet reducerades till 2 kronor per påbörjad 10 km. 
Hela kostnaden debiterades då djurägaren såvida denne inte var "mindre bemedlad" 
dvs hade en taxerad inkomst på högst 5000 kr, då alla kostnader över 17 kronor debi
terades statsverket, eller att resan avsåg försäkrat nötkreatur då försäkringsbolaget 
lämnade bidrag av varierande storlek till veterinärvården. 

Resan tur och retur Jokkmokks centralort — Snesudden är 16 mil och 
ger en total resekostnad på ... . 56 kr 
Inställelsearvodet uppgår till . . 30 kr 

Summa kostnader: 86 kr 

Om djurägaren är mindre bemedlad eller har en djurförsäkring kan 
effekten bli den, att djurägaren inom Jokkmokk gör en liten "vinst" varje 
gång, som veterinär tillkallas. Allmänningen står för hela resekostnaden, 
vilken emellertid inte medräknas, då beräkning göres över det belopp 
som staten skall ersätta den "mindre bemedlade" med eller när man be
räknar försäkringsbolagets ersättning till djurägaren. 

6.3.3.11 Sammanfattning 
De stora avstånden mellan veterinärens stationeringsort och djurägarna 
i distriktet försvårade kontakterna mellan djurägare och veterinär. 
Ju större avstånd desto dyrare resekostnader drabbade djurägarna. Läns
styrelsen och veterinärväsendet uppmanade allmänningsdelägarna i de 
olika kommunerna gång efter annan att lämna anslag till veterinärens 
sjukresor och till de speciella sjukdomsundersökningarna av tuberkulos 
hos nötkreaturen och infektiös anämi hos hästarna. Bland de första att 
lämna bidrag till veterinärens resor var Paj ala, Junosuando och Tärendö 
allmänningsskogar. Detta har skett alltsedan 1930. De andra allmänning-
arna följde efter ett par år senare. Allmänningarnas anslag har utgått med 
varierande belopp, men har för det mesta rört sig om 50—100 % av 
kostnaden. Även andra typer av allmänningsanslag till djursjukvården 
har utgått. Anslagen fick stor betydelse för höjningen av djursjukvårdens 
kvalité. 

I samband med anslagens introduktion skedde en märkbar ökning i 
antalet sjukdomsbehandlingar av djur. Skillnader i antalet veterinära 
konsultationer kunde till en början skönjas mellan kommuner med resp 
utan bidrag till djursjukvården. Flertalet kommuner i Norrbottens kust
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bygd kom att lämna ekonomiskt stöd till djurägarnas kostnader för 
veterinärresorna. Samma sak gjorde även ett antal kommuner i Väster
bottens lappmark. 

6.4. EKONOMIBYGGNADERNA 
6.4.1. Inledning 
Med hänsyn till kreatursskötselns betydelse inom undersökningsområdet, 
är det givet, att ekonomibyggnadernas beskaffenhet är av centralt intresse 
och bör undersökas. 

Landstingets näringsutredning (1944) lämnade vissa uppgifter på eko
nomibyggnadernas standard inom länets olika delar. Det var "gott på 
cirka 28 %, mindre gott på cirka 32 % och dåligt på cirka 40 °/o av 
brukningsenheterna". Allmänningskommunerna utgjorde härvidlag inget 
undantag utan ekonomibyggnaderna var här snarare sämre än för länet 
som helhet. 

Av nedanstående sammanställning framgår dels det allmänna tillståndet 
hos ekonomibyggnaderna inom allmänningskommunerna dels den pro
centuella andelen önskvärda åtgärder till förbättringar av byggnadsbe
ståndet. 

Tab 32. Det allmänna tillståndet hos ekonomibyggnaderna 

Kommun Ekonomibyggnadernas standard 
. Andelen jordbruk 
Gott Mindre gott och dåligt som önska åtgärd 

antal °/o antal °/o antal °/o 

Arvidsjaur 266 22 942 78 984 81 
Arjeplog 106 18 487 82 546 91 
Jokkmokk 239 34 469 66 456 64 
Gällivare 207 17 982 83 1175 98 
Tärendö 54 19 226 81 272 95 
Pajala 128 18 585 82 621 86 
Junosuando 52 25 159 75 165 78 
Jukkasjärvi 54 10 499 90 533 99 

Källa: Landstingets näringsutredning 1944 I, s 83. 
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Den övervägande andelen av ekonomibyggnaderna var i stort behov 
av reparation och ombyggnad. I flertalet fall måste man helt enkelt er
sätta den gamla ladugården med en nybyggnad. Antalet jordbruk, där 
någon form av åtgärd önskades, varierade från 64 till 99 %>. Allra värst 
var situationen inom Jukkasjärvi kommun, medan Jokkmokks kommun 
noterade det bästa resultatet bland allmänningskommunerna. Men även 
här tarvades mycket omfattande förbättringar av byggnadsbeståndet. 

Ladugårdarna var på den här tiden som regel byggda av timmer. Iso
lering saknades oftast både i väggar och grund. Några ventilations
anordningar förekom knappast. Inredningarna var opraktiska och ladu
gårdarna var också i allmänhet mörka pga illa placerade fönster. Alla 
dessa nämnda faktorer bidrog till att ladugårdsarbetet blev tungt 
och orationellt. Mjölkproduktionen påverkades naturligtvis också därav. 
Följande innehåll som är hämtat ur en jordbruksutredning (år 1948) 
utförd på initiativ av allmänningsstyrelsen inom Arjeplog, belyser ytter
ligare ladugårdarnas kvalité i lappmarken. I denna står att läsa om de 
ladugårdar där endast nybyggnad var tänkbar: 

"En stor procent av dessa är sa dåliga, att det är förenat med 
livsfara för både människor och djur, att överhuvudtaget vistas 
i dem. Att det ej kan bli fråga om rationell djurskötsel i sådana 
djur stallar torde här inte behöva påpekas". 
(Jordbruksutredningen för Arjeplogs kommun 1948 s 12). 

Norrlandskommittén påpekade i sin utredning (1949), att ladugårdarna 
i allmänhet var sämre på de små än de stora jordbruken. De var också 
sannolikt sämst i de mer avlägsna bygderna (SOU 1949 12). Såsom en 
viktig förklaring till ladugårdarnas bristfälliga kvalitet hänvisade man till 
småjordbrukens dåliga ekonomi, vilken inte tillät några större investeringar 
i  e k o n o m i b y g g n a d e r n a .  L a d u g å r d a r n a  h a d e  ä v e n  b l i v i t  f ö r  s m å  p g a  
ökningen i kreatursantalet. 

Efter denna bakgrundsbeskrivning av ekonomibyggnadernas standard 
lämnas fortsättningsvis en redogörelse för olika konkreta försök till att 
förbättra ekonomibyggnaderna inom allmänningskommunerna dels från 
tiden före landstingsutredningen 1944 dels från tiden efter densamma. 

Vilken roll har allmänningarna spelat i sammanhanget? Vem ell er vilka 
tog initiativet till att förbättra det dåliga ladugårdsbeståndet? 
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6.4.2. Gödselvård 
6.4.2.1. Inledning 
Bland de allra första åtgärderna för att höja ekonomibyggnadernas stan
dard märks ansträngningarna med att förbättra golven i ladugårdarna 
och i gödselstäderna. Dessa investeringar gjordes såväl före som efter 1944. 
Om man låter naturgödseln ligga fritt ute på marken förlorar den näring 
dels genom urlakning och utpressning dels genom avdunstning. Man und
viker dessa urlaknings- och utpressningsförluster bäst genom att förvara 
gödseln på en tät och ogenomtränglig botten.1 

6.4.2.2. Bidrag och information 
Inom allmänningskommunerna har man sedan 1920- och 1930-talen upp
muntrat bönderna att förbättra gödselvården. Hushållningsgillena tog 
oftast initiativ till och ansvarade för informationen och vanligen också för 
utdelningen av allmänningsanslagen. Dessa användes dels till inköp av 
cement dels till kurser i cementering. Nedanstående tabell visar bidrags
beloppens storlek i de olika kommunerna. 

Tab 33. Allmänningsbidrag till cementering (golv och gödselstäder). 

Åren 1920—39 Efter 1940 

Allmänning Bidrag (kr) Åren Bidrag (kr) 

Arvidsjaur 5 248 1940--47 1273 
Arjeplog 16 378 1940--65 10 899 
Jokkmokk 4 538 — 

Gällivare 104 572 1940--57 50 260 
Paj ala m fl 597 1940--56 1 522 
Jukkasjärvi 12 000 1940--47 7 310 
Summa: 143 133 71 264 

Källa: Allmänningarnas årsredovisnings- och förvaltnings
berättelser. 

*) Se i Rationell gödselvård — en aktuell jordbruksfråga av O Perman. Särtryck ur 
Cement och Betong 1935 nr 1. 
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Bidragen till cementering avtog efter 1940 och upphörde helt i samband 
med besluten om anslag till investeringar i om- eller nybyggnader av 
ladugårdar (se Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare). 

Även staten har lämnat lån och bidrag till gödselvården. Uppgifter 
på deras rumsliga fördelning saknas emellertid. Dessa utgör för Norr
bottens län sammanlagt åren 1921—1947 följande: 

Är Antal Lån Bidrag 
1921—1947 519 312 700 — 
1940—1947 913 — 156 315 
Källa: Norrbottens läns hushållningssällskaps Minnesskrift 
1850—1950. 

6.4.2.3. Resultat 
Åtgärderna ledde till ett relativt sett gott resultat, vilket också påpekas 
i landstingsutredningen. Gödselstäder med ogenomtränglig botten förekom 
endast i obetydlig mindre omfattning i Norrbotten än genomsnittligt i 
riket. Inom länet var inlandets jordbruk tom något bättre försedda med 
gödselstäder av cement än kustbygdens (se nedanstående tabell). Cemen
terad urinbrunn var mer vanligt i Norrbotten och dess inland än riket 
som helhet. 

Tab 34. Antal brukningsdelar med permanenta anordningar för göd
selvård av olika slag i °!o a v hela antalet (år 1944). 

Antal brukningsdelar med gödselstad med botten av 
Cementerad 

Område Cement Annat ogenomträngligt material urinbrunn 

Norrbotten 
Kustlandet 21,3 7,0 23,7 
Inlandet 30,7 1,6 21,7 

Hela riket 27,4 3,7 12,8 

Källa: Jordbruksräkningen 1944. 

6.4.3. Ladugårdsbyggnader 
6.4.3.1. Inledning 
Fortsättningsvis ges en redogörelse för initiativen till och genomförandet 
av ladugårdsinvesteringarna i de olika kommunerna. Men först några ord 
om de särskilda bestämmelserna i allmänningsreglementena om anslagen 
till ekonomibyggnader. I reglementena före år 1954 finns inga särskilda 
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bestämmelser, som lade hinder i vägen för allmänningarnas utdelning 
av anslag till jordbruket. En viss skärpning härvidlag skedde i samband 
med utgivningen av 1954 års reglementen. På lantbruksstyrelsens begäran 
infördes trots visst motstånd från delägarna följande bestämmelse: 

"Innan avkastning användes för utdelning till jordbrukare av 
bidrag, som är avsett för uppförande eller iståndssättande av 
ekonomibyggnad för jordbruket eller för annat ändamål till var
aktigt gagn för jordbruksfastigheten bör utlåtande från lantbruks
nämnden inhämtas, huruvida den fastighet beloppet skall komma 
till godo kan beräknas komma att bestå såsom självständig jord
bruksfastighet". 

Tydligen betraktas bidrag till ekonomibyggnader av mer varaktig 
karaktär än övriga typer av bidrag och man bör därför vid utdelning 
av detta bidrag först inhämta lantbruksnämndens synpunkter på det 
berörda jordbrukets fortbestånd. Nämndens uttalande bör sedan styra 
allmänningsstyrelsernas handlande, om bidrag kan utgå eller inte. Denna 
inskränkning i allmänningarnas handlingsfrihet väcker naturligtvis in
tresset för i vilken utsträckning allmänningarna har efterlevt denna be
stämmelse eller inte? Därvid bör det framgå huruvida allmänningarnas 
representanter medvetet har handlat i strid mot den förda statliga jord
brukspolitiken. 

6.4.3.2. Jokkmokks kommun 
6.4.3.2.1. Bakgrund 
Av landstingsutredningen framgick att ekonomibyggnaderna inom Jokk
mokks kommun befann sig i gott tillstånd på 34 °/o av jordbruken. Siffran 
var den högsta inom allmänningskommunerna. Vad var anledningen till 
denna situation? 

I mitten på 1930-talet hade gillet gett vandringsrättaren i uppdrag att 
göra en undersökning om behovet av ekonomibyggnadernas om- eller till
byggnad. Denna resulterade i ett förslag om att skapa en jordbruksfond 
för att förbättra delägarnas ladugårdar.1 Inom Jokkmokks kommun fanns 
då cirka 500 fastigheter, som kunde komma i åtnjutande av bidrag. Av 
dessa var 40 %, dvs ungefär 200 i behov av nybyggnad. Varje företag 
kostnadsberäknades till 400 kronor. 

1) Delägarna skulle få fri cement samt 25 °/o av arbetskostnaden för att uppföra en 
ladugård 
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Vad beträffar jordbrukarnas-allmänningsdelägarnas närvaro vid stäm
morna var den fortfarande under 1930-talet mycket låg. Man kände inte 
någon större samhörighet med allmänningsverksamheten. Delägarna hade 
ringa kunskap om de möjligheter som stod till buds för att paverka 
beslutsprocessen. Då ärendet om ladugårdarna togs upp till diskussion i 
gillet var man därför väl medveten om detta förhållande. Vandringsrät-
taren ålades att resa runt i byarna och informera bönderna. Kontakt togs 
med by åldersmännen för att med deras hjälp få till stand byastämmor. 
Dessa var av tradition livligt frekventerade av byinvånarna. Vid dessa 
sammanträden beslöts, att delägarna vid nästkommande ordinarie stämma 
skulle rösta för förslaget om en uppryckning av ladugårdsbeståndet. 

Allmänningsstyrelsen hade för sin del beslutat att skjuta upp detta 
ärende i framtiden.1 Vid stämman den 17 maj 1937 slöt delägarna upp 
mangrant och genomdrev beslutet dels om en omfattande ladugårdssane
ring dels om att skapa en jordbruksfond på 300 000 kronor, som skulle 
förvaltas av länsstyrelsen för det avsedda ändamålet. Delägarnas intresse 
för allmänningsverksamheten hade därmed väckts och det blev i framtiden 
lättare att genomdriva förslag, som gagnade jordbruket (Muntlig uppgift: 
Emil Edström 1974). Beslutet underställdes därefter länsstyrelsen för 
prövning, som i sin tur inhämtade yttrande bl a från jordbrukskonsulenten 
för Luleå distrikt Erik Arvidsson. Denne tillstyrkte gillets begäran dels 
därför att allmänningsfonden vid denna tidpunkt översteg minibeloppet 
med betydligt större summa än det föreslagna beloppet2 dels därför att 
det fanns så många ladugårdar inom Jokkmokks kommun, som behövde 
omedelbara förbättringsåtgärder. Mot bakgrunden av bidragets omfattande 
storlek och den tid på flera år som skulle komma att krävas för planlägg
ning och avsyning av ladugårdsbyggnaderna i kommunens olika delar, 
beslöt länsstyrelsen att först avsätta ett belopp på 100 000 kronor för 
att därefter utöka fondens belopp allt efter behovet. 

*) Allmänningsstyrelsen bestod av två jordbrukare och en representant för Kramfors AB. 
De två jordbrukarna satt även med i gillesstyrelsen, där de hade röstat för förslaget 
och skrivit sina namn under beslutet. Men i allmänningsstyrelsen hade de under in
flytande av bolagsrepresentanten gått med på att tillsvidare inte ta upp ärendet med 
motiveringen, att det inte fanns pengar för detta i a llmänningsfonden. 
2) Skogsmedelsfonden uppgick till 2 585 104 kronor. Enligt gällande reglemente fick 
fonden inte utan särskilt av Kungl Maj:t lämnat medgivande minskas under 2 200 000. 
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Vidare beslöt länsstyrelsen i enlighet med stämmans beslut, att tillsätta 
en kommitté på fem personer med jordbrukskonsulenten som ordförande. 
De övriga ledamöterna skulle tillsättas av allmänningen och hushållsgillets 
styrelse. 

Bidrag ur fonden skulle beviljas för mer omfattande reparationer och 
nya ekonomibyggnader som ladugårdar, stall, gödselhus och brunnar 
samt rotfruktskällare. Bidraget skulle inte få överstiga 60 % av beräk
nade kostnader. 

6.4.3.2.2. Projektets genomförande 
Arbetet kom igång i november 1937. Man beslöt, att planläggning av varje byggnads
företag skulle ske hos de olika bidragstagarna. Inga ändringar i upprättade och fast
ställda planer skulle medgivas. Avsyning av arbetet skulle ske, sedan arbetet var fullgjort. 
Bidraget skulle i första hand utdelas till delägarna till övriga efter särskild pröv
ning, dock inte till sådana, som kunde erhålla bidrag från annat håll. Vid en hemmans
klyvning skulle två sökanden från ursprungligen ett hemman beviljas bidrag i propor
tion till ladugårdens storlek. Dock fick inte bidraget för resp sökande överstiga kost
naden för en ladugård i lämplig storlek för hemmanet före delningen. 

Byggnadskommittén indelade kommunen i fyra distrikt, vilket senare visade sig vara 
olämpligt, då man i första hand måste hjälpa de jordbrukare vilka hade de allra sämsta 
ekonomibyggnaderna. Nya ladugårdar uppfördes inom kommunens alla delar. För att 
få en bättre överblick över arbetets fortgång i distrikten, anställdes särskilda personer, 
som skulle informera jordbrukarna och samtidigt utöva kontroll över att byggnads
arbetet ägde rum enligt ritningarna.1 Tryckta detaljritningar och ansökningsblanketter 
distribuerades. För att nedbringa kostnaderna för cementinköp bestämdes också, att 
cementinköpen om möjligt skulle begränsas till ett enda köpställe i Jokkmokk. Det var 
många problem som måste övervinnas i samband med så omfattande byggnadsprojekt. 
Ett av dessa var att lära jordbrukarna att gjuta golv av cement. Därför anordnades 
kostnadsfria cementeringskurser under ledning av egnahemsnämndens byggnadskonsulent 
och Svenska Cementföreningen. Kursdeltagarna skulle sedan i de olika distrikten in
formera och hjälpa de övriga jordbrukarna. 

6.4.3.2.3. Bidragets storlek 
Bidragets storlek fastställdes efter kostnaden per båsplats. Under 1938 utdelades bi
draget med mellan 200 och 250 kronor per båsplats. Allteftersom byggnadskostnaderna 
och fraktkostnaderna steg under de därpå följande åren, höjdes bidragens storlek för 
att år 1946 utgå med 325 kronor per båsplats och med ytterligare 25 kronor per 
b å s p l a t s  t i l l  s å d a n a  j o r d b r u k a r e ,  s o m  d r a b b a d e s  a v  f ö r d y r a d e  t r a n s p o r t k o s t n a d e r  p g a  
fastighetens ogynnsamma läge i förhållande till landsvägar eller annan trafikled. 

*) Kontroll av ex inredning, foderbord, lufttrumma, gödselbrunn osv, så att byggna
tionen av dessa ägde rum enligt ritningarna. 
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6.4.3.2.4. Anslag till ladugårdar, ägda av icke-delägare 
När större delen av delägarnas byggnadsprojekt var så gott som avslutade, 
tog man upp till diskussion att även hjälpa de jordbrukare som inte 
var delägare. Gillet ansvarade även denna gång för undersökningen av 
omfattningen av sådana jordbruk. Dessa jordbruk var i allmänhet mindre 
än delägarnas jordbruk och krävde därmed mindre ladugårdar. Man 
kalkylerade med att jordbrukaren skulle ha minst 2 kor och att antalet 
båsplatser skulle vara minst 3. Bidragsbehovet per båsplats beräknades 
till 275 kronor. Sammanlagt rörde det sig om 83 fastigheter med ett 
sammanlagt djurantal på 300 kor och 40 hästar. Bidragsbehovet beräk
nades till 95 600 kronor. 

I maj 1943 beslöt man att anslå 95 000 kronor till icke-delägares 
ladugårdar. Denna gång gjordes ingen uppdelning av kommunen. I juli 
samma år inkom endast 12 ansökningar från icke-delägare, vilka fördelade 
sig på följande orter: Vuollerim, Kuoka, Snesudden, Porsi, Porjus, Laka-
träsk, Mattisudden, Puottaure och Randijaur. Den sammanlagda kostna
den för dessa uppgick till endast 10 000 kronor. Det visade sig att intresset 
för jordbruk hade börjat att svalna och en utflyttning från byarna hade 
kommit igång. Det var de små jordbruken som först lades ner. 

6.4.3.2.5. Resultat av byggnadskommitténs arbete 
Under åren 1938—1945 beviljade byggnadskommittén bidrag till 358 
planlagda företag. Alla dessa beviljade bidrag kom inte att utnyttjas, 
vilket framgår av sammanställningen nedan: 

Tab 35. Beviljade anslag till ekonomibyggnader inom Jokkmokks 
kommun 1938—1945 

Är Beviljat antal 
företag 

Beviljat antal 
kronor 

Icke utnyttjat beviljat 
belopp kronor 

Antal 
företag 

1938 54 55 120 9 350 10 
1939 118 114 035 36 150 37 
1940 33 38 574 6 900 6 
1941 56 59 664 16 250 16 
1942 22 22 195 2 255 3 
1943 13 13 790 3 925 5 
1944 23 29 125 9 350 9 
1945 39 44 000 5 300 4 

Summa : 358 376 503 89 400 90 
Källa: Jokkmokks byggnadskommittés protokoll: Jokkmokks allmänningskontor. 
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I juli 1946 beslöt byggnadsnämnden att dra in samtliga beviljade 
anslag, som inte utnyttjats. Orsakerna till att cirka 90 jordbrukare läm
nade tillbaka sina bidrag var bl a: åldersskäl, minskad jordbruksdrift och 
avflyttning från orten. Det fanns även jordbruk där byn saknade väg 
och som av det skälet tvingades att avstå från bidraget. Till sådana byar 
hörde ex Aktsek, Tjajaträsk, Udtja, Nausta och Njunnes. 

Byggnadskommitténs uppfattning var, att anslagen hade varit av största 
betydelse för jordbrukets fortbestånd (Erik Arvidsson 1945).1 Man hade 
lyckats få fram tidsenliga och mera arbetsbesparande ekonomibyggnader. 
Under arbetets fortgång hade kommittén mött ett visst motstånd från 
bl a fastighetsägare i en del byar vid Stora Lule vatten, trots att de kunde 
få allmänningsbidrag. Ladugårdarna var där i ett så dåligt skick, att 
det ansågs vara djurplågeri att ha djur i dem. Byggnadskommittén försökte 
därför utverka kommunalnämndens bistånd till att döma ut de gamla 
ladugårdarna och förmå de berörda fastighetsägarna att bygga nytt, men 
kommunalstämman ansåg, att frågan inte tillhörde deras kompetensområde. 
Planläggningen av nya företag var i stort sett slutförd år 1948. Alltsedan 
slutet av 1930-talet och fram till början av 1950-talet hade ungefär 400 
ladugårdar varit föremål för någon form av åtgärd, ny- eller ombyggnad. 

Allmänningsanslag till ladugårdar har utgått även senare under 1950-
och 1960-talen. När det statliga B-stödet introducerades (1 juli 1971) 
anpassades bidragsbestämmelserna därefter. 

6.4.3.3. Arjeplogs kommun 
6.4.3.3.1. Bakgrund 
Behovet av en ladugårdssanering ansågs vara mycket stort inom Arjeplogs 
kommun under 1940-talet. På en stämma år 1947 föreslog en enskild 
allmänningsdeltagare att vissa åtgärder måste vidtagas för ladugårds
skötselns och jordbrukets rationalisering inom Arjeplog.2 Som viktiga 
skäl för detta förslag framförde motionären: 

"Sedan länge har man i vårt land diskuterat jordbrukets framtid 
från den utgångspunkten, att dess nuvarande brukningsform och 
med andra näringsgrenars hittillsvarande goda utveckling kommer 

*) Arvidsson var hushållningssällskapets sekreterare. Dessa uppgifter redovisades av Av-
vidsson i samband med hans försök att förmå även Kiruna kommun att igångsätta ett 
liknande byggnadsprojekt. 
2) Herr Sixten Westerlund i Racksund. 
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den s k flykten från landsbygden att tilltaga i stället för att 
avtaga. Även här i Arjeplog måste vi tyvärr se en begynnande 
ökning av ödehemman och det kan befaras, att en katastrof kan 
drabba hela kommunen inom en icke alltför avlägsen framtid, 
om icke alla krafter sätts in för att motverka en kommande 
kris. Utan landsbygd kan inget samhälle leva; sanningen är ju 
deny att bade landsbygd och tätort behöva varandra. Vi torde 
då kunna slå fast, att en genomgripande omläggning av lant
bruksskötseln måste komma till stånd för att därigenom på lands
bygden kunna uppnå de fördelar} som nu locka ungdomen bort 
från hemmen. Vi kunna kanske inte därmed förmå de redan 
avflyttade att vända tillbaka} men vi kunna kanske lyckas behålla 
de som ännu i väntan på något bättre arbetar på jordbruken 

Trots det beh j ärtans värda i förslaget, rekommenderade allmännings-
s ty reisen delägarna, att av olika skäl tillsvidare lägga ärendet på is. Men 
delägarna hade en annan åsikt och beslöt dels att bilda en jordbruksfond 
dels att tillsätta ett jordbruksråd, vars uppgift blev att komma med förslag 
till förbättringar inom jordbruket. Jordbruksrådet rekommenderade en 
särskild fond med en första avsättning på 100 000 kronor, vilken skulle 
användas på följande sätt: 

1) Ladugårdar 43 000 kronor 
2) Anläggning av vatten och avlopp 15 000 kronor 
3) Täckdikning och odling för förbättring av ägofigurer 10 000 kronor 
4) Anläggande av kulturbeten 5 000 kronor 
5) Maskinstationer 20 000 kronor 
6) Anskaffning av mjölkmaskiner 5 000 kronor 
7) övriga kostnader 5 000 kronor 

Alltefter ökad efterfrågan skulle vidare avsättning ske till fonden. 

6.4.3.3.2. Bidragsbestämmelser 
Ladugårdsbidrag kunde sökas antingen till reparation eller nybyggnad. I det förra 
fallet var bidragsprocenten 30. Vid en nybyggnad var bidraget bestämt till 400 kronor 
per båsplats oberoende av företagets storlek. Om statsbidrag utgick, reducerades all-
männingsandelen till 2.00 kronor per båsplats. 

Med hänsyn dels till de stegrade byggnadskostnaderna dels till det stora behovet av 
att ladugårdarna förbättrades beslöt stämman på styrelsens förslag (1958) att höja 
ladugårdsbidraget till 600 kr/båsplats. Vid ett eventuellt statsbidrag reducerades bi
draget till 400 kronor per båsplats. För reparation av äldre ladugårdar skulle utgå en 
bidragsprocent på 50% dock högst 500 kr per båsplats. Allmänningsbiidrag till ladu
gårdar beviljades även utan lantbruksnämndens medgivande. 
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6.4.3.3.3. Resultat 
Bidrag från fonden började att utdelas from år 1948. I början visade 
delägarna ett relativt sett stort intresse för ladugårdsbidragen. Ett 40-tal 
bidrag beviljades under de tre första åren. Därefter skedde en avmattning 
i bidragsansökningarna. Allmänningsstyrelsen beklagade sig över det min
skade intresset för bidragen, eftersom det borde ha varit betydligt större 
med hänsyn till de ovan omtalade bristerna (Arjeplogs allmänningsskogs 
årsberättelser 1953, 1954, 1955). Kommentarer förekommer att all-
männingen lämnat anslag till ladugårdsbyggnader, tyvärr inte i hur många 
fall, utan att ha inhämtat lantbruksnämndens synpunkter på dessa 
ansökningar. Allmänningsanslaget till ekonomibyggnader fanns kvar till 
1967, då det indrogs pga allmänningens försämrade ekonomi. 

6.4.3.4. Gällivare kommun 

6.4.3.4.1. Bakgrund 
Hela 98 % av jordbruken inom Gällivare önskade år 1944 någon form 
av förbättringsåtgärd beträffande ekonomibyggnaderna. Av dessa önskade 
53 % en nybyggnad, 32 % reparation och 15 °/o en om- eller tillbyggnad. 
Trots dessa förhållanden skulle det dröja bortåt 10 år, innan frågan om 
att förbättra ladugårdsbeståndet fördes på tal av allmänningsstyrelsen.1 

Däremot hade betydande anslag tidigare lämnats till cementeringar av 
golv och gödselstäder. 

6.4.3.4.2. Samarbete och projektets genomförande 
Kontakt togs med kommunalnämnden för att få till stånd ett samarbete inom det tänkta 
byggnadsprojektet. Tillsammans med kommunens representanter uppvaktade man även 
jordbruksminister Sam Norup för att få staten att lätta på de statliga bidragsbestäm
melserna och lämna ökat stöd till inlandsjordbruket. Som ett resultat av uppvaktningen 
etablerades samarbete med lantbruksnämnden i Luleå. Styrelsens förslag om bidrag till 
ladugårdar antogs av stämman. Den bidragssökande skulle i första hand vända sig till 
lantbruksnämnden för att få en godkänd ritning och kostnadsberäkning på ladugården 
samt även höra sig för om ett ev statsbidrag. Därpå skulle jordbrukaren kontakta all
männingsstyrelsen och kommunalnämnden. 

*) Fr o m år 1938 tom 1948 lämnades också anslag (35 000 kr) till lador. Antalet 
lador som uppfördes uppgick till ungefär 700. Syftet var att hindra renarna från att 
trampa ner höet och från att äta av det utestående fodret. Ett annat syfte var att 
bevara näringsämnena bättre i höet, om man kunde bärga det och hindra det från 
att utsättas för nederbörd, vilket urlakade fodret på näringsämnena. 
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6.4.3.4.3. Bidragsbestämmelser 
Bidraget till cement, som hittills hade utgått dels till golv i ladugårdar dels till gödsel
städer, skulle hädanefter inte utgå till projekt, som uppfördes med statligt-, kommunalt-
och allmänningsbidrag. År 1957 beslöt delägarna vidare att bidrag till ekonomibyggnader 
kunde utgå retroaktivt from 1950. Kommunalnämnden beslöt två år senare ( 5 febr, 
§ 106, Serie B nr 41/1959) att likaledes lämna retroaktivt bidrag till de ladugårdar 
vilka ny- eller ombyggts sedan år 1956 och till vilka statsbidrag ej utdelats av lant
bruksnämnden. Delägarna beslöt vidare, att i de fall, där lantbruksnämnden inte be
viljade anslag skulle styrelsen få uppdra till ett särskilt arbetsutskott att bevilja, av
syna och verkställa utbetalningar för utförda ladugårdsreparationer och nybyggnader. 
I början utgick bidraget endast till delägare, men 1959 överlämnade delägarna be
slutanderätten till styrelsen, "att efter noggrann prövning från fall till fall avgöra, om 
bidrag skulle utgå eller inte", dvs också till icke-delägare. 

Kommunens och allmänningens bidrag var lika stora och uppgick sammanlagt till 
20% av kostnaderna upp till 15 000 kronor och 10°/o av kostnaden som översteg detta 
belopp. Som villkor för bidraget ställdes kravet på att jordbruket skulle fortbestå i 5 
år och att man höll sig med mjölkkor. Bidragsbestämmelserna har varit desamma allt
sedan dess. 

6.4.3.4.4. Resultat 
Ladugårdsbidraget var mycket eftersökt och år 1959 var det avsedda 
anslaget till om- och nybyggnader slut. Ännu återstod många bidrags-
berättigade sökanden. Delägarna beslutade därför om förnyade anslag. 

Under åren 1955—1964 lämnade allmänningen bidrag till närmare 
220 företag. Endast i ett par fall fullföljdes inte byggnadsprojektet. Av 
tabellen nedan framgår bidragens fördelning dels över tiden och dels på 
byarna. Bland de byar som erhållit 10 eller fler bidrag finns Hakkas, 
Markitta, Mäntyvaara, Purnu, Skaulo, Ullatti och Äijävaara. Bidrag har 
även utdelats efter 1964. 
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Tab 36. Antal allmänningsbidrag till ladugårdar inom Gällivare 
kommun aren 1955—1964 

By 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Summa 

Björkberget 1 1 2 
Björkudden 1 1 
Bönträsk 1 1 
Dokkas 1 1 2 2 1 7 
Granhult 1 1 
Gällivare 1 2 3 
Hakkas 1 4 2 2 4 1 4 18 
Killinge 2 2 
Keskijärvi 1 1 2 
Kilvo 1 1 2 4 
Lappesuando 1 1 
Leipojärvi 1 1 2 
Liikavaara 1 1 2 
Lingonberget 1 1 
Markitta 1 1 1 1 2 3 1 10 
Mukkavaara 1 2 3 
Muorjevaara 1 1 
Mårdudden 1 1 
Mäntyvaara 1 6 1 1 1 10 
Nattavaara 1 1 1 1 2 1 1 8 
Niilivaara 1 1 1 1 4 
Norsivaara 1 1 2 
Palohuornas 2 2 1 5 
Puoltikkasvaara 1 1 1 3 
Purnu 1 1 4 2 1 3 2 1 1 16 
Ratukkavaara 2 2 4 
Rantavaara 1 1 
Sadjemvaara 1 1 1 3 
Sakajärvi 1 1 
Sammakko 1 1 1 1 4 
Sarvisvaara 1 4 1 1 7 
Satter 1 3 2 6 
Skaulo 1 3 2 2 1 1 10 
Skroven 1 1 1 3 
Storberget 1 1 
Storsaivis 1 1 
Stråberget 1 1 2 
Särkivaara 1 1 
Tjautjasjärvi 2 1 1 1 3 1 9 
Tor as j är vi 1 1 1 1 3 7 
Ullatti 1 2 3 2 4 5 1 3 1 22 
Vettasjärvi 2 1 1 4 
Vähävaara 1 1 2 
Yrttivaara 1 1 2 4 8 
Äijävaara 3 2 1 1 1 2 10 

Antal 17 21 16 27 34 35 21 32 11 2 216 

By 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Summa 

Källa: Förteckning över antal beviljade ladugårdsbidrag, Gällivare allmänningskontor. 
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Det bör i det här sammanhanget även uppmärksammas, att allmännings-
styreisen utan lantbruksnämndens godkännande under 1959 beviljade bi
drag till 42 jordbruksföretag till ett belopp av 85 320 kronor.1 Det kan 
jämföras med att allmänningen samma år med nämndens godkännande 
beviljade bidrag till 41 jordbruk och till ett belopp av 122 377 kronor. 
Därav framgår tydligt, att allmänningen inte efterlevde bestämmelserna 
på den här punkten utan handlade i strid mot innehållet i jordbruks
politiken. Klausulen om jordbrukets fortbestånd på minst 5 år i samband 
med ladugårdsbidragen utgjorde med all sannolikhet en dämpande effekt 
på nedläggningstakten vid de 216 berörda jordbruksföretagen. 

6.4.3.5. Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner 
6.4.3.5.1. Bakgrund 
Av landstingsutredningen framgick att mellan 78 och 95 % av jordbruks
företagen inom Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner önskade 
förbättra sina ekonomibyggnader. På drygt hälften av jordbruken inom 
Pajala och Tärendö tarvades helt enkelt en ny ladugårdsbyggnad. Det 
var dels med hänsyn till dessa förhållanden dels för att skapa sysselsätt
ning, som delägarna år 1948 fattade beslut om att reservera ytterligare ett 
belopp av 500 000 kronor för olika förbättringar inom jordbruket. 

6.4.3.5.2. Bidragsbestämmelser 
Bidragen skulle delas ut via jordbruksnämnderna inom resp kommun och utgå i relation 
till vars och ens andel i allmänningen. Beloppet bestämdes till 160 kronor per 1/64 man
tal (= 10 240 kronor/helt mantal). Detta sk andelsbidrag var i första hand avsett för 
inköp av jordbruksredskap och för nybyggnad och reparation av ekonomibyggnader. 
Hit räknades förutom alla slags investeringar i ladugårdarna även byggnation av häst
stallar, hölador, gödselhus och redskapsbodar. Också brunnar, vatten- och avloppsan
läggningar hörde hit. Fr o m 1960-talet blev det populärt att förse ladugårdarna med 
plåttak, varför detta bidrag likaledes inkluderades i andelsbidraget. Bidragsbeloppet 
maximerades till 60 °/o av investeringskostnaden. När man nått maximum för fastig
hetens andel hade man inte längre tillgång till ytterligare medel. 

*) Dessa fördelade sig på byarna inom Gällivare enligt följande: 
Kääntöjärvi 1 Purnu 1 Tidnokenttä 2 
Leipojärvi 1 Ruuti 2 Tor as j är vi 2 
Markitta 4 Rantavaara 1 Ullatti 4 
Muorjevaara 1 Sarvisvaara 1 Vettasjärvi 2 
Mårdsel 1 Satter 7 Vähävaara 1 
Nattavaara 3 Sammakko 1 Yrttivaara 1 
Niilivaara 2 Skaulo 2 

Summa : Puoltikkasvaara 1 Skroven 1 Summa : 42 

Det är framförallt fråga om reparationer. 
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6.4.3.5.3. Källmaterialet 
Uppgifter på andelsbidragens storlek och antal per år har sammanställts 
ur resp jordbruksnämnds räkenskapsbok. För Tärendö och Junosuando 
kommuner har en uppdelning av bidragen gjorts dels på ekonomibyggnader 
dels på maskiner och redskap. För Pajala har en liknande uppdelning inte 
låtit sig göras p g a att en ändamålsspecificering av anslagen saknas. 
Därför redovisas andelsbidraget i dess helhet för denna kommun. 

6.4.3.5.4. Andelsbidragets storlek och antal 
Av nedanstående sammanställning framgår bidragens storlek till ekonomi
byggnaderna inom Tärendö och Junosuando kommuner. För Pajala redo
visas andelsbidragen i dess he lhet. 

Tab 37. Jordbruksnämndernas anslag til l ekonomibyggnader 
I siffran inom parentes anges antalet brunnar, vatten- och avloppsanläggningar, vilka 
inkluderas i bidraget till ekonomibyggnader. 

Åren Tärendö Ekonomibyggn Junosuando Ekonomibyggn Pajala Andelsb 
Kr ant Kr ant Kr ant 

1937—49 165 955 414 (103) 85 420 335 ( 73) 142 906 583 
1950—59 93 415 140 ( 67) 78 355 119 (115) 259 868 506 
1960—69 32 043 48 ( 9) 61 811 62 ( 17) 166 686 141 

Summa: 291 413 602 (179) 225 586 516 (205) 569 460 1230 

Källa: Jordbruksnämndernas räkenskapsböcker. 

Andelsbidragen utnyttjades livligast under den första tiden, vilket är 
naturligt med hänsyn till bidragsbestämmelserna. För Pajala uppskattas 
ungefär 40 % av andelsbidraget ha använts till ekonomibyggnaderna 
(Muntlig uppgift: Allm. ordf Matti Lassinantti, 1974).1 

1) Av Tornedalsutredningen (1958 s 122) framgår, att lantbruksnämnden åren 1949—57 
beviljade avskrivningslån (statsbidrag) till nämnda kommuner enligt följande: 

Kommun Kr Antal 
Tärendö 35 440 13 
Pajala 139 820 43 
Junosuando 28 270 15 
Summa: 203 530 71 

I samma utredning (s 123) konstaterar man vidare, "att man i Tornedalen finansierar 
uppförandet av ekonomibyggnader med egna insatser i större utsträckning än inom 
riket i övrigt. Endast omkring 1/6 av byggnadskostnaden upplånas. För länet är mot
svarande tal 1/5 och för riket 1/3". 
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6.4.3.6. Arvidsjaurs kommun 

6.4.3.6.1. Bakgrund 
Även inom Arvidsjaur förelåg under 1940-talet ett stort behov av en 
upprustning av ladugårdsbeståndet. Ungefär 43 %> av ladugårdarna an
sågs vara i dåligt skick. Det dröjde dock inemot slutet av 1960-talet, då 
frågan om bidrag fördes på tal. Åren 1958—1969 utgick dock bidrag till 
skulltorkar och 'tornsilos samt åren 1962—1969 till plåttak.1 

Första gången som det överhuvudtaget blev aktuellt för allmänningen 
att lämna bidrag till en ladugårdsförbättring var 1967. Det var en jord
brukare i Glommersträsk, som specialiserade sig på köttproduktion, som 
fick ett bidrag på 1000 kronor. Motiveringen för styrelsens handlande 
var, att sedan mitten av 1950-talet endast en privat ladugård nyuppförts 
inom kommunen. 

När den statliga jordbrukspolitiken blev än mer restriktiv efter år 
1967 beslöt styrelserna för allmänningen och gillet att tillsammans inlämna 
en motion till kommunen om stöd till jordbruket. Denna ledde emellertid 
inte till något resultat. Då även AMS-bidraget till äldre småbrukare ute
blev, beslöt delägarna, att själva lämna bidrag till ladugårdsförbättringar 
from år 1970. 

6.4.3.6.2. Bidragsbestämmelser 
Bidraget utgick med 50 °/o av kostnaden upptill 14 000 kronor. I särskilda fall kunde 
ett högre bidrag utgå, om kostnaderna var avsevärt mycket större. De särskilda bidra
gen till skulltorkar och silos slopades som separata bidrag, vilka inkluderades i la dugårds-
förbättringsbidraget. 

6.4.3.6.3. Resultat 
Under åren 1967—1973 utdelades allmänningsbidrag till 23 personer för
delade på 15 byar till ett totalt belopp på 157 000 kronor. Av dessa 23 
personer fick 9 statligt B-stöd. Även här utdelades allmänningsanslag till 
personer, som inte fick ekonomiskt stöd från lantbruksnämnden. 

1) 1959 var antalet skulltorkar inom kommunerna följande: Arvidsjaur 6, Piteå 4, 
Norrfjärden 2, Nederluleå 2, överluleå 7, Råneå 3, Nederkalix 1, Nedertorneå 4, Kor-
pilombolo 1, Gällivare 1. 
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6.4.3.7. Kiruna (Jukkasjärvi) kommun 
6.4.3.7.1. Bakgrund 
Kiruna kommun hade det allra sämsta ladugårdsbeståndet inom länet 
år 1944. Hela 99 % av jordbruksföretagen krävde någon sorts förbättring. 
I början på 1950-talet anmärkte kommunens hälsovårdsinspektör på de 
bristfälliga förhållandena i ladugårdarna såväl ur djurskyddssynpunkt 
som ur allmän hygienisk synpunkt. Hälsovårdsnämnden föreslog där
för en stadga för hur ekonomibyggnaderna borde vara beskaffade 
för att kunna inhysa djur. Om denna stadga emellertid hade tillåtits att 
träda ikraft utan ett mer omfattande ekonomiskt stöd till ladugårds
saneringarna, skulle man fått en kraftig minskning i antalet kreaturslösa 
jordbruk. 

6.4.3.7.2. Projektets genomförande 
Kommunen inledde därför samarbete med såväl lantbruksnämnden som hushållningssäll
skapet. Sekreteraren vid sällskapet refererade till det goda byggnadsresultatet som 
uppnåtts i Jokkmokk med allmänningsmedel och uppmanade Kiruna kommun att 
göra en liknande satsning. Jukkasjärvi allmänning deltog inte i projektet. Det kommu
nala bidraget utgick med 25 °/o av byggnadskostnaden. 

6.4.3.7.3. Resultat 
Under perioden 1952 till 1969 lämnade kommunen bidrag till 107 jordbruksföretag med 
ett sammanlagt belopp på drygt 400 000 kr. Lantbruksnämnden lämnade under mot
svarande tid avskrivningslån till 78 företag. 

6.4.3.7.4. översikt över allmänningarnas anslag till ladugårdsbyggnader 
Nedanstående sammanställning visar hur stora belopp som allmänningarna 
under olika perioder åren 1940—1970 anslagit till upprustning av ladu
gårdsbyggnader. Därvid framgår, att Jukkasjärvi och Arvidsjaurs allmän-
ningar lämnat ett ytterst ringa ekonomiskt stöd till ladugårdsinvesteringar. 

Tab 38. Allmänningsanslag till ladugårdsbyggnader 

Junosuando 
Är Arjeplogs Arvidsjaurs Jokkmokks Gällivare Pajala, och Tärendö Jukkasjärvi 

1940--49 55 515 286 020 142 906 251 375 3 260 
1950--59 170 967 101 149 369 406 259 868 171 770 
1960--69 37 630 1 000 82 691 350 467 166 686 93 854 

Summa: 264 112 1 000 469 860 719 873 569 460 516 999 3 260 
Källa: Allmänningsskogarnas förvaltnings- och årsberättelser 
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6.4.4. Anslag till plåttak 
Avsevärda belopp har även lämnats till plåttak på ekonomibyggnader. 
Även nu introducerade Jokkmokks allmänning såsom den första av all-
männingarna denna bidragstyp (1958). Bidragsprocenten var till en början 
50% och utgick endast till delägare. From 1963 sänktes bidraget till 
40 % och utsträcktes till att även omfatta icke-delägare, som var aktiva 
jordbrukare. Även Arjeplogs (1960), Arvidsjaurs (1962) och Gällivare 
(1967) allmänningar följde efter. Bidragsprocenterna varierade från 30 
till 50 % och det maximala beloppen från 300 kronor för Gällivare till 
800 kronor för Arjeplog. Dessa senare allmänningar uteslöt dock icke-
allmänningsdelägare. Jukkasjärvi allmänning är den enda av allmänning-
arna, som inte lämnat något plåtbidrag. I Pajala, Junosuando och Tärendö 
kunde de delägare som hade något kvar av andelsbidragen utnyttja dessa 
till inköp av plåt. 

Av nedanstående sammanställning framgår bidragens storlek till plåttak: 
Jokkmokks allmänning (1958—1970) 285 223 kronor 
Arvidsjaurs „ (1962—1970) 249 911 kronor 
Arjeplogs „ (1960—1966) 117 079 kronor 
Gällivare „ (1967—1970) 52 509 kronor 

Summa kronor: 704 722 kronor 

Källa : Allmänningarnas förvaltnings- och årsberättelser 

Plåtbidragen har varit mycket eftersökta och torde ha utnyttjats till 
bortåt 90 °/o åtminstone inom Jokkmokk och Arvidsjaur. De flesta plåttak 
har emellertid lagts på sedan jordbruken har upphört, vilket innebär att 
nyttan av bidragen för jordbruket är mycket diskutabel. 

6.4.5. Statligt stöd till ekonomibyggnader 
När introducerades det statliga bidraget till ekonomibyggnader och vilka 
bestämmelser var förenade med detta bidrag? Hur kom det statliga stödet 
att inverka på allmänningsanslagen? Dessa frågeställningar kommer att 
penetreras i det följande. 

Är 1937 beslöt regeringen att lämna bidrag till ekonomibyggnader. 
"Tyvärr var de anslagna medlen alltför otillräckliga för att tillnärmelsevis 
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motsvara efterfrågan på bidrag".1 Under åren 1937—1948 förmedlade 
sällskapet bidrog för sammanlagt 453 000 kronor till 227 byggnader inom 
hela länet. Eftersom de anslagna medlen var begränsade, utdelades inte 
bidrag till sådana jordbrukare som hade möjlighet att få bidrag från 
annat håll.2 

Bestämmelserna för de statliga ladugårdsbidragen var sådana, att den 
övervägande delen av jordbrukarna inom lappmarkskommunerna samt 
inom Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner ej kom i åtnjutande 
av dem. 

I januari 1939 hade extra jordbrukskonsulent Stig G:son Berg vid hus
hållningssällskapet i Luleå vänt sig till Jokkmokks hushållsgille med en 
skrivelse angående fördelning av ladugårdsförbättringsbidragen inom 
Jokkmokks kommun. I skrivelsen står bl a följande: 

331 ) Endast de som icke äro allmänningsdelägare kunna if råga-
komma. 

2) Största hänsyn skall tagas till att de föreslagna bidrags-
tagarna äro skötsamma personer som hava jordbruk till hu
vudsaklig eller väsentlig inkomstkälla. 

3) Bidragstagarens ekonomiska ställning måste vara så pass god, 
att det kan förväntas att han är i stånd att fullfölja företaget 
med hjälp av bidraget. Han måste alltså kunna tillskjuta så 
pass stort belopp, som kan behövas utanför bidraget. 

Bidraget får icke överstiga 200 kronor per kreatur senhet. 
I regel brukar det räcka med bidragstagarens eget arbete som 
33tillskott33 till bidraget. Rena s k 33fattigvårdsfall33 kan alltså 
icke komma ifråga. En person som icke med ett dylikt bidrag 
kan förväntas klara sig i längden utan årligen kommer att 
behöva hjälp av socknens fattigvård är utesluten. 

4) Jordbrukets areal odlad jord får icke överstiga 20 ha utom 
i enstaka fall med synnerligen ömmande omständighet33. 

1) Norrbottens läns hushållningssällskap 1850—1950, s 46. 
2) Om statsbidrag till ladugårdsförbättringar, se i NLB 1938 nr 8, s 220. För år 1939 
fick sällskapet disponera 60 000 kronor itili ladugårdsförbättringar. 
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Vidare finns en mycket intressant kommentar i Bergs skriv else, nämligen 
följande: 

"Orsaken till att Jokkmokk fått så litet bidrag föreslaget, torde 
bero dels på allmänningsbidragen och dels på att det kommit in 
förhållandevis få ansökningar från Jokkmokk. Fördelningen av 
bidragen göres i allmänhet efter det antal ansökningar som inkom
mit från v arje socken, så att de socknar som ha de flesta ans ök
ningar också får de största anslagen. Trots att jag anser att detta 
är en felaktig princip vill jag där för uppmana Er att göra mycket 
propaganda för att så många som möjligt skall söka bidrag av 
olika slag, då vi i annat fall bli alldeles missgynnade vid för
delningen. Jag anser det orättvist att t ex Kalixsocknarna, som 
ständigt klagar och söker alla upptänkliga bidrag skall gynnas 
på andra socknars bekostnad, när dessa senare socknar i kanske 
lika hög grad är i behov av bidrag, fastän de visa större lust att 
vilja göra sitt bästa på egen hand33. 

Efter 1949 fick lantbruksnämnderna ansvaret för att förmedla de stat
liga lånen till ekonomibyggnaderna.1 Det var huvudsakligen två principer, 
som styrde nämndernas beslut om statligt stöd; den ena var, att jordbruket 
skulle anses bli långsiktigt bestående och att åtgärden var lönsam ur 
företagsekonomisk syupunkt; den andra var, att sökanden var ensam 
ägare av brukningsenheten. Om en i och för sig bärkraftig enhet sköttes 
av två eller flera sämjedelade lotter, medförde detta i regel avslag. 
Lantbruksnämnden hade inga möjligheter att lämna bidrag till repara
tioner, utan ett sådant lämnades endast, då det var fråga om en verklig 
grundförbättring. Ej heller hade nämnden möjlighet, till skillnad från 
allmänningarna, att ge retroaktiva bidrag. 

33Den väsentliga skillnaden mellan oss {allmänning och lantbruks
nämnd) är y att allmänningen rör sig m ed sina egna pengar, medan 
vi rör oss med skattebetalarnas pengar*3. 
(lantbruksdir Dahlgren 20.10.58). 

Statslånet utgick med 25 °/o av den godkända kostnadsberäkningen 
upp till 15 000 kronor och 15 % av överskjutande belopp, dock samman
lagt högst 7 000 kronor. Lånet, som kallades för avskrivningslån, avskrevs 
efter 10 år och utgjorde i realiteten ett bidrag. 

*) Om de statliga lånebestämmelserna, se i NLB 1954: 2, s 31—32. 
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Sedan år 1960 utgår även ett särskilt rationaliseringsstöd (se 10 .6.4.5.). 
I Norrbottens län har detta stöd intill 1970-talets början utdelats till 
cirka 170 företag. Dessa företag ligger framförallt i kustbygden och älv
dalarnas nedre delar, varav ett enda ligger i en allmänningskommun, 
nämligen i byn Huuki i Paj ala kommun. 

Efter den 1 juli 1971 utökades lantbruksnämndens möjligheter att lämna 
stöd till inlandsjordbruket (se 10.6.4.7.). Stödet kallas för B-stöd och kan 
utgå till företag, där kontantöverskottet är acceptabelt. Huvuddelen av 
försörjningen skall dock hämtas från företaget. B-stödet var främst avsett 
för om- och tillbyggnader samt vissa behövliga mark- och driftsinveste
ringar. Bidraget utgick med 25 % av en kostnad upptill 80 000 kronor, 
i särskilda fall upptill 120 000 kronor. 

B-stödet blev livligt efterfrågat. Av nedanstående sammanställning 
framgår dess antal och fördelning på allmänningskommunerna under 
perioden 1.7.71—30.6.73. 

Kommuner B-stöd 
Arvidsjaur 9 
Arjeplog 1 
Jokkmokk 3 
Gällivare 6 
Kiruna 7 
Pajala 10 
Junosuando 1 
Tärendö 2 

Summa: 39 

Källa : Lantbruksnämnden 
i Luleå 

Inom samtliga kommuner utom Arjeplog kunde B-stödet dessutom 
kombineras med anslag från allmänning respektive kommun (Kiruna 
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och Gällivare). Det statliga stödet till ekonomibyggnader (A- respektive 
B-stöd) under åren 1971—1973 kan avläsas på nedanstående karta. 

•T" ~x 

Skala 1:2000 000 

Q = Antal B - stöd 

= Antal A - stöd 

Fig 22. Beviljade B-stöd 1,7.71—30.6.73 
Beviljade A-stöd 1.7.71—30.6.72 
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6.4.6. En översikt över samtliga byggnadsbidrag 
Nedanstående sammanställning visar till slut hur mycket en jordbrukare 
totalt kunde få ut i bidrag vid en investeringskostnad på 80 000 kronor 
(1971). 

Tab 39. översikt över samtliga byggnadsbidrags storlek (allmännings-, 
kommunalt- och statsbidrag) vid en investeringskostnad pa 
80 000 kronor. 

Kommun Allmänningsanslagets storlek Kommunalt anslag Statsbidrag Totalt 

Arvidsjaur 

Arjeplog 

Jokkmokk 

Gällivare 

Pajala, 
Junosuando, 
Tärendö 
Kiruna 

50 °/o av kostn intill 14 000 kr 
= 7 000 kr. 
Bidrag utgick inte 
åren 1967—72 
20 % av kostn intill 20 000 kr 
10 °/o av kostn därutöver 
= 10 000 kr. Därutöver 
tillkom bidrag till takplåten 
10 %> av kostn intill 15 000 
kr, 5 % av kostn därutöver 
= 4 750 kr. 

10 °/o av kostn in
till 15 000 kr; 
5 % av kostn där
utöver = 4 750 kr 

25 °/o av kostn 
= 20 000 kr 

20 000 

20 000 

20 000 

20 000 

20 000 

20 000 

27 000 

20 000 

^30 000 

29 500 

^20 000 

40 000 

Källor : Allmänningsstämmoprotokoll, kommunalstämmoprotokoll 

För de jordbrukare som var bosatta inom Kiruna och Jokkmokks kom
muner blev jordbrukarens egna kostnader tydligen lägst i samband med 
en byggnadsinvestering på 80 000 kronor. 

6.4.7. Jämförelse med Västerbottens inland 
Då det gäller ladugårdsförbättringarna i Västerbottens inland, har vissa upplysningar 
kunnat fås ur protokollen för "ladugårdsförbättringskommittén 1936—1944" (Väster
bottens läns hushållningssällskap). Intressant är att landshövdingen i länet hade lyckats 
utverka ett riksdagsbeslut (1936) om särskilda anslagsmedel till ladugårdsförbättringar 
inom Tärna kommun. Beslutet bör ses mot bakgrunden av att man här hade tänkt 
starta en mejerirörelse och därför behövde ladugårdarna väsentligt förbättras. Det an
visade beloppet var 100 000 kr. I november 1936 utdelades 110 bidrag till jordbrukare. 
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Samtidigt beviljades varje bidragstagare rätt att teckna minst en andel per båsplats 
i Tärna mejeriförening. Två år senare beviljade staten ytterligare ett belopp på 60 000 
kr till ladugårdsförbättringar. Även andra jordbrukare bosatta i fjällbygden utanför 
Tärna kommun erhöll nu bidrag. Hit hörde jordbrukare i och omkring Dikanäs, Väsitan-
sjö, Matsdal, Hansbo, Stalon, Saxnäs, Marsfjäll, Ängesdal och Kittelfjäll (63 st). 1941 
utvidgades rätten till bidrag även till kommuner, som inte räknades tillhöra fjällbygden. 
Bl a utdelades bidrag till 12 jordbrukare i Kalvträsk kapellförsamling, 15 i Jörn, 10 i 
Malå och 7 i Fredrika. Vidare planerades ladugårdsförbättringar även i andra kommu
ner i medeltal 5, fler inom större och färre inom mindre kommuner. Förutsättningen för 
bidrag var dock, att jordbrukaren tillhörde en mejeriförening. Under åren 1936—1944 
beviljades totalt 400 000 kr i statligt anslag till ungefär 300 jordbruksföretag i Väster
bottens inland. 

I Västerbottens läns fjällkommuner spelade det statliga stödet en viktig 
roll i samband med upprustningen av ladugårdsbeståndet. Liknande sats
ning från statens sida förekom inte i Norrbottens inland. 

Låt oss även jämföra ladugårdarnas skick i de båda länens inland under början av 
1960-talet. Uppgifterna baserar sig på enkätundersökningar utförda av lantbruksnämn
derna i Västerbotten (1962) och i Norrbotten (1962). Eftersom enkätundersökningen är 
upplagd för större områden än kommuner, bör enkätmaterialet per kommun behandlas 
med försiktighet (Utredning rörande lantbruket inom Norrbottens län s 9). 

Tab 40. Ekonomibyggnadernas skick och utrustning 
Enkätundersökningen 1962 i AC 

Ladugårdens skick, procent 

I behov I behov Nybyggn Ladugård 
Område Nybyggd av mindre rep av större rep erforderlig saknas Obesv 

Malå, Norsjö, Jörn 15 39 30 9 5 2 
Lycksele 16 33 29 18 8 1 
Sorsele, Tärna, 
Stensele 21 34 26 12 5 2 
Vilhelmina, Dorotea, 
Äsele, Fredrika 14 38 32 12 3 1 

Inlandet 16 36 29 12 5 2 

Källa: Jord och skog i Västerbottens län, 1967 s 37. 

Enkätundersökningen 1961 i BD 

övre Tornedalen 16,2 33,7 27,4 15,6 6,8 0,3 
Södra Inlandet 14,5 33,9 26,0 18,1 7,5 — 

Norra Inlandet 17,0 18,8 28,0 21,4 14,8 — 

Källa: Utredning rörande lantbruket inom Norrbottens län 1964. 
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Inom Norrbotten var ladugårdsbeståndet sämst i norra inlandet (Gälli
vare och Kiruna). För övrigt förelåg inga större skillnader mellan de 
olika områdena i Norrbotten. Inom allmänningskommunerna i lappmar
ken var ladugårdens skick sålunda: 

Tab 41. Ladugårdens skick 1962 (Procent) 

I behov av större rep 
Nybyggnad erforderlig 

Kommun Nybyggd, i behov av mindre rep Ladugård saknas 

Arvidsjaur 41 59 
Arjeplog 60 40 
Jokkmokk 53 47 
Gällivare 33 67 
Kiruna 43 57 

I lantbruksnämndens enkätundersökningar kunde konstateras, att sam
band råder mellan brukningsenheternas storlek och ladugårdens tillstånd. 
Ladugårdarnas beskaffenhet i lappmarken var bäst inom Arjeplog och 
Jokkmokks kommuner och motsvarade ungefär förhållandena i Väster
bottens inland. Ladugårdarna i Arvidsjaur befanns vara i något sämre 
skick än i de angränsande Malå, Norsjö och Jörns kommuner. Som helhet 
sett var ladugårdarna i Västerbottens läns inland i början av 1960-talet 
i något bättre skick än motsvarande för allmänningskommunerna inom 
Norrbotten. 

6.4.8. Vatten och avlopp 

6.4.8.1. Bakgrund 

Under 1940-talet beslöt allmänningsdelägarna i Jokkmokk (1944), i 
Arvidsjaur (1947) och i Arjeplog1 (1948) att lämna bidrag till jordbruks
fastigheternas vatten- och avloppsanläggningar. Det fanns flera skäl, som 
talade för att en sådan satsning borde göras. De viktigaste av dem skall 
lämnas här nedan. 

1) Inom Arjeplog hade allmänningsanslag via hushållningsgillet utdelats till installation 
av vattenpumpar i ladugårdar. Under de 11 åren 1954—64 berördes cirka 220 jord
brukshemman av bidraget. 
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Diskussionerna om vatten och avlopp togs först upp av delägarna inom 
Jokkmokk. Dessa hade föranletts av ett brev från en jordbrukare med 
bl a följande innehåll.1 

"Ofta möter man det motivet för flykten från hemmet och där
med också lantbruket, att en plats i stat eller samhälle, förutom 
andra fördelar, även har vatten och avlopp, vilket däremot hem
met är i fullständig saknad utav". . . . 

Om allmänningsdelägarnas ekonomi nämns: 
"Då de flesta allmänningsdelägare är i små ekonomiska omstän
digheter och den erforderliga materialen ställer sig dyr, torde 
ett sådant företag i allmänhet bli alltför betungande". 
(Majtum den 26.9.1943) 

Kommunalnämnden i Jokkmokk vädjade också senare i ett brev (den 
15.10.1947) ställt till allmänningsdelägarna om ett ekonomiskt stöd för 
undersökning av vattentäkter. De främsta motiven var desamma som ovan 
anförts. Vidare framfördes åsikter bland delägarna om, att lösandet av 
vatten- och avloppsproblemen på landsbygden borde vara en naturlig 
följ din vestering till elektrifieringen och ekonomibyggnadsprojektet. Vid 
denna tidpunkt utgick heller inget statsbidrag till vatten och avlopp. 

Liknande motiv för investeringar i vatten och avlopp framfördes också 
av delägarna inom Arvidsjaurs och Arjeplogs allmänningar. Att behovet 
var verkligen stort, framgick också av näringsutredningen (1944). Förhål
landena var sämst i inlandet, där åtgärdsbehovet låg på 85—95 % av 
jordbruksfastigheterna (Norrbottens läns jordbruk I sid 73). 

De viktigaste motiven för investeringar i vatten och avloppsanlägg
ningar var alltså dessa: 

1) Det förelåg ett verkligt stort behov; inget statsbidrag utgick ännu. 

2) Man önskade rationalisera jordbruksarbetet och på så sätt öka trivseln 
på landsbygden. 

3) Man ville hejda landsbygdens avfolkning. 

Fortsättningsvis ges e n översikt över de enskilda allmänningarnas insat
ser för vatten- och avloppsanläggningarna mot bakgrund av de påtalade 
behoven. 

') KA Engelmark i Majtum. 

201 



6.4.8.2. Jokkmokks kommun 

6.4.8.2.1. Genomförande och bidragsbestämmelser 

Enligt byggnadskommittén beräknades 540 jordbruksfastigheter totalt 
kunna komma ifråga, om man även inkluderade icke-allmänningsdelägare. 
Det skulle erfordras ungefär 370 000 kronor för att åstadkomma vatten-
och avloppsanläggningar samt tvättstugor i de större byarna En för
beredande annonsering gjordes i länstidningarna för att utröna behovet 
av och intresset för vatten- och avloppsanläggningar. Annonseringen re
sulterade i att över 200 fastigheter med del i allmänningen sökte bidrag 
och dessutom ungefär 100 icke-allmänningsdelägare. 

Byggnadskommittén beslöt, att tillsvidare endast allmänningsdelägarna 
skulle få bidrag. Det skulle röra sig om cirka 400 fastigheter varvid ungefär 
70 % av vattenledningsanläggningarna skulle utföras med hydrafon. Den 
genomsnittliga kostnaden för hydrofonanläggning inklusive ledning till 
mangårdsbyggnad och ladugård samt avlopp beräknades till ungefär 
950 kronor, medan motsvarande kostnad för anläggning med handdriven 
pump kostade ca 450 kronor. Det ansågs rimligt, att de som kunde och 
hade råd att anlägga vattenledning med hydrofon, även själva borde 
stå för större delen av kostnaden. Därför beslöt kommittén, att bidrags
procenten till hydrofonanläggningen borde utgå med 50 % och till hand-
drivna pumpar med 75 %. 

Följande bestämmelser uppställdes: 
"1 ) Bidrag beviljades ej endast för vattenledning, utan skall även 

avlopp utföras. Undantag i de fall avlopp redan är ordnat. 
2) Anslag för endast avloppsledning må erhållas, speciellt om 

vattenfrågan är svårlöst eller speciellt dyrbar. 
3) Vattenledning indrages i såväl mangårdsbyggnad som ladu

gård. 
4) Företag utförda under de tre senaste åren erhålla bidrag dock 

ej tidigare utförda. 
5) Icke allmänningsdelägare, skola tillsvidare ej kunna komma 

i åtnjutande av bidrag. 
6) Sakkunnig och av nämnden godkänd montör måste anlitas 

för monteringsarbetena. (Speciellt är detta viktigt vad be
träffar hydrofoner). Kommittén räknar med att man genom 

kollektiva inköp och monteringar i hög grad skall kunna 
nedbringa de kontanta utläggen utöver de i ovan nämnda 
kostnadsberäkningarna anförda, och bör detta ordnas genom 
kommitténs försorg 
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Byggnadskommittén föreslog delägarna att bevilja 175 000 kronor i 
anslag, vilket de också gjorde. Närvarande vid sammanträdet var även 
kommunalnämndens ordförande. Han anhöll om att få följande innehåll 
medtaget i protokollet: 

"Bifall till förslaget är ett uttryck att en vid dagens stämma stor 
tillslutning allmänningsdelägare och samtidigt en vädjan, att läns
styrelsen skulle fastställa det av kommittén framlagda förslaget 

Ett visst motstånd mot förslaget kom även denna gång från represen
tanterna för Kramfors och Munksunds aktiebolag. 

6.4.8.2.2. Allmänningsbidrag till icke-allmänningsdelägare 

Även icke-delägare skulle komma att få bidrag till vatten och avlopp. 
Enligt en utredning från år 1947 framkom att drygt 80 sådana fastigheter 
var i behov av vatten och avlopp. Totalkostnaden för dessa jordbruks
företag uppgick till ungefär 90 000 kronor. Allmänningsstämman beslöt 
om ett bidrag på 60 000 kronor för ändamålet. Bidragets storlek var 
50 % för hydroforanläggning och 75 % för handpumpanläggning. 

6.4.8.2.3. Samarbete med hälsovårdsnämnden 

Allmänningens byggnadskommité etablerade samarbete med kommunens 
hälsovårdsnämnd för att därigenom i första hand utnyttja de möjligheter 
som fanns för att få statsbidrag. Detta hade nämligen kommit till under 
senare delen av 1940-talet. Hälsovårdsnämnden ålades att i sina upprättade 
planer för statsbidrag komplettera dessa med ledningar till ladugårdarna. 
För dessa senare kostnader skulle Jokkmokks allmänning ansvara. 

Hälsovårdsnämnden och byggnadskommittén samarbetade också ifråga 
om brunnsborrningsverksamheten. Medan kommunen utbildade en brunns-
borrare, planlade och ansvarade allmänningens byggnadskommitté för 
brunnsborrningarna ute i byarna. Som en följd av samarbetet med hälso
vårdsnämnden beräknades arbetet med vatten- och avlopp omfatta en 
längre tidsperiod än vad byggnadskommittén från början hade räknat 
med. Det visade sig senare, att det inte var möjligt för byggnadskommittén 
att i tiden bevilja allmänningsanslagen i samma takt som de statliga, 
eftersom fördelningen av dessa sistnämnda gick så långsamt. Det skulle 
ta en lång tid, innan samtliga jordbrukare — allmänningsdelägare hade 
fått del i anslagen. 
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Byggnadskommittén beslöt då, att hos länsstyrelsen rekvirera det fast
ställda beloppet på 175 000 kronor och genast påbörja och genomföra 
projektet. Vidare beslöts, att de jordbruksföretag som utfört arbetet, skulle 
erhålla sina bidrag först sedan dessa avsynats och kostnadsberäknats. 

6.4.8.2.4. Resultat 

Intresset för vatten- och avloppsanläggningarna visade sig vara större än 
förväntat. De först anslagna medlen på 175 000 kronor räckte på långt 
när inte till för alla de allmänningsdelägare som önskade använda sig av 
dem. Även stigande materialpriser ökade kravet på nya anslag. Senare 
höjde också delägarna bidragsprocenten med 25 % för samtliga bidrags
sökanden. Åren 1948—1955 lämnades ungefär 496 000 kronor i bidrag 
till vatten och avlopp. De vatten- och avloppsanläggningar som utfördes 
under 1960-talet, skedde i byar, som låg mer avlägset till i förhållande 
till övrig bebyggelse, såsom i byarna Ålloluokta och Aktsek. 

Senare beslöt man, att bidrag till vatten och avlopp inte skulle utgå till 
jordbruksfastigheter, vilka inom en tid av tjugo år fått ett sådant 
(1963). Tre år senare beslöt man även, att bidraget endast skulle ges 
innehavarna av jordbruksfastigheter. 

6.4.8.3. Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner 

6.4.8.3.1. Bidragsbestämmelser 

Inom Arjeplog bestämdes anslaget till vatten- och avloppsanläggningar 
till 50 °/o av totala anläggningskostnaden. Beloppet maximerades dock 
till 1500 kronor per företag. Vid handpumpanläggningar utgick bidraget 
med hela materialkostnaden. Som villkor för bidrag uppställdes kravet på 
att både boningshuset och ladugården samtidigt berördes av anläggningen. 

Inom Arvidsjaur var bestämmelserna något annorlunda utformade. 
Här utgick bidraget med 15 % av kostnaden på 1000 kronor och 
25 % av kostnaden på 2000 kronor. Vidare lämnades ett fast belopp på 
50 kronor för inomhusinstallationer. Hänsyn skulle också tas till eventu
ella statsbidrag på så sätt att allmänningsanslaget skulle utgå med diffe
rentierade belopp. Vidare lämnades anslaget retroaktivt för en tidsperiod 
av 5 år. 

6.4.8.3.2. Resultat 

Vatten- och avloppsanslagen rönte ett över förväntan stort intresse i de 
båda kommunerna. Under de 11 åren 1954—1964 fick ca 290 jordbruks
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fastigheter inom Arjeplog del i anslaget. Uppgifter över antalet bidrag 
för samma tid från Arvidsjaur har inte funnits att tillgå. Dock kan nämnas, 
att närmare 200 sådana utdelas under perioden 1957—1970.1 Planlägg
ningen av vatten och avlopp var inte lika effektiv som i Jokkmokks kom
mun. Exempelvis inom Arvidsjaur riktades anmärkningar mot att bidrag 
hade lämnats till individuella anläggningar, vilket fördyrade dessa i 
onödan, då en samordning kunde ha skett genom gemensamma vatten
täkter för närliggande gårdar. Allmänningsstyrelsen bemyndigades därför 
att i fortsättningen befrämja kollektiva anläggningar för att få ner kost
naderna för såväl den enskilde som för allmänningen. 

6.4.8.4. Gällivare kommun 

När man 1949 konstaterade, att det förelåg ett stort behov av brunns
borrningar, beslöt man inköpa en brunnsborrningsmaskin och anställa 
en person, som skötte borrningarna i de olika byarna. Verksamheten 
var igång till 1964, då denna avvecklades. I slutet av 1960-talet (1969) 
beslöt man om bidrag till vatten och avlopp. I de fall då statligt bidrag 
inte utgick lämnade allmänningen ett anslag på 20 % av kostnaden, dock 
maximalt 1000 kronor per anläggning. Vid ett eventuellt statsbidrag 
utgick inget anslag från allmänningen. 

6.4.8.5. Pajala, Junosuando och Tärendö samt Kiruna kommuner 

Inom Pajala, Junosuando och Tärendö har anslaget utdelats inom ramen 
för andelsbidraget. Inom Kiruna har inget allmänningsbidrag utgått. 

6.4.8.6. översikt över allmänningarnas anslag till vatten och avlopp 

Nedanstående sammanställning visar allmänninganslagens totala storlek 
inom de olika kommunerna. 

*) Under åren 1964—1970 erhöll 64 fastigheter allmänningsanslag, varav 22 även fick 
statsbidrag och 4 kommunalt bidrag. 
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Tab 42. Allmänningarnas anslag till vatten och avlopp 

Pajala 
Junosuando 

Arjeplogs Arvidsjaurs Jokkmokks Gällivare Tärendö Jukkasjärvi 
Är allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog allm skog 

1940—49 26 325 72 900 111 532 11 2711 2 — 

1950—59 171 009 346 136 485 387 20 8801 2 — 

1960—69 38 679 104 537 48 606 12 555 2 — 

Summa : 236 013 523 573 645 525 44 706 2 
— 

*) Brunnborrning 
2 Anslagen till vatten och avlopp inkluderas i anslagen till ladugårdsbyggnader. 

Källa: Allmänningarnas årsredovisnings- och förvaltningsberättelser. 

Enligt lantbruksnämndens enkätundersökning (1961) var bostäderna 
i inlandet relativt väl försedda med vatten.1 Sämst var förhållandena i 
Kiruna och Junosuando kommuner. Motsatsen förelåg i kommunerna 
Arvidsjaur, Arjeplog och Jokkmokk, där en hög andel av jordbruksfastig
heterna hade installerat vattenledningar. 

6.4.8.7. Statsbidrag till vatten och avlopp 

Den statliga bostadsstyrelsen hade från början den inställningen, att statliga 
bidrag till vatten och avlopp inte borde utgå till allmänningsdelägare 
(Muntlig uppgift: Emil Edström, 1974). I de statliga bestämmelserna för 
bidrag till vatten och avlopp stod, att bidrag inte skulle ges, om sådant 
utgick från annat håll. Detta fick bl a Jokkmokks allmänningsdelägare 
erfara. Dock ändrade bostadsstyrelsen senare uppfattning i ärendet. 

Det fanns två typer av statsbidrag, dels de bidrag som hälsovårds
nämnderna fördelade genom egnahemsnämnderna dels de bidrag som 
fördelades genom Väg och Vattenstyrelsens försorg. Det förstnämnda 
var maximerat till 80 % av beräknad kostnad, dock högst 1000 kronor 
och tilldelades efter behovsprövning. Det senare tilldelades endast företag 
eller föreningar, som omfattade ett flertal, minst 4, fastigheter. Tyvärr var 
bestämmelserna för dessa bidrag sådana att de blev mycket svåråtkomliga 
för boende i glesbygd. 

') Utredning rörande lantbruket inom Norrbottens län, 1964 s 40. 
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6.4.8.8. Sammanfattning 
Ekonomibyggnaderna inom allmänningskommunerna befanns 1944 vara 
i mycket dåligt skick. Antalet jordbruk, där någon form av åtgärd önskades 
uppgick till mellan 64 och 99%. Bland de förbättringsåtgärder, som 
hittills hade utförts märktes cementeringarna av golven i ladugårdar resp 
gödselstäder. De flesta allmänningar kom senare att lämna betydande 
anslag till reparationer, samt ny- och ombyggnader av ladugårdarna. 
Jokkmokks allmänning var den, som först satte igång med ett mycket 
omfattande byggnadsprojekt, vilket skedde 1937. Arjeplogs allmänning 
följde efter år 1947, Gällivare 1954 och Arvidsjaur först år 1967. Inom 
Pajala, Junosuando och Tärendö utökades anslaget till ladugårdar betyd
ligt 1948. Inom Kiruna åtog sig kommunen att ekonomiskt ansvara för 
ladugårdsförbättringarna. 

De statliga anslagen till ekonomibyggnaderna var begränsade. De utgick 
inte till jordbruksfastigheter, som förväntades skulle upphöra inom en 
snar framtid. Inte heller fick statsbidrag lämnas retroaktivt. Flera belägg 
finns för att allmänningarna lämnade anslag till fastigheter, som kom att 
lägga ner verksamheten inom den närmaste framtiden. Inom Gällivare ställ
des kravet på jordbrukets varaktighet av fem år. Betydande anslag har även 
lämnats till plåttak på ekonomibyggnader. De flesta tak har emellertid för
bättrats efter det att jordbruket lagts ned. Samtliga allmänningar utom Juk-
kasjärvi har även lämnat betydande anslag till vatten- och avloppsanlägg
ningar, vilka introducerades under 1940-^talet i Jokkmokks, Arvidsjaurs 
och Arjeplogs kommuner. Som skäl för allmänningarnas stöd framfördes 
bl a, att man ville hejda landsbygdens avfolkning och åstadkomma för
bättringar inom jordbruksarbetet, vilket även skulle öka trivseln på 
landsbygden. 

6.5. ETABLERING AV MEJERIER 

6.5.1. Inledning och bakgrund 

Avstånden och de besvärliga transportförhållandena begränsade länge 
avsättningsmöjligheterna inom inlands jordbruket och försvårade även 
samarbetet mellan jordbrukarna. Dessa kom därför i övervägande grad att 
producera mjölk för det egna hushållet. Självhushållet levde förhållandevis 
länge kvar i inlandskommunerna. Självförsörjningsgraden av livsmedel 
exempelvis inom Jokkmokks kommun var drygt 41 % år 1957. Den var 
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relativt sett större i denna kommun än i Norrland i övrigt.1 "Vad jord
brukaren i Jokkmokk producerar utöver det egna behovet är inte några 
större kvantiteter. Kontantinkomsterna från jordbruket är också små". 
Andelen hushåll, som inte hade någon kontantinkomst överhuvudtaget från 
jordbruket, uppgick till hela 76%. De övriga 24 % hade i medeltal 2177 
kronor i kontantinkomst (Klintebäck 1958, s 17 ol9). 

Transporterna i lappmarkskommunerna var ett stort problem, vil
ket också är bland de huvudsakliga skäl som anförts, för att mejerierna 
inom Västerbottens läns lappmark etablerades relativt sent.2 

Det dröjde ganska länge, innan jordbrukarna i Norrbottens lappmark 
fick mjölkförsäljningen ordnad på ett tillfredsställande sätt. Då Norr
bottens läns producentförening bildades år 1935 fanns 32 mejerier inom 
länet. Samtliga mejerier utom mejeriet i Glommersträsk låg i kustbygden. 
De allra flesta låg i Piteåbygden.3 Mejeriernas lokalisering framgår av 
figur 23. 

Inom Tornedalen hade hushållningssällskapet i början av 1920-talet 
organiserat ett antal andelsmejerier. Diskussioner om att ordna avsättning 
för mjölken inom lappmarken hade även förts, men inte lett till någon 
ytterligare mejerietablering. De jordbrukare, som bodde i eller i närheten 
av större tätorter, kunde få sälja mjölk till affärer eller offentliga inrätt
ningar, men så länge som avsättningsfrågan inte var löst, bedrev man 
inte heller någon rationell kreatursskötsel. På detta anmärkte bl a läns
veterinären för Norrbotten, år 1943: 

"Kreatursskötseln bedrevs föga intensivt inom Arvidsjaurs och 
Arjeplogs socknar — med undantag av de södra delarna av Ar
vidsjaurs socken där mejeri finns i Glommersträsk. Mera rationella 
metoder inom kreatursskötseln skulle säkerligen vinna insteg, om 
djurägarna även inom övriga delar av Arvidsjaurs socken kunde 
få avsättning för sin mjölk genom ett mejeri i Arvidsjaur" (Läns
veterinärens årsprotokoll). 

*) Naturakonsumtionen i Norrland var 
1946/47 47/48 48/49 49/50 1957 
44,2 °/o 44,7 %> 40,3 °/o 36,3 °/o 30 °/o (enl framskrivning) 

2) Lappmarkens mejeriförening i Västerbottens län: Årsredovisning och revisions
berättelse, 1966 s 3. 
3) Om mejerierna i kustbygden står att läsa i Norrbottens läns hushållningssällskap 
1850—1950, s 223—230. En karta över deras lokalisering finns i Norrbottens läns pro
ducentförenings 5 0-årsjubileumsskrift år 1961. 
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Fig 23 Mejerier i Norrbottens län 
Även den höga beskattningen av naturaförmånerna i områden utan 

mejeri lär ha bidragit till ett minskat intresse för mjölkproduktionen.1 

*) I tidningen Norra Västerbotten den 18 dec 1943 står följande om de högt beskattade 
naturaförmånerna: "Den olust, som därigenom sprides har en stor andel i orsakerna till 
minskad mjölktillgång och mindre kreatursstam. I värdet av naturaförmånerna för eget 
hushåll skall avkastningen från en ko räknas till 420 kronor per år. Detta motsvarar 
vid en årsavkastning av 1400 liter ej mindre än 30 öre per liter — ett pris som ingen
städes i Norrbottens landsbygd utom möjligen vid ett mejeris eller en konsuments dörr 
kan uttagas som bruttopris". 
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Men vilka faktorer kom ändå att driva på utvecklingen, så att mejerier 
etablerades i lappmarkskommunerna? Vilken roll spelade allmänningarna 
i sammanhanget? 

För det första bör det ökade intresset för mejerier ses i sammanhang 
med utvecklingen inom storskogsbruket. De påbörjade rationaliseringarna 
inom storskogsbruket under 1930-talet, vilka ökade i allt snabbare 
takt efter 1945, gav ett vikande utbud på arbetstillfällen. Man måste 
därför söka andra utvägar för att ersätta det minskade inkomstbortfallet. 
Antingen måste man skaffa sig arbete utanför de areella näringarna eller 
också intensifiera jordbruksdriften, i första hand mjölkleveransen. 

Fr o m den 1 juli 1939 trädde en pastöriseringslag i kraft som för
bjöd all försäljning av okontrollerad mjölk. Dispenser från lagbe
stämmelsen beviljades dock under ett övergångsskede. Kännedomen 
om lagen bidrog emellertid till att konsumenterna visade ett allt mindre 
intresse för att köpa opastöriserad mjölk. Klagomål över mjölkens bris
tande kvalitet från konsumenternas sida förekom ofta. Redan innan lagen 
hade trätt i kraft hade mjölkleverantörerna inom exempelvis Gällivare 
kommun fått vidkännas en minskad mjölkförsäljning inom tätorterna. 

Naturligtvis spelade elektrifieringen av de olika bygderna en betydelse
full roll för tidpunkten för mejerifrågornas lösning. 

I det följande lämnas en översikt över mejerietableringarna inom de 
olika allmänningskommunerna. De behandlas i den tidsordning som 
diskussionerna om mejerier initierades i kommunerna. 

6.5.2. översikt över mejerifrågans lösning inom allmänningskommunerna 

6.5.2.1. Jokkmokks kommun 
Så tidigt som i mitten av 1920^talet framhöll hushållningsgillets ordförande 
i Jokkmokk, att det långsiktiga målet måste vara att få till stånd en 
mindre mejerianläggning eller mjölkinköpsaffär i Jokkmokks samhälle. 
Jordbrukarnas intresse var visserligen fortfarande litet för en sådan gemen
sam organisation, men på lite längre sikt måste jordbrukarna ändå för
väntas kunna skaffa sig inkomster från sina ladugårdar. 

I början av 1930-talet ventilerades mjölkförsäljningsfrågan på allmän-
ningsstämma. Man var enig om att en mjölkcentral borde förläggas till 
en lämplig plats i Jokkmokks samhälle. En utredningskommitté tillsattes, 
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som skulle kalkylera utifrån en mjölkförsäljning på minst 1000 liter per 
dag. Utredningen bekostades av allmänningen (kostnad=10 000 kronor). 
Länsstyrelsens åsikt i frågan gick också ut på att Jokkmokks mejeriför
ening borde träda i förhandling med länets producentförening om anslut
ning till denna. Hushållningsgillet i Jokkmokk hade emellertid en annan 
mening. En anslutning till producentföreningen enligt dess stadgar skulle 
medföra, att inga mjölkleveranser kunde påräknas. Priset på mjölk var 
nämligen så lågt i förhållande till foderpriserna på orten, att en betydande 
förlust skulle drabba leverantörerna. 

Frågan om etablering av ett mejeri fick falla tillsvidare. Mjölkavkast
ningen per ko höjdes dock med tiden, tack vare avelsarbetet och en 
förbättrad utfodring av djuren. Hygienen i ladugårdarna var dessvärre 
fortfarande mycket bristfällig och ekonomibyggnaderna i dålig kondition. 
Allmänningen understödde därför jordbrukarna att bygga ordentliga 
gödselstäder genom att lämna bidrag till inköp av cement.1 

Mejerifrågan ventilerades då och då under hela 1940-talet på allmän-
ningsstämma och inom hushållsgille. Nya undersökningar om mjölk
produktionens storlek gjordes. År 1952 beslöt delägarna om ett bidrag 
på 180 000 kronor därav 102 000 kronor till en mejeribyggnad och 
78 000 kronor till jordbrukarnas insatser i mejerihanteringen. Tyvärr 
kom byggnadsnämnden att vägra att uppföra ett mejeri på den tomt, 
som anvisats av kommunalfullmäktige, varpå frågan om att uppföra 
ett mejeri ännu en gång sköts på framtiden. 1957 gjordes en ny under
sökning om mjölktillgången inom kommunen. Denna visade, att minst 
450 000 kg mjölk kunde levereras per år, om ett mejeri kom till stånd. 

Då det nu var synnerligen ovisst, om man överhuvudtaget skulle få ett 
mejeri, måste man tänka på att ordna transport av mjölken till närmaste 
mejeri. Mjölktransporten från flertalet byar till mejeriet i Boden måste 
ske via omlastning till annan trafiklinje i Jokkmokks samhälle, vilket 
ökade transportkostnaderna. För att jordbrukarna inte skulle drabbas av 
dessa utgifter beslöt Jokkmokks allmänning på inrådan av gillet att för år 
1957 och tillsvidare ge 5 °/o av de 180 000 kr, som ursprungligen anslagits 
för en mejerietablering. Detta innebar, att jordbrukarna varje år skulle 
tilldelas 9000 kronor ( = 5% av 180 000) för reducering av fraktkost
naderna på framkörningslinjerna till huvudlinjen Jokkmokk—Boden. 

') Stödet var maximerat till 75 kronor per företag. 
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Genom denna åtgärd skulle jordbrukarna på så sätt få fullt pris för den 
levererade mjölken. 

Av nedanstående sammanställning framgår dels den beräknade mjölk
mängden per år på de olika linjerna dels fraktavgiften per år, som berörda 
transportörer begärt för att transportera mjölken. 

Tab 43. Beräknad mjölkmängd per är inom Jokkmokks kommun 

Linje Mjölkmängd per år à pris Total kostnad per år 

Huvudlinjen 410 750 kg 5,5 22 591:25 
Fr Björkholmen 91 450 kg 5,0 4 572:50 
Fr Murjek 192 200 kg 5,0 9 610:— 

Summa: 694 400 36 733:75 

När mjölktransporten startade (1957) kom endast 38 ton mjölk att levereras 
från Jokkmokks kommun till mejeriet i Boden under det första leverans
året. Jokkmokks kommun fick aldrig ett eget mejeri, trots att frågan så 
tidigt förts på tal. 

6.5.2.2. Pajala och Tärendö kommuner 

År 1932 beslöt cirka 70 jordbrukare inom Pajala att bilda en gemensam 
mejeriförening. Två år senare bestämde man sig för att bygga ett eget 
mejeri i centralorten. Samma år beslöt även jordbrukare inom Tärendö 
att uppföra ett eget mejeri. Mejerierna kom till stånd, tack vare "lands
hövding Gärdes välvilliga bistånd och förefintligheten av en relativt rik 
allmänningsfond"^(Pajala mejeriförening i brev till länsstyrelsen i Luleå 
1935). Allmänningsstödet på 100 000 kronor totalt hade först lämnats 
som lån åt mejeriföreningarna men efterskänktes senare. 

Mejeriföreningarna hade till en början själva hand om mejeridriften. 
Inom Pajala övertog producentföreningen driften 1937. Byarna med det 
största antalet leverantörer inom Pajala kommun under det första leve
ransåret var Kardis (6), Jarhois (12), Erkheikki (7), Anttis (12), Sattajärvi 
(12) och Pajala (6). Den inlevererade mjölkmängden uppgick till 132 326 
kg (maj—dec 1934).1 

') Liknande uppgifter saknas för Tärendö kommun. 
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6.5.2.3. Gällivare kommun 

Vid allmänningsstämman den 8 juni 1937 beslöt delägarna att utreda 
behovet av mejeri. I diskussionen som uppstod i samband med presenta
tionen av utredningsresultatet sades bl a, "att under senaste april månad 
(1938) hade cirka 75 000 liter mjölk saluförts från Gällivare landsbygd 
till Gällivare och Malmberget" (Allmänningsstämman, maj 1938). Svårig
heter hade emellertid uppstått med att saluföra den opastöriserade mjölken. 
Norrbottens läns producentförening var pga kostnaderna inte alls intres
serad av att själv starta mejerihantering i Gällivare. Delägarna beslöt 
därför att lämna 130 000 kronor till en mejeribyggnad. Senare lämnade 
man ytterligare ett bidrag på 77 000 kronor. En mejeriförening bildades 
och driften vid mejeriet startade den 10 juli 1939 (strax efter det att 
pastöriseringslagen trätt i kraft). 

Allmänningen behöll själv hela tiden ägarskapet till mejeriet men hyrde 
ut det till den lokala mejeriföreningen, som i sin tur hyrde ut byggnaden 
till Norrbottens läns producentförening mot en avgift av 2 öre per in vägd 
kilo mjölk. Inkomsterna för hyran tillföll samtliga mjölkleverantörer på 
så sätt, att de fick 2 öre mer för mjölken per kg. 

En närmare redogörelse för mjölkleverantörernas antal och fördelning 
på byar inom Gällivare, alltsedan mejeriets start och fram till dess ned
läggning samt åren efter denna, lämnas i det följande. Uppgifterna baserar 
sig på producentföreningens medlemsregister över mjölkleverantörerna 
(Norrbottens läns producentförening, Luleå). 

Under det första leveransåret kom drygt 200 jordbrukare från olika 
byar inom kommunen att leverera mjölk till mejeriet. Byarna med det 
största antalet mjölkleverantörer var Hakkas (43), Markitta (18), Mänty-
vaara (25), Palohuornas (18), Purnu (24), Vettasjärvi (11) och Yrttivaara 
(23). I början av 1950-talet var antalet leverantörer som störst och upp
gick till mer än 550. Därefter började antalet att minska. Åren strax efter 
nedläggningen var siffran nere på cirka 170 och i början av 1970-talet 
strax under 100 (se tabell 44). 

Ser man på mjölkleverantörernas spridning på byar, kan man konstatera, 
att de under perioden 1940—44 fördelade sig på 32 byar. Under den därpå 
följande femårsperioden tillkom ytterligare 13 byar, under 1950—54 4 
byar och slutligen åren 1955—59 2 byar. År 1970 levererade man mjölk 
fran 23 byar. Bland de byar, som nu hade flest mjölkleverantörer var 
Hakkas (12), Markitta (13), Purnu (13) samt Ullatti (12) (se fig 24). 

Driften vid Gällivare mejeri lades ner 1 juni 1966. Därefter kom den 
mjölk, som levererades från Gällivare landsbygd att överföras till mejeriet 
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i Pajala. Även i fortsättningen tilldelades mjölkleverantörerna ( = del
ägarna) ett extra allmänningsbidrag med 2 öre/kg mjölk. 

BYARNAS STARTÅR FÖR MJÖLK -
LEVERANS TILL GÄLLIVARE MEJERI 

123 

•22 

•47\ 

24 

Aren Antal 
1940 - 1944 • 32 byar 
1945-1949 3 13 » 
1950 - 1954 0 3-
1955 - 1959 • 2 » 

Huvudled 

20 km 

Fig 24. Byarnas startår för m)ölkleverans till Gällivare mejeri 

Ortsnr By Startår Ortsnr By Startår Ortsnr By Startår 
1 Auvakko 1949 19 Lillberget 

Lingonberget 
1941 36 Purnu 1940 

2 Björkberget 1940 20 
Lillberget 
Lingonberget 1957 37 Purnuvaara 1941 

3 Björkhult 1948 21 Markitta 1940 38 Ruuti 1955 
4 Björkudden 1941 22 Martinvaara 1945 39 Sakajärvi 1940 
5 Utgår 23 Moskojärvi 1943 40 Sammakko 1941 
6 Dokkas 1940 24 Mukkavaara 1954 41 Sätter 1948 
7 Granhult 1944 25 Muorjevaara 1940 42 Skaulo 1940 
8 Grannas 1948 26 Myrheden 1951 43 Skroven 1940 
9 Gällivare 1940 27 Mäntyvaara 1940 44 Stråberget 1945 

10 Hakkas 1940 28 Nattavaara 1940 45 Särkivaara 1946 
11 Keskijärvi 1943 29 Neitisuando 1947 46 Tjautjasjaur 1940 
12 Killinge 1946 30 Niilivaara 1940 47 Tor as j är vi 1945 
13 Koskivaara 1940 31 Nybyn 1946 48 Ullatti 1940 
14 Koskullskulle 1947 32 Palo 1944 49 Vattasjärvi 1940 
15 Kääntöjärvi 1940 33 Pahtapalo 1945 50 Välävaara 1951 
16 Leipojärvi 1940 34 Palohuornas 1940 51 Yrttivaara 1940 
17 Lietikhed 1944 35 Puoltikkas-
18 Liikavaara 1943 vaara 1940 
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Tab 44. Antal mjölkleverantörer per by inom Gällivare kommun 
åren 1940, 1950, i960, 1968 och 1970 

By 1940 1950 1960 1968 1970 

Auvakko 1 
Björkberget 1 3 1 3 2 
Björkhult 1 1 
Dokkas 7 23 8 4 
Granhult 4 
Gällivare 2 29 7 2 2 
Hakkas 43 57 24 20 12 
Keskijärvi 3 1 2 2 
Koski 2 
Kääntöjärvi 9 18 12 8 4 
Leipojärvi 1 4 
Liikavaara 13 6 5 3 
Lillberget 11 2 
Lingonberget 1 1 1 
Markitta 18 34 19 15 13 
Moskoj ärvi 10 3 2 
Mukkavaara 1 2 2 
Muorjevaara 2 5 1 
Mäntyvaara 25 30 12 10 4 
Nattavaara 7 
Niilivaara 1 38 16 1 1 
Nybyn 1 
Palo 3 
Palohuornas 18 19 14 7 3 
Puoltikkasvaara 5 16 10 3 
Purnu 24 35 22 17 13 
Purnuvaara 3 
Sakajärvi 5 7 5 2 1 
Sammakko 34 6 2 1 
Satter 1 
Skaulo 1 3 19 13 
Skroven 7 18 11 8 5 
Stråberget 1 1 
Särkivaara 5 
Tjautjasjaur 5 19 4 5 
Torasjärvi 13 10 6 3 
Ullatti 3 52 19 16 12 
Vettasjärvi 11 38 19 10 5 
Yrttivaara 23 24 12 9 3 

Summa leverantörer 218 578 268 167 99 
Antal byar 21 32 30 25 23 
Källa: Medlemsregister, Norrbottens läns Producentförening, 
Luleå. 

215 



6.5.2.4. Arvidsjaurs kommun 

Till skillnad från den södra delen av kommunen var mjölkproduktionen 
för avsalu ännu i mitten av 1940-talet inte ordnad i de norra och centrala 
delarna av kommunen. Det var först vid denna tid som man på allvar 
kom igång med elektrifieringen av kommunen. Det ansågs mycket ange
läget att intensifiera krafterna på att få till stånd en ordnad mjölkförsälj
ning inom kommunens norra och centrala delar. I kommunens södra del 
kunde jordbrukarna leverera mjölk till mejeriet i Glommersträsk, som då 
hade en kapacitet på cirka 1550 ton mjölk per år.1 Någon mjölk från 
de övriga delarna av kommunen kunde mejeriet däremot inte ta emot. 
Mjölkavkastningen per ko var också högre i den södra delen av kommunen, 
vilket man sade berodde på jordbrukarnas intresse för bättre djursjukvård 
p g a möjligheten att leverera mjölk till mejeriet (Vandringsrättaren Sven 
Gustafsson år 1946). 

I den utredning som Arvidsjaurs jordbrukskommitté lät göra 1946 för 
kalkylerande av underlaget för mejeri i Arvidsjaur, räknade man med en 
mjölkavkastning på cirka 1400 kg/ko och år eller cirka 4 liter per dag 
vid tidpunkten för mejeriets start. Men 4—5 år efter starten beräknade 
man, att mjölkavkastningen borde ha stigit till 1800 kg/ko eller cirka 
5 liter per dag. 

Av nedanstående sammanställning framgår resultatet av kommitténs 
utredning. 

Tab 45. Beräknat antal gårdar med mjölkleverans och mjölkmängd kg 
per dag inom norra Arvidsjaurs kommun 

Ant kor Mjölkmängd/dag kg 
Ant inv Ant gårdar Odi jord ha 1946 1950 1946 1950 

N :a överblockdistr 1923 289 949 799 939 595 1285 
S:a överblockdistr 2185 373 1166 1009 1205 1310 2705 

Summa: 4108 662 2115 1809 2144 1905 3990 

Vid en eventuell mejerietablering förväntades antalet kor öka med drygt 
300 efter några år och mjölkmängden per dag med drygt 2000 kg. 
Denna utveckling skulle vara möjlig genom en "förbättrad utfordring, 
fortsatt nyodling och ökad användning av konstgödsel" (Mejeriutred

1) Till mejeriet i Glommersträsk skedde mjölkleverans från några närbelägna byar i 
Västerbotten (Missenträsk med omnejd). 
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ningen 1946). Genomgående beräknades en förväntad ökning i mjölk
mängden för de olika byarna från 1946 till 1950. Bland byarna med 
ett större antal kor (över 30) kan noteras Akkavare-Ravenjaur, Aukts-
jaur, Deppis, Fjällbonäs, Lauker, Pjesker, Rönnberg, Tjappsåive, Vuotner, 
Abborrträsk, Grundträsk, Hedberg, Saltmyran-Skaraborg, Storberg, Bakts-
jaur, Dunliden-Kläppen, Hällberg, Laxbäckens kolonat, Mausjaur, Måns
träsk, Rönnliden, Sjöträsk och Ånäset. 

Utredningsresultatet visade, att behovet av mejeri var stort. Av den 
anledningen beslöt delägarna år 1947 att lämna en summa på 125 000 
kronor till ett mejeri i Arvidsjaur.1 Man hoppades också, att Norrbottens 
producentförening skulle ansvara för produktionen av konsumtionsmjölk. 
Mejeriet byggdes för en kapacitet på 6000—7000 kg mjölk per dag. När 
mejeriet kom igång blev invägningen ca 4000 kg per dag. Drygt 240 
jordbrukare levererade mjölk till mejeriet under det första året. 

Mejeriet var igång till år 1968. Följande år upphörde driften även vid 
mejeriet i Glommersträsk, och Arvidsjaurs kommun blev därmed utan 
mejeri. 

6.5.2.5. Kiruna (=Jukkasjärvi) kommun 

I början av 1940-talet uppfördes 2 mindre mejerier i Kiruna och Vittangi. 
Här var det kommunen, som stod för byggnadskostnaderna. Mejerierna 
ställdes sedan kostnadsfritt till Producentföreningens disposition, så länge 
som föreningen ansvarade för driften. Jukkasjärvi allmänning bidrog 
endast till kostnaderna för vandringsrättarens arbete med att värva mjölk
leverantörer. 

6.5.2.6 Arjeplogs kommun 

Tanken på att starta ett mejeri även i Arjeplog växte allt starkare 
mot slutet av 1940-talet. Hitintills hade större delen av avsalumjölken 
sålts direkt från producenterna till affärer, offentliga inrättningar och 
konsumenter i Arjeplogs centralort och Lais valls gruvsamhälle.2 Därvid 
hade vissa problem uppstått, som särskilt hade med mjölkens kvalitet 
att göra: 

*) Mejeriet i Arvidsjaur installerades i en av kommunen ägd byggnad, som hyrdes ut 
mot endast en symbolisk summa. 

2) Bland de offentliga inrättningarna ingick kommunalhemmet, lapphemmet, skolhemmet, 
arbetsstugan, gamla nomadskolan, barnhemmet. 
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"Då kvaliteten på denna obehandlade mjölk vissa tider varit 
mycket dålig och ohållbar, hade producenterna förorsakats eko
nomiska förluster genom bristen på lämplig organisation av 
mjölkförsäljningen inom området" (Utdrag ur protokoll fört vid 
sammanträde med styrelsen för Norrbottens läns Producentför
ening 24.11.50). 

Allmänningsdelägarna tillsatte en utredning 1950 rörande mjölktill
gången inom kommunens olika delar. En prognos över den förväntade 
ökningen i mjölkmängden och antalet leverantörer fram till 1955 gjordes 
också. I nedanstående sammanställning presenteras de viktigaste resultaten. 

Tab 46. Beräknat antal gårdar med mjölkleverans och mjölkmängd 
kg per dag. 

Ant kor Beräknad mjölkmängd/dag kg 
Ant inv Ant gårdar Odi jord ha 1951 1955 1951 1955 

974 209 568 617 681 1000 1955 

Följande byar beräknades leverera mjölk: Slagnäs, Strömholm, Mjel-
tik, Grannäs, Sjulnäs, Nyliden, Bure, Nordanås, Månskenåive, Berg
näs, Gasaked, Maddaur, S Stentorp, Kallön, Lövberg, Brännbacken, Garge-
jaur, Nybyn, Mellanström, Kottjokk, Höganäs, Kuonokveik, Korsträsk, 
Båtsjaur, Laisvallsby, Vaxborg, Rackaåive, Backsund, Loholm, Jutis, Asp
näs, Björklund, Stensund, Galtisjaur, Savuon, Revi, Björkhamra, Fårholm, 
Sveggojaur, V Radnejaur, Solberg, Fridhem, Rackträsk, ö Radnejaur, 
Sandvik och Myrheden. 

Antalet kor beräknades öka med 64 och mjölkleveranserna med närmare 
1000 kg per dag från 1951 tom 1955. 

För att starta mejeridriften i Arjeplog uppställde producentföreningen 
emellertid kravet på bidrag från antingen allmänningen eller kommunen.1 

Kravet uppfylldes genom att delägarna bidrog med 80 000 kronor. Driften 
vid mejeriet kom i gång i en garagebyggnad, som delägarna låtit bygga 

*) "Då nya mejeriområden bildas uppstår s k produktmjölk med lågt utbytespris. En an
ledning till bidrag är fullt motiverat" (Dir Uno Andersson, Norrbottens producentföre
ning (1951). 
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om till mejeri, vilket endast var avsett för framställning av konsumtions
mjölk. Invägningen under det första året blev ungefär 312 ton fördelade 
på ett 80-tal leverantörer. 

Mejeriverksamheten var igång till 1965, då denna upphörde. Därmed 
försvann också "glasmjölksepoken" från länet. Mjölken transporterades 
därefter till mejeriet i Arvidsjaur. 

6.5.3. Allmänningarnas bidrag till mjölktransporter 

Några allmänningar har förutom anslagen till mejeribyggnaderna även 
lämnat ett visst stöd till mjölkfrakter. I samband med mejerietableringen 
i Gällivare lämnade allmänningen både lån och bidrag till att organisera 
mjölktransporterna.1 Bidraget var i första hand ämnat för att lösa mjölk-
transportproblemet för mjölkproducenterna i Nattavara. Denna by kom 
emellertid att sälja mjölk till mejeriet endast under ett år. I mitten 
på 1950-talet anslog stämman återigen 3000 kronor för att ordna 
mjölkfrakten från denna by. Anslaget utnyttjades emellertid inte, då 
jordbrukarna föredrog att leverera mjölk till folk, som bodde längs med 
järnvägslinjen. 

Även inom Arjeplog ansåg man i samband med mejerietableringen, att 
man borde anslå medel till en regelbunden mjölktransport för producen
terna från den södra delen av kommunen. Den årliga avgiften hade 
beräknats till 24 000 kronor, av vilken producentföreningen hade lovat 
att stå för halva kostnaden. Delägarna beslöt att ansvara för resten. 

I samband med indragningen av bussturer på 1960-talet, vilket särskilt 
drabbade byar efter mindre vägar, uppstod problem för mjölkprodu
centerna att fortsätta med mjölkleveranserna. En sådan by var bl a Toras-
järvi inom Gällivare kommun.2 Byamännen vädjade därför om bidrag 
till att ordna mjölk transportfrågan sedan bussturen indragits (år 1962). 
Allmänningsstyrelsen beslöt förorda stämman att med hänsyn till att man 
borde trygga en fortsatt bosättning av skogsarbetare inom berörda by 
lämna ett extra frakttillägg med 2 öre per kg mjölk. Stämman hoppades, 
att kommunen skulle lämna ett motsvarande bidrag. Så skedde också. 
Extra mjölkbidrag har alltsedan dess utgått till denna by. From 1967 
utgår allmänningsbidrag i Gällivare med 2 öre per kg för mjölktransport 

*) Är 1939 15 000' kronor: år 1945 20 000 kronor. 
2) Byn ligger söder om Hakkas. 

219 



över 1500 m till avhämtningsställe (=mjölkbrygga). Sedan 1957 har 
Jokkmokks allmänning lämnat framkörningsbidrag till leverantörer, som 
bott avlägset till i förhållande till huvud transportlinjen mellan Jokkmokk 
och Boden. Bidrag har lämnats till jordbrukare i Haraudden (1), Bäck
mark (1), Porsi (1), och Strömnäs (1). Jordbrukaren i Haraudden var den 
som fick det största sammanlagda transportbidraget under 1960-talet, 
nämligen ett belopp på totalt 2000 kronor. I Arjeplog fick jordbrukarna 
1 Slagnäs norra by bidrag till mjölktransport från byn till järnvägsstationen 
(1961). Transporten kostade 5 kronor per dag. Producentföreningen stod 
för 3 kronor av kostnaden, medan leverantörerna själva skulle erlägga 
2 kronor. Delägarna beslöt att anslå 400 kronor och ersätta leverantörerna 
för denna utgift. Anslagets storlek reducerades under de följande åren 
och utgick med 150 kronor 1970. 

6.5.4. Jämförelse med Västerbottens lappmark 
Hur skedde uppförandet av mejerier inom Västerbottens inland? Intresset för mjölkpro
duktion och mejerirörelse hade även här varit mycket litet fram till 1930-talet. Det 
första lappmarksmejeriet etablerades i Vilhelmina 1930. Under 1937 igångsattes driften 
vid Tärna mejeri. Åren därpå kom driften igång vid mejerierna i Lycksele (1938) och 
Dorotea (1939). Det var stora problem med att få mejeriföretagen att bli ekonomiskt bär
kraftiga. 

"Befolkningens resurser är här mycket små. För att ett mejeriföretag i dessa 
trakter skall kunna drivas med framgång, måste dess skulder vara de minst 
möjliga" (Berättelse angående mejerihanteringen och mejerikonsulentverksam
heten inom XIII:e mejerikonisulenitdistriktet år 1937). Behovet av bidrag var 
därför stort. 

1941 startade mejerierna i Åsele och Dikanäs. 1943 inrättades provisoriska mejerier 
i Storuman, Sorsele och Malåträsk. Innan dessa mejerier etablerades fick nämnda sam
hällen köpa sin mjölk från mejerierna i Dorotea, Vilhelmina och Glommersträsk. 

Statsbidrag kom att lämnas till mejerierna i Vilhelmina (21 800 kronor), Dorotea 
(39 800 kronor) och Sorsele (18 000 kronor). Leverantörerna fick själva stå för resten.1 

Kostnaderna drogs av på inkomsterna från den levererade mjölken enligt nedan: 
Vid Dorotea mejeri 9,5 öre/1 mjölk 

„ Tärnaby „ 1,7 öre/1 mjölk 
" Sorsele " 2,0 öre/1 mjölk 
„ Dikanäs „ 2,0 öre/1 mjölk 

Inom Norrbottens allmänningskommuner drabbades leverantörerna inte 
av liknande avdrag för mjölken som de inom Västerbottens inland. 

*) Lappmarkens mejeriförening i Västerbottens län års- och revisionsberättelse 1966. 

220 



6.5.5. Betydelsen av mejerietableringen inom allmänningskommunerna 

Genom mejeriernas tillkomst fick mjölkproducenterna i de flesta byar 
möjlighet till en regeblunden avsättning för mjölken. Försäljningen inne
bar samtidigt en övergång från naturahushåll till penninghushåll. Följande 
citat hämtat ur hushållningssällskapets årshandlingar år 1938 s 305 rö
rande situationen inom Gällivare, får exemplifiera betydelsen av mejeri
lokaliseringarna. Där står: 

"/ och med tillkomsten av mejeriet (Gällivare) har man all anled
ning pasta, att ett betydelsefullt steg tagits för jordbruksnäringens 
utveckling inom gillesområdet. Det är dock jordbruket, som i 
framtiden skall icke blott bereda sin ägare full försörjning utan 
även absorbera den överloppsarbetskraft, som på grund av min
skade förtjänstmöjligheter i skogar, på vägar och andra arbets
marknader får sina försörjningsmöjligheter helt eller delvis spolie
rade. För att jordbruket skall kunna fylla dessa krävande upp
gifter3 måste säljbara produkter, i främsta rummet mjölken utan 
hinder kunna avyttras". 

Medlemmarna i Norrbottens läns producentförening, som till över
vägande del var kustbor, visade inte något större intresse för att starta 
mejerier inom inlandskommunerna, eftersom dessa etableringar skulle 
åsamka föreningen betydande kostnader. Man kan därför med säkerhet 

Tab 47. Sammanställning över bidragen till mejerietableringarna inom 
lappmarken och i kustkommunerna Pajala och Tärendö 

Mejeri 

Bidrag till mejerietablering från 

Mejeri Allmänning (år) Kommun Staten Privata lån 

Arvidsjaur 125 000 (1947) i 
Arjeplog 80 000 (1952) 20 000 
Jokkmokk (mjölkbil) (9 000) (1957) 
Gällivare 210 000 (1938) 
Kiruna — (1940) 30 000 
Vittangi — (1940) 30 000 
Tärendö 55 500 (1935) 
Pajala 45 000 (1935) 4002 25 000 

50 000 (1953) 50 000 (1956) 

Källa : Allmänningsstämmoprotokoll 
1) Den låga hyressättningen från kommunen får betraktas som en subvention. 
2) Bidrag från hushållningssällskapet 
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fastslå, att mejerierna i Pajala, Tärendö, Gällivare, Arvidsjaur och Arje
plog samt mjölkbillinjen Jokkmokk-Boden aldrig skulle ha kommit till 
stånd utan allmänningarnas medverkan. Producent föreningen uppställde 
nämligen kravet på ekonomiskt stöd antingen från allmänning eller kom
mun. Till mejerietableringar i Kiruna och Vittangi lämnade kommunen 
det begärda bidraget. 

Vid samtliga ovannämnda etableringar lämnade allmänningarna bidrag 
till värvningen av mjölkleverantörer. 

6.5.6 Sammanfattande kommentarer 

Allmänningsstödet och speciellt dess skattekonsekvenser har i hög grad 
påskyndat och stimulerat tillkomsten av mejerier i inlandet. Eftersom 
allmänningsanslaget fick medräknas som kostnad, blev avdragen för 
exempelvis foder- resp konstgödselinköp förhållandevis stora. I kommu
nerna med allmänningar innebar mejeriernas tillkomst sålunda skatte-
mässiga fördelar för jordbrukarna framför tidigare beskattning av natura
förmånerna. Så länge ordnad försäljning ej var möjlig, skedde schablon
beskattning av mjölkavkastningen. 

Lappmarksmejeriernas tillvaro blev dessvärre mycket kort. Mejerierna 
i Arvidsjaur och Arjeplog lades ner redan efter 17 resp 10 år. Mejeriet i 
Gällivare var i gång 24 år. Kiruna och Vittangi mejerier upphörde med 
verksamheten efter 8 resp 25 år samt Tärendö mejeri efter 18 år. Figu
rerna 25 och 26 visar mjölkinvägningens utveckling vid de olika meje
rierna. 

Tab 48. Sammanställning över mejerierna i Norrbottens län 

Kg invägd mjölk under Antal leverantörer 
Mejeri Etabi år Nedl år det första leveransåret vid starten 

Arvidsjaur 1951 1968 1 569 252 248 
Arjeplog 1955 1965 312 559 83 
Jokkmokk 1957 38 000 15 

(mjölkbil) 
Gällivare 1939 1965 866 980 208 
Kiruna 1945 1953 204 644 235 
Vittangi 1942 1967 195 459 200 
Tärendö 1934 1947 P1 ?i 
Pajala 1934 132 326 69 

1) Uppgifter saknas. 
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Inom den norra länsdelen skedde en koncentration av mejeriverksam
heten till Paj ala under början av 1950-talet. Paj ala allmänning lämnade 
50 000 kronor i anslag till en ny byggnad. Statligt bidrag utgick med 
samma belopp något år senare. I mitten av 1960-talet var antalet mjölk
leverantörer vid de olika mejerierna sålunda: 

Mejerietableringarna har med all sannolikhet ökat jordbrukets livslängd 
i inlandet. Som ett viktigt motiv för etablering av mejeri i inlandet refere
rade man till de rådande försörjningsproblemen för befolkningen. Ur den 
enskildes men också ur kommunalekonomisk synvinkel bör det ha varit 
ytterst positivt att tidpunkten för jordbrukets nedläggning förhalades, då 
alternativa sysselsättningar saknades. 

Arjeplog 
Arvidsjaur 
Gällivare 
Glommersträsk 
Jokkmokk 

73 
164 
219 
178 
10 

(mjölkbillin je) 
Pajala 
Vittangi 
Summa 

700 
239 

1573 
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7. ELEKTRIFIERINGENS GENOMFÖRANDE 

7.1. INLEDNING 

En för kommunerna ytterst viktig investering har varit elektrifieringen, 
i vilken också allmänningarna har varit inblandade i större eller mindre 
utsträckning. Det är därför väl motiverat att i detta sammanhang även 
undersöka vidden av allmänningarnas engagemang i elektrifieringens 
genomförande dels vid själva starten dels vid verkställigheten av den. 
Elektrifieringens stora betydelse för befolkningen ur ekonomisk, social 
och kulturell synpunkt är helt given och behöver därför inte närmare 
kommenteras. 

7.2. KÄLLMATERIAL 

Allmänningsprotokollen lämnar en viktig information om när de första 
diskussionerna om elektrifieringens genomförande tar sin början inom de 
olika kommunerna. Vidare ger protokollen upplysningar om hur själva 
organiseringen av elektrifieringen äger rum. Detta material har kom
pletterats med riksdagstrycken, vilka visar statens inställning till att lämna 
stöd till landsbygdselektrifieringen. En mycket viktig information får 
man också i olika utredningar utförda av Norrbottens läns elektricitets
förening. Dess tekniska expert var sedan föreningens tillkomst civ ing 
Zeth Gerdin, som har haft det största ansvaret för planeringen av elek
trifieringen i Norrbottens län. Hans efterlevande maka har välvilligt ställt 
berörda utredningsmaterial till mitt förfogande. 

7.3. BAKGRUND 

Bristen på belysning under första världskriget aktualiserade behovet 
av en utvidgad elektrifiering inom länet. På initiativ av länsstyrelsen 
inrättades 1918 Norrbottens läns elektricitetsförening med uppgift att 
verka för en sund och planmässig utveckling av elektrifieringen inom länet. 
En viktig uppgift blev att samordna eldistributionen inom resp mellan 
de olika kommunerna. De mindre kraftstationerna kunde inte tillgodose 
det allt ökade behovet av elkraft. Länsstyrelsen vände sig därför 
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till vattenfallsstyrelsen för att genom dess försorg förse de olika bygderna 
med elström. 

Under 1922 fullbordades elektrifieringen av järnvägen Luleå-Riksgrän-
sen varigenom elförbindelse nåddes mellan kustbygd och Porjus kraft
verk. Genom den stigande efterfrågan på elkraft beslöt riksdagen 1923 
att låta bygga en omformarestation i Notviken och förse kusten med 
kraftledningsnät. Distributionsnätet byggdes därpå ut varigenom de tätast 
bebyggda områdena i Norrbotten fick sin energiförsörjning tryggad. 
Det ställde sig däremot mer problematiskt att lösa elektrifieringsfrågan 
i det inre av Norrbotten — i områden norr och väster om järnvägen 
Jörn-Boden-Karungi. Till de främsta hindren hörde förutom naturför
hållandena, den glesa bebyggelsen och de därmed sammanhängande stora 
avstånden men också befolkningens ringa ekonomiska bärkraft. Kraftöver
föringen på stora avstånd krävde mycket elmaterial pga de långa 
elledningarna och de många transformator- och matarstationerna. Även 
kontrollen och reparationerna av elnätet försvårades, vilket i sin tur 
ökade driftskostnaderna. Av nämnda skäl insåg man mycket tidigt, att 
befolkningen i inlandet inte ensam kunde bära kostnaderna för elektri
fieringen. Myndigheterna insåg också att frågan måste lösas gemensamt 
genom att ström överfördes via Porjus till de olika bygderna. 

I det följande kommer allmänningskommunerna att behandlas i den 
turordning, då beslut om elektrifiering för första gången tas och genomförs. 
Därvid kommer också att framgå, i vilken utsträckning de olika allmän-
ningarna engagerat sig i elfrågornas lösning i sina respektive kommuner. 
Det är lämpligt att göra en tidsmässig uppdelning av elektrifieringens 
genomförande dels i tiden före 1940 dels i tiden efter detta år. Kungl 
Maj:t beslöt nämnligen nämnda år (15.11-40) om ett reservationsanslag, 
som skulle användas för att befrämja elektrifieringen på landsbygden. 

7.4. ELEKTRIFIERINGEN FÖRE 1940 

7.4.1. Jukkasjärvi kommun 
Av allmänningskommunerna var Jukkasjärvi först med att fatta beslut 
om elektrifiering. Detta möjliggjordes genom att man kunde dra en elled
ning (95 km lång) från LKAB:s transformatorstation i Kiruna till de 
största byarna, nämligen Jukkasjärvi, Svappavaara och Vittangi. 

Frågan om en elektrifiering aktualiserades av byinvånarna i Vittangi. 
Länets elektricitetsförening fick i uppgift att upprätta en kostnads- och 
organisationsplan för elektrifiering av de ovannämnda byarna. Intres
senterna slöt sig samman till en ekonomisk förening och bildade 1923 
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Jukkasjärvi sockens belysningsförening. I denna tecknade man andelar 
i förhållande till storleken på elutnyttjandet.1 Ett minimikrav på 1250 
andelar ställdes för att elektrifieringen skulle bli genomförd. Trots 
det stora intresset gick det i början mycket trögt med andelsteck-
ningen. Som främsta skäl anfördes bristen på pengar (Stämmans protokoll 
18.2.23). För att stimulera andelsteckningen beslöt delägarna om ett anslag 
på 10 000 kronor till belysningsföreningen för att fördela summan bland 
elintressenterna till ett maximalt antal av 7 andelar per mantalsatt fas
tighet. 

Villkoret för elektrifieringens genomförande var förutom den nämnda 
minimianslutningen även kravet på naturaprestationer av gårdsägarna.2 

P g a folkets fattigdom måste man tillåta att större delen av kostnaderna 
avbetalades via egna naturaprestationer. Detta var mycket unikt och hade 
inte förekommit tidigare i landet i samband med elektrifieringar. Man 
hoppades naturligtvis även på en kommunal anslutning. Kommunen skulle 
däremot få fullgöra sina förpliktelser genom en kontant inbetalning och 
till ett belopp, som motsvarade värdet av dess andel av naturapresta
tionerna. Därutöver hoppades man, att kommunen skulle stå som garant 
för lånen. 

Anläggningskostnaderna beräknades till 190 000 kronor fördelade på 

i kontanter 110 000 kronor3 

i naturaprestationer .. 80 000 kronor 

Kostnaden per andel beräknades till 100 kronor, varav 25 kronor skulle 
inbetalas kontant. Varje medlem var därutöver skyldig att utföra natura
prestationer till ett värde av 75 kronor per andel, vilket utgjorde cirka 
9—10 dagsverken per andel eller omkring 2 månaders arbete per gårds-
ägare. Kostnaderna inkluderade inte utgifterna för mellanhusledningar och 
inomhusinstallationer. 
1) Principerna för andelsberäkningen växlar något från en kommun till en annan. Enligt 
de principer, som i regel följdes av länets elektricitetsförening, räknades såsom en "andel" 
var och en av de första fem ljuspunkterna hos en konsument. Av därutöver anslutna 
ljuspunkter räknades varje ljuspunkt över fem upp till femton såsom V2 " andel" och 
varje ljuspunkt över femton såsom 1A "andel". För anslutna motorer räknades en "andel" 
för varje hästkraft. Detta var det s k norrländska taxebegreppet och tecknades 
N.B-enheter. 
2) Naturaprestationerna omfattade sådana arbeten, som bygden och föreningsmedlem
marna själva kunde prestera såsom leverans och transport av kilsten, transport av 
isolatorer, krok och tråd till uppsättningsplatserna, skogsröjning, hantlangning vid 
stakningen, tråddragning och isolatorskruvning, logi och kost åt montörer. 
8) Kontanter för att anskaffa ledningsmaterial, isolatorer, krok, slagningsmaterial, 
transformatorer med erforderlig hög- och lågspänningsutrustning. 
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Jukkasjärvi kommun, som vid denna tid var ansedd som en rik kommun 
vid jämförelse med de övriga allmänningskommunerna, inbetalade kontant 
såväl andelstecknarnas insatsbelopp på 25 kronor per andel som värdet 
av sina egna tecknade andelar till Jukkasjärvi sockens belysningsförening. 
Det nämnda allmänningsanslaget på 10 000 kronor kom att användas för 
inomhusinstallationerna. Anslaget utdelades med 12:50 kronor per andel 
för ett innehav av högst 7 andelar.1 Något statsbidrag utgick inte vid denna 
elektrifiering. Det största kostnadsansvaret bars följaktligen av kommunen 
och byinvånarna själva. I december 1923 fick de berörda byarna lyse. 

7.4.2. Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner. 

Elektrifieringen inom Jukkasjärvi kommun intensifierade tankarna på 
en elektrifiering av de större byarna inom de närliggande kommu
nerna. Allmänningsdelägarna inom Pajala, Junosuando och Tärendö beslöt 
1924 att tillsätta en kommitté för att utreda kostnaderna för en elektri
fiering. Även allmänningsdelägarna inom Gällivare kommun visade ett 
visst intresse för elfrågan. 

Kontakt togs med länsstyrelsen vilken gav länets elektricitetsförening 
i uppgift att sammanställa en kostnadskalkyl för en samtidig elektrifiering 
av kommunerna Gällivare, Tärendö, Korpilombolo, Junosuando och Pa
jala samt Masugnsbyområdet inom Jukkasjärvi. Den planerade elektri
fieringen drogs upp efter mönster av den genomförda elektrifieringen 
i Jukkasjärvi kommun (med ekonomisk förening, andelsteckning och 
naturaprestationer osv). Kostnaderna för elektrifieringens genomförande 
visade sig i kalkylen bli så höga att de överskred elintressenternas betal
ningsförmåga. Inom kommunerna ville man dock inte skrinlägga planerna 
på en elektrifiering, varför resp kommun utsåg var sitt ombud, som skulle 
föra förhandlingar med länsstyrelsen och landshövdingen och försöka 
finna ut olika handlingsalternativ. Sockenombuden hade dessförinnan 
hört sig för hos allmänningsdelägarna inom sina respektive kommuner 
om ett eventuellt stöd till elektrifieringen och också fått e?tt så dant löfte. 
Länsstyrelsen lovade även stödja delägarnas beslut. 

Elektricitetsföreningen presenterade därpå en ny utredning,2 vilken 
överlämnades av länsstyrelsen till Kungl Maj:t år 1928 (Kungl Maj:ts 
prop nr 79 1929 1 Sami 7 Band). Enligt denna skulle en huvudledning 

*) Kostnaden per ljuspunkt var cirka 14 kronor. 
2) Elektrifiering av Gällivare, Tärendö, Korpilombolo, Junosuando och Pajala. 
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(20 000 volts spänning) dras från Gällivare förbi Leipojärvi och till en 
punkt strax söder om byn Tärendö. Från huvudledningen skulle man 
därefter dra distributionsledningar (20 000 volt), nämligen i Gällivare 
socken från Leipojärvi till omkringliggande byar och till byar inom de 
södra och östra delarna av kommunen: Sakajärvi, Liikavaara, Alavaara, 
Purnuvaara, Markitta, Nilivaara, Vettasjärvi, Kääntöjärvi, Leipojärvi, 
Palohuornas, Purnu, Kilvo, Nattavaara, Lillberget, Sammakko, Ullatti, 
Hakkas, Yrttivaara, Mäntyvaara, Storberget, Sarvisvaara, Skroven, Toras-
järvi och Torrivaara samt i den s k nordöstra finnbygden från huvud
ledningens ändpunkt till Masugnsbyn samt till byarna Junosuando, Kangas, 
Tornefors och Lovikka i Junosuando socken, Tärendö och Kainulasjärvi i 
Tärendö socken, Anttis, Erkkeikki, Juhonpieti, Sakavaara, Kaunisvaara, 
Pajala, Kieksisvaara, Kengis och Sattajärvi i Pajala socken samt Narken, 
Nuoksujärvi, Jerijärvi, Ohtanajärvi, Lahdenpää och Korpilombolo i Kor-
pilombolo socken. 

Anläggningskostnaderna beräknades enligt följande sammanställning: 

Värdet av natura- Kontant Summa 
prestationer kronor kronor 
(approximativt 
värde) kronor 

Huvudledningen — 340 000 340 000 
Gällivare kommun 175 000 275 000 450 000 
Nordöstra finnbygden 175 000 330 000 505 000 

Summa: 350 000 945 999 1 295 000 

Staten färväntades bekosta huvudledningen. De ekonomiska andelsför
eningarna inom resp belysningsområde skulle utföra och ansvara för 
distributionsanläggningarna. Därvid krävdes en minimianslutning för 
resp område, vilken framgår nedan. 

Antalet andelar: 
Gällivare socken Nordöstra finnbygden 

Byamännen 2 900 3 300 
Kommunerna 100 400 
Allmänningsfonden 
för en planerad kvarn 300 

Summa: 3 300 3 700 
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Medlemmarnas kostnader per andel bestämdes sålunda: 
Kostnad per andel: 
Gällivare socken Nordöstra finnbygden 

Kontant 25 25 
Värdet av naturaprestationer 75 60 
Värdet av låneförbindelser 75 75 

175 160 

Låneförbindelserna skulle användas som borgen för kreditgivning. I 
kostnaderna inkluderas inte heller nu inomhusinstallationerna. I utred
ningen kalkylerade man utifrån ett statsbidrag på 25 kronor per andel, 
dock inte för de andelar som tecknats av Gällivare allmänningsskog. 

Distributionsanläggningarnas finansiering skulle sålunda lösas på detta 
sätt: 

Gällivare socken Nordöstra finnbygden Summa 

Kontant anlägg
ningskostnad 275 000 330 000 605 000 

Finansieringsplan 
Statsbidrag à 25 kr 3 000x25 kr 

=75 000 
3 700x25 kr 
=92 500 167 500 

Kommunen för 
naturaprestationer 100x75 kr 

= 7 500 
400x60 kr 

=24 000 31 500 

Gällivare sockens 
allmänningsfond 300x100 kr 

= 30 000 30 000 

Summa: 112 500 116 500 229 000 

Återstår alltså 
att upplåna (kr) 162 500 213 500 376 000 

Källa: Kungl Maj:ts prop nr 79,1929 
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Vid den tidpunkt då länsstyrelsen presenterade sitt förslag för Kungl 
Maj:t kände sig befolkningen inom Gällivare landsbygd ännu inte mogen 
för att fatta beslut om elektrifiering. Delägarna ansåg sig behöva ytter
ligare en tids betänketid. Vidare behövdes informationsspridning och 
påverkan av jordbrukarna inom de olika byarna. 

Däremot bestämde sig delägarna inom Pajala, Junosuando och Tärendö 
för att genast påbörja elektrifieringen. En ekonomisk förening bildades, 
som fick namnet övre Finnbygdens belysningsförening. I denna ingick 
även Korpilombolo kommun, som därmed hade en viss nytta av en inom 
grannkommunerna befintlig allmänningsorganisaiton. 

Jordbrukskonsulenten i Tornedalen W L Wanhainen hade i sitt remiss
svar till länsstyrelsen framhållit elektrifieringens nytta för bygden. 

"elektrifieringen skulle bliva av stor betydelse för utvecklingen 
av jordbruket, boskapsskötseln och hemslöjden och sålunda av 
folkförsörjningen överhuvud i dessa bygder. Genom den sålunda 
möjliggjorda tillgängen på elektrisk energi skulle kraft kunna 
erhållas för drivande av kvarnar — i avsaknad av tjänlig driv
kraft rådde nu, till hinder för sädesodlingen, stor brist på sådana 
— samt av tröskverk, vedsågar, vattenpumpar och mjölkmaskiner 
i ladugårdar ävensom för drift av mejerier, husbehovssågverk och 
mindre snickeriverkstäder" (1929 1 Sami 7 Band Kungl Majits 
prop Nr 79). 

1929 och 1930 års riksdagar (skrivelse nr 85, punkt 30 resp skrivelse 
nr 18 punkt 23) beviljade ett belopp på 315 000 kronor till huvudled
ningen från Gällivare till Tärendö. Vidare anvisade 1931 års riksdag 
(skrivelse nr 6A punkt 49) ett anslag på 92 500 kronor, d v s 25 kronor 
per tecknad andel (=tot 3 700 andelar) till övre Finnbygdens belysnings
förening. 

Allmänningsdelägarna beviljade en summa på 30 kronor per tecknad 
andel. Intressant är, att länsstyrelsen hade hemställt om ett anslag på 
15 kronor per andel, men att delägarna beslöt om det dubbla beloppet. 
Även icke- allmänningsdelägare fick samma stöd som delägarna själva. 
Samtidigt bestämdes, att allteftersom elektrifieringen i framtiden fortskred 
till byar utanför det nu aktuella distributionsområdet, skulle även dessa 
få exakt samma stöd från allmänningen. Därutöver lämnade allmänningen 
ett 20-årigt amorteringslån på 260 000 kronor till en räntesats på 4,5 °/o, 
vilken var ungefär 1/2 % lägre än vad som kunde erhållas från statens 
kraftledningslånefond (1931). Denna räntedifferens får naturligtvis också 
betraktas som ett bidrag till elektrifieringen. 

Elektrifieringen inom det planerade distributionsområdet fullbordades 
under 1931. 
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7.4.3. Gällivare kommun 

Det dröjde fram till mitten av 1930-talet, då elektrifieringsfrågan på 
nytt togs upp på en allmänningsstämma. I en skrivelse (13.11.35)) medde
lade länsstyrelsen Kungl Maj:t, att förhållandena inom Gällivare nu 
utvecklat sig därhän, att länsstyrelsen på nytt kunde förnya frågan om 
kommunens elektrifiering. Det tidigare förslagets huvudinnehåll bibehölls 
men utökades nu med byarna Mårdsel, Vitträsk, Vuoddas, Suobbat, Stor-
saivis, Lillsaivis, Flakaberg, Risträsk och Bönträsk, belägna i kommunens 
sydvästra del. 

Vilka händelser spelade in, när elf rågan på nytt togs upp till diskussion? 
För det första var det ett antal aktiva allmänningsdelägare, som drev på 
att frågan om elektrifieringen på nytt skulle ventileras. Detta skedde vid 
en allmänningsstämma i november 1935. Vidare propagerade landshöv
dingen aktivt för fördelarna med elström. 

Diskussionerna resulterade i att delägarna beslöt om ett kraftigt stöd 
till elektrifieringsföretaget.1 

Beslutet innebar 
— att för allmänningens del teckna andelar till ett antal 

av 300x100 kronor för en kvarnanläggning =30 000 kr 

— att lämna ersättning till de enskildas naturaprestationer 
med 30 kronor per andel till ett maximalt antal av 10 =250 000 kr 

— att bevilja ett 20-årigt amorteringslån mot lägsta 
möjliga ränta till belysningsföreningen =162 500 kr 

Planläggningskostnaderna beräknades till 
i kontanter 338 000 kr 
i naturaprestationer 219 000 kr 

Summa: 557 000 kr 

Antalet erforderliga andelar fördelade sig på enskilda förbrukare 3 500 
kommunen 600 
allmänningsfonden 300 

Summa: 4 400 

*) Antalet ja-röster gavs av 108 med ett sammanlagt mantal på 63 865 ,medan anta-
6 400 

let nej-röster gavs av 110 och med ett sammanlagt mantal på 47 804 . 
6 400 
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Finansieringen av kontanterna planerades på följande sätt: 
Statsbidrag (25 kronor per andel 

. utom allmänningens 300) = 102 500 kr 
Gällivare allmänningsskog (300x100 kr) = 30 000 kr 
Kommunens andelar (à 75 kr) = 45 000 kr 
Upplåning à 75 kr (av allmänningen) = 160 500 kr 

Summa: 338 000 kr 

Riksdagen beslöt 1936, att för budgetåret 1936/1937 lämna Gällivare 
sockens belysningsförening ett statsbidrag på 102 500 kronor. 

Efter det att lånet och de begärda anslagen hade beviljats igångsattes 
elektrifieringen omedelbart och de första lamporna i byarna kunde tändas 
till julaftonen 1936. Strax därefter fullbordades hela det planerade elektri
fieringsprojektet. 

7.4.4. Jokkmokks kommun 

I mitten på 193O-^talet aktualiserade man på en allmänningsstämma i 
Jokkmokk frågan om att utvidga det existerande elnätet inom Jokkmokks 
kommun. Länsstyrelsen ställde sig positiv till förslaget och fann år 1937, 
att Jokkmokks kommun nu stod på tur för att få sin elförsörjning ordnad. 

Det var endast Porjus och Jokkmokks samhälle med omnejd, som hade 
tillgång till elektrisk kraft. Jokkmokks samhälle försågs med elkraft från 
en mindre kraftstation i Vaimat (12 km söder om samhället), vilken 
hade anlagts av Jokkmokks kraftaktiebolag. I detta bolag hade kommunen 
och enskilda personer aktier för cirka 50 000 kronor. Jokkmokks allmän
ningsskog hade bistått bolaget förutom med mindre bidrag även med ett 
lån på 157 000 kronor.1 Större delen av detta lån var man emellertid 
tvungen att avskriva, eftersom bolaget gick i konkurs. Jokkmokks allmän
ningsskog, som var den ende borgenären övertog kraftstationen för 
40 000 kronor. 

Det innebär sålunda, att Jokkmokks allmänningsskog reellt sett hade 
bekostat större delen av de befintliga elanläggningarna. Efterfrågan på 
elkraft ökade allteftersom bl a genom utbyggnaden av samhällets vatten
ledningsnät. Kraftstationen i Vajmat hade inte en sådan kapacitet, att 

1) 1924 hade Jokkmokks allmänning bl a lämnat ett bidrag på 2 500 kronor för dragning 
av en högspänningsledning till Vaikijaure. 
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den motsvarade det ökade kraftbehovet. Den enda utvägen, som stod 
till buds var att dra en kraftledning från Porjus. Därvid kunde även 
övriga byars kraftbehov samtidigt tillgodoses. 

Länets elektricitetsförening åtog sig även denna gång uppgiften att 
sammanställa en plan för den tänkta elektrifieringen, vilken skulle omfatta 
inalles 24 byar. 

Från Porjus kraftverk skulle elkraften överföras till Vaikijaure. Därifrån 
skulle distributionsledningar dras med en gren mot nordväst till byarna 
Framnäs, Randijaur, Björkholmen och Nautijaur samt med en gren mot 
söder och sydost, vilken skulle anknytas till Jokkmokks samhälles distri
butionsnät och därefter fortsätta till byarna Mattisudden, Koskats, Själla-
rim, Padjerim och Vuollerim. Därefter skulle en gren dras mot sydost till 
Storbacken och en gren över Stora Lule älv mot norr till byarna Porsifors, 
Avaudden, Porsi, Vackerbacken, Höganäs samt Nedre och övre Kuoka. 
Strax väster om Vuollerim skulle en gren utgå mot söder med anknytning 
till byarna Koikul, Sudok, Puottaure, Holmträsk, Pjesker, Kåbdalis, Kita-
jaur och Paijenis. 

Anläggningskostnaderna beräknades till: 

400 000 kr i kontanter 
180 000 kr i naturaprestationer 

S:a 580 000 kr 

Det förväntades även, att allmänningsdelägarna utan vederlag skulle 
överlämna det befintliga disributionsnätet i Jokkmokks samhälle till den 
nya andelsföreningen, nämligen Jokkmokks belysningsförening. 

För att kunna genomföra elektrifieringen krävdes en andelsteckning 
på 3 500, fördelad på enskilda med 3000 och på kommunen med 500. 
Eftersom det totala värdet av naturaprestationerna uppgick till 180 000 kr, 
blev värdet per enskild andel 60 kronor. Värdet av kommunens andelar 
utgjorde sålunda 30 000 kronor (500 andelar à 60 kr), vilka skulle erläggas 
kontant. 

Projektet tänktes bli finansierat på följande sätt: 

Statsbidrag 175 000 kr (3 500 andelar à 50 kr) 
Kommunens 
inbetalning 30 000 kr 

Summa: 205 000 kr 
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Resterande belopp på 200 000 kronor skulle täckas genom upplåning, 
vilket länsstyrelsen även nu förutsåg borde ske genom kreditgivning hos 
Jokkmokks allmänning. 

Allmänningsstämman beslöt (18.7.37) efter att ha tagit del av elektri
fieringsplanen att stödja denna, vilket skulle ske på nedanstående sätt: 

1. — att utan vederlag överlämna Vaimat kraftstation till Jokkmokks 
beylsningsförening. 

2. — att bidra med 35 kr per andel för de enskildas naturaprestationer 
(3000 à 35 kr=105 000 kr). 

3. — att bevilja ett lån på 175 000 kronor (Detta belopp höjdes senare 
till 200 000 kronor för att möjliggöra en linje mellan Vaikijaure 
och Björkholmen).1 

Elektrifieringen utfördes åren 1938—1939 i enlighet med kostnadskal
kylen. Allmänningen beviljade 1939 ytterligare ett lån på 50 000 kronor 
för att kunna elektrifiera ett antal byar, som inte medtagits i den 
ursprungliga planen. 

7.4.5. Sammanfattande kommentarer 

För att få en klarare överblick över belysningsföreningarnas organisation 
samt kalkylerade anläggningskostnader och finansieringen av de nämnda 
elektrifieringarna, har de mest relevanta uppgifterna sammanförts till 
följande tabeller (se även fig 27). 

') Linjen tillkom på förslag av landshövdingen. 
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Av sammanställningarna framgår, att allmänningsstödet (lån och bidrag 
tillsammans) spelade en ytterst viktig roll vid de tre senast utförda elek
trifieringarna. 

K i ru n a 

^Malmberget 

P o r  j u s  

O'órn 100 km 

Fig 27. Elnätet inom Norrbotten 1940 
Källa: Ljungdal 1938 

— 130—70 KV Statens kraftledning 
— 40—20 KV Statens kraftledning 

40—5 KV Privat kraftledning 
A Jukkasjärvi belysningsförening 
B övre Finnbygdens belysningsförening 
C Gällivare belysningsförening 
D Jokkmokks belysningsförening 
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7.5. ELEKTRIFIERINGEN EFTER 1940 
7.5.1. Inledning 

När staten beviljade statsbidrag till övre Finnbygdens belysningsförening 
hade liknande statsanslag utan återbetalningsskyldighet endast en gång 
tidigare beviljats, nämligen 1927 för en sjökabel från faslandet till Öland 
(180 000 kr). De statsbidrag, som för övrigt beviljades åren 1918—1941 
utom för åren 1933—1935 utdelades inte som direkta elektrifieringsbidrag 
utan endast för upplysnings- och utvecklingsarbete. Mot slutet av 1930-
talet höjdes flera starka röster i riksdagen för att staten mer aktivt skulle 
gå in för att stödja landsbygdens elektrifiering. Hittills hade statsbidrag 
till utbyggnad av distributionsnätet utgått endast till Öland, övre Finn
bygden, Gällivare och Jokkmokk. Kungl Maj:t tog ett sådant beslut 
(15 nov) 1940 och beviljade det året för första gången ett belopp av 
5 milj kronor till den direkta elektrifieringen på landsbygden. 

Fortsättningsvis lämnas en redogörelse för den fortsatta uppbyggnaden 
av elektrifieringen inom de olika allmänningskommunerna. Endast 
elektrifieringar inom mer sammanhängande områden kommer att behand
las. Fortfarande finns två allmänningskommuner, som inte berörts av en 
mer planerad kommunelektrifiering, nämligen Arvidsjaurs och Arjeplogs 
kommuner. Även i det följande kommer elprojektens tidsmässiga ordning 
att följas. Dessa behandlas dock kommunvis för att ge läsaren en bättre 
överblick över elprojektets rumsliga spridning inom kommunerna. 

7.5.2. Gällivare kommun 

Tre år efter den första elektrifieringsetappen (1936) beslöts om en 
utvidgning av det befintliga elnätet från byarna Sakajärvi och Liikavaara 
till byarna i Gällivare kommuns norra del och mot Kiruna kommungräns. 
De byar, som nu berördes var Granhult, Neitisuando, Moskojärvi, Suoto-
järvi, Puoltikkasvaara, Tjautjasjärvi, Killinge och Muorjevaara. 

Utbyggnadsplanen finansierades på följande sätt: 
Allmänningsanslag 55 000 kr (1939) 
Allmänningsanslag 25 000 kr (1941) 
Lån ur allmänningsfonden 70 000 kr (1939) 
Statsbidrag 105 000 kr (1940) 
Kommunalt stöd 42 000 kr (1941) 
Naturaprestationer 30 000 kr 

S:a 327 000:— 
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Under slutet av 1940-talet blev det aktuellt med en tredje planerings
etapp. Det område, som nu framförallt berördes var den del, som ligger 
väster om järnvägen. Dessutom tillkom byar och fastigheter inom tidigare 
elektrifierade delar av kommunen, men vilka fortfarande saknade lyse. 
De byar och antal fastigheter inom parantes som nu var föremål för en 
elektrifiering var: 

Björkhult (4), Martinvaara (4), Björkberget (12), Auvakko (7), Grod-
berget (4), Vähävaara (6), Åbyn (3), Särkivaara (8), Norsivaara (4), 
Sadjemvaara (8), Storsaivis (9), Nattavaara station (88), Tidnokenttä (4), 
Nuortikon (7), Nilivaara (1), Valkio (6), Kilvokielinen (4), Orrivaara (5), 
Njarkavaara (4), Ruodna (3), Urtimjaur (8), Jutsavaara (5), Keväjärvi 
(2), Stenbäcken (3), Granlund (3), Harrijaur (5). 

Sammanlagt berördes 186 fastigheter med en andelssumma på 1572 
enheter. Anläggningskostnaderna på 441 000 kronor finansierades på 
följande sätt: 

Nu återstod endast några ensligt liggande byar och gårdar, som saknade 
lyse.1 Några av dem var belägna längre in mot fjällkedjan. Anläggnings
kostnaderna per andel blev där följaktligen mycket höga. Statsbidrag 
till sådana elektrifieringar utgick inte. Gällivare kommun och allmän-
ningen bekostade dessa elektrifieringar tillsammans. 

7.5.3. Jukkasjärvi kommun 

Inom Jukkasjärvi kommuns landsbygd fanns i slutet av 1930-talet två 
belysningsföreningar, dels den tidigare nämnda Jukkasjärvi sockens be
lysningsförening (1923) dels den senare bildade Kurravaara belysnings
förening (1934). Den först nämnda distribuerade elkraft till byarna 
Jukkasjärvi med närliggande bebyggelse, Svappavaara, Vittangi och 

') Ex. Kaalasluspa, Fjällnäs, Saivorova, Påssekåive, Norsivaara, Tidnokenttä 

Värdet av naturaprestationer 
Lån ur allmänningsfonden 
Statsbidrag 
Allmänningsanslag 

138 000 kr 
61 250 kr 

200 592 kr 
41 158 kr 

Summa: 441 000 kr 
Anläggningskostnaden per enhet blev 263 kronor. 
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Parakka. Sistnämnda by elektrifierades vintern 1939—40 till en kostnad 
av 58 200 kronor. Den senare belysningsföreningen distribuerade elkraft 
endast till byn Kurravaara. 

Den del av kommunen, som under början av 1940-talet närmast var 
aktuell för en elektrifiering var de s k utbyarna nämligen övre och Nedre 
Soppero, Silkimuotka, Lannavaara (den s k Soppero-gruppen), Kuoksu, 
Vivungi och Lainio (den s k Kuoksu-Lainio-gruppen) samt senare även 
Pilijärvi och Merasjärvi. På grund av de stora avstånden till och mellan 
de olika byarna blev anläggningskostnaderna per andel mycket stora, 
varför Jukkasjärvi belysningsförening inte ansåg sig kunna åta sig att 
genomföra det planerade elprojektet. Därför bildades Jukkasjärvi sockens 
utbyars belysningsförening. Längre fram i tiden kom man att slå samman 
de tre olika föreningarna till en enda ekonomisk förening. 

Den nu planerade elektrifieringen omfattade 9 byar med sammanlagt 
263 fastigheter. Därutöver tillkom kostnader för förstärkning av befintligt 
distributionsnät. 

Anläggningskostnaderna beräknades uppgå till 497 000 kr fördelade på 

naturaprestationer 154 000 kr 
kontanta kostnader 343 000 kr 

Summa: 497 000 kr 

Elprojektet planerades att finansieras på följande sätt: 

Av kommunalt anslag i samband med elektrifieringen av 
Parakka, överskottsmedel 3 900 kr 
Kontantinsatser av det allmänna tecknade andelar, 250x25 kr 6 250 kr 
Kontantinbetalning för de av det allmänna tecknade 250 andelar, 
motsvarande av enskilda andelsägare utförda verkliga natura
prestationer värderade efter fria marknadspriser, 250x104 kr 26 000 kr 
Kommunalt anslag beviljat företaget enligt Jukkasjärvi kom
munalfullmäktiges protokoll av den 20.12 1940 121 700 kr 
Beräknat statsbidrag 185 150 kr 

Summa: 343 000 kr 

Förutsättningen för elprojektets förverkligande var förutom erforderliga 
naturaprestationer, ett kontant bidrag från kommunen resp staten. Till 
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skillnad från de övriga allmänningskommunerna ställdes förväntning
arna här på kommunen, vilken var den största bidragsgivaren på lokal 
nivå. Allmänningsstödet var här minimalt och betydde därför inte så 
mycket för elektrifieringens genomförande. Det stöd, som allmänningen 
även nu lämnade var 12,50 kr per andel för högst 7 andelar för kostnader 
i samband med inomhusinstallationer. Om man utgår ifrån totala antalet 
antecknade enskilda andelar torde allmänningsstödet maximalt utgöra 
15 000 kr, men då har ingen hänsyn tagits till andelarnas fördelning på 
fastigheter. 

7.5.4. Pajala, Junosuando och Tdrendö kommuner 

I början av 1940^talet blev det aktuellt med en utvidgning av övre 
Finnbygdens belysningsförenings distributionsområde, vilket i huvudsak 
låg omkring övre Torneälvens dalgång. Området omfattade 72 byar 
med sammanlagt 1043 fastigheter. I det planerade elektrifierings
projektet ingick även Korpilombolo kommun och delar av övertorneå 
och överkalix kommuner. 

Anläggningskostnaderna per andel blev relativt höga beroende på att 
de byar och fastigheter, som nu berördes låg i distributionsområdets kant
områden och av den anledningen inte kunnat medtagas vid den första 
elektrifieringsetappen. 

Anläggningskostnaderna beräknades till 1 650 000 kronor fördelade på 

Antalet andelar utgjorde ungefär 4700, varför kostnaden per andel blev 
350 kronor. Av det kontanta beloppet kunde elintressenterna själva amor
tera och förränta 390 000 kronor, men återstoden måste -täckas genom 
anslag. 

Förutsättningen för elektrifieringens genomförande var även denna 
gång ett allmänningsanslag för lindrande av naturaprestationerna och 
därtill ett statsbidrag på 710 000 kronor, vilket också beviljades (14.2.41). 

I det nu planerade elektrifieringsföretaget berördes även två kommuner 
som saknade skogsallmänningsfonder. I kommuner med allmänningsskog 
bistod allmänningarna vanligen elintressenterna med ett visst anslag för 

i naturaprestationer 
i kontanter 

550 000 kr 
1 100 000 kr 

Summa: 1 650 000 kr 
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att lindra nauraprestationerna. Därför begärde länsstyrelsen (13.9.41) nu 
ett ytterligare statsbidrag på 96 000 kronor för elkonsumenterna i över-
torneå, Korpilombolo och överkalix kommuner, vilket totalt motsvarade 
Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningars stöd per tecknad andel. 
Staten beviljade det begärda bidraget. Allmänningarna beviljade 150 000 
kronor i anslag (à 57,50 kr per andel, vilket motsvarade ungefär 
50 % av värdet av naturaprestationerna per andel (1941). Allmänningsstöd 
utgick inte för andelar tecknade av kommunen. Vidare ställde allmän
ningarna gratis kraftledningsstolpar till förfogande. Dessutom beviljades 
ett lån på 390 000 kronor. 

Nu återstod endast ett antal smärre bebyggelseenheter, vilka saknade 
elström.1 Die flesta av dem fick senare också sin elförsörjning tryggad. 

7.5.5. Jokkmokks kommun 
En andra elektrifieringsutbyggnad utfördes åren 1942—1944. Denna om
fattade byarna längs efter dessa linjesträckor: Vaimat kraftstation—Sten-
träsk, Vaikijaur—Juggijaur—Nietsavaara—Sarkavaara—Högträsk, Ran-
dijaur—Nautijaur, Snesudden—Luovaure, Avaudden—Murjek—Murjeks-
by, Saskam—Haraudden.2 Antalet fastigheter, som berördes var 250. 
Antalet andelar utgjorde 1000. 

Anläggningskostnaderna beräknades till 390 000 kr eller 390 kr per 
enhet. Finansieringen tänktes ske på följande sätt: 

Lån från allmänningen 50 000 kr 
Anslag från allmänningen3 180 000 kr 
Anslag från staten 140 000 kr 
Naturaprestationer, ca 500 
andelar à 40 kr 20 000 kr 

Summa: 390 000 kr 

1) Exempelvis Pääjärvi, Pentäsjärvi, Muoniovaara, Uluouivaara, Kurkkio, Nuuksujärvi, 
Ruosteranta, Kaalamaa, Naalisvaara, Juhonpieti, Lovikka, Oksajärvi, Kiilarova. 
2) Torrajaur, Majtum, Näsberg, Ovansjö, Stenträsk, Ällojaur, Juggijaur, Messaure, Nietsa-
vara, Sarkavara, Högträsk, Nautijaur, Sennaure, Kilko, Knabben, Njackaure, Luovaure, 
Kirkk, Vuodnabergs kolonat, Murjéksby, Murjek, Vaikijaurbyns ytterområden, Brännäs 
och byn N:a Framnäs, Kitteludden, Klubbudden, N:a Talludden, Skällarim-Brännheden. 
s) Varav 30 000 kronor i anslag till naturaprestationer. 
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Under åren 1945—1948 utfördes olika mindre utbyggnader bland annat 
av gårdar på ömse sidor om Stora Lule älv nedanför Storbacken. Dessa 
utbyggnader bekostades genom lån från allmänningen med 40 000 kronor 
och tillika ett anslag på 30 000 kronor. Resten a v kostnaderna täcktes 
genom naturaprestationer. 

År 1952 beslöt man sig för en sista större elektrifieringsetapp av 
kvarvarande oelektrifierade byar och gårdar. Den planerade elektrifi
eringen omfattade följande orter: Sotaure, Spadnej aur, ö Randijaure, 
Granudden, Tjåmotis, Puortnak, Norvijaur, Pertinjaur, Luovos, Karats, 
Madjevaara, Vuodnajaur, Sjuggijaur, Palkijaur, Aimoluobbal, Framnäs, 
Kopponis, Murjek, Åkersberg, Pojkats, Mörtberg, Pajeltis, Tjärvträsk, 
Näsberg, Randaträsk, Lillåfors, Kvänberget, Silke, Norden, Tellejokk, 
Kiru station, Mattisudden, östansjö, Radnej aur, Stuorjegge, Holmträsk 
och Brändholms myr. Sammanlagt berördes ca 190 fastigheter och med 
en andelssumma på 2 309 enheter. 

Kostnaderna beräknades till 1 592 000 kronor, fördelade på 
naturaprestationer 53 100 kr 
kontanter 1 538 900 kr 

Kostnaden per andel skulle således uppgå till 689 kronor. Genom en 
utvidgning av nämnda plan kom de totala kostnaderna att utökas till 
1 754 700 kronor. Bidrag till finansieringen utlovades av kommunen med 
100 000 kronor i anslag och 40 000 kronor i lån. Jokkmokks allmänning 
lämnade 550 000 kronor i bidrag och 180 000 kronor i lån. Värdet av 
naturaprestationerna uppgick till cirka 53 000 kronor. Resten av kost
naderna skulle staten bidra med. 

7.5.6. Arjeplogs kommun 

Frågan om en allmännare elektrifiering av Arjeplogs kommun blev aktuell 
först i början på 1940-talet, i samband med att Bolidens gruvaktiebolag 
hade för avsikt att påbörja brytningen av gruvfältet i Lais vall. Samtidigt 
hade bolaget också planer på att anlägga en kraftstation i Ringseleforsen, 
vilken skulle leverera elkraft till gruvan. 

Elektrifieringsfrågan hade tidigare någon gång diskuterats inom kom
munen och förhandlingar hade förts med Kungl Vattenfallsstyrelsen. 
Denna hade dock visat ett begränsat intresse för ett sådant projekt med 
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hänsyn till de stora avstånden och det ringa befolkningsunderlaget. Den 
hittillsvarande elektrifieringen omfattade sålunda endas t Arjeplogs samhälle 
och dess närmaste omgivning. Kraften levererades från en mindre kraft
station (Sälla), vilken tillhörde Arjeplogs allmänningsskog. Den övriga 
bygden saknade däremot elström. 

I samband med diskussionerna om Ringseleforsen träffades en överens
kommelse med Bolidenbolaget om leverans av elkraft till de olika byarna 
inom Arjeplogs kommun, så länge som kraftstationen drevs av bolaget. 
I dessa överläggningar deltog landshövdingen. 

Norrbottens elektricitetsförening presenterade 1943 en kostnadskalkyl 
för elektrifieringen av Arjeplogs kommun. Enligt denna skulle anlägg
ningskostnaderna uppgå till 

i kontanter 1 000 000 kr 
i värdet av naturaprestationer 500 000 kr 

Den totala kostnaden blev 1 500 000 kr 

I utredningen förutsattes en minimianslutning på 2 500 enheter vilket 
innebar en kostnad per andel på 

400 kr i kontanter och 
200 kr i naturaprestationer 

Totalt 600 kr per andel 

Kostnaden per andel var förhållandevis hög. Det övre gränsen för 
statsbidrag låg för närvarande vid en anläggningskostnad på 256 kronor 
per andel. För att få ner kostnaderna kalkylerade elektricitetsföreningen 
med att allmänningen utan vederlag skulle överlåta sitt elektricitetsverk 
med tillhörande distributionsnät på den nya ekonomiska belysningsför
eningen. Anläggningen värderades till 160 000 kronor. Denna försåg 200 
fastigheter med elström, fördelade på 1 400 enheter. Genom att sammanslå 
den befintliga anläggningen med en ny skulle kostnaderna reduceras till 
cirka 425 kronor per andel. Därigenom hoppades man komma i en mer 
gynnad situation för att få statsbidrag. 

De kalkylerade naturaprestationerna skulle bli mycket betungande för 
befolkningen och man kunde knappast utgå från att fastighetsägarna skulle 
orka med en så hög kostnad som 200 kronor per andel. Därför hoppades 
man även i detta fall på allmänningens stöd för att få ner kostnaderna. 
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Förutsättningarna för elprojektets förverkligande var därför, att staten 
bidrog med 925 000 kronor i kontanter, vidare att allmänningen lämnade 
ett engångsbidrag på 300 000 kronor för lindrande av naturaprestationer 
samt den ovan omtalade kraftanläggningen, värderad till 160 000 kronor. 
Av elintressenterna förutsattes naturaprestationer till ett värde av 200 000 
kronor, eller 80 kronor per andel, ett belopp som ansågs tangera gränsen 
för vad som var möjligt att begära av den berörda befolkningen. Av 
intressenterna krävdes därutöver en låneförbindelse på 30 kronor per andel. 

Det begärda stödet från allmänningen beviljades 1943 (22 februari) 
och statsbidraget på 935 000 kronor tillstyrktes åren 1944 och 1945 
efter mycken övertalningsförmåga från länsstyrelsen. Därpå kunde elektri
fieringen ta sin början och byarna längsefter nedanstående linjer fick 
därmed sin elförsörjning tryggad. 

Efter huvudlinjen Laisvall—Arjeplog = 63 fastigheter 
ii linjen Adolfsström—Laisvall = 46 a 
J )  Båtsjaur—Marielund = 55 a 
ii a Arjeplog—Felloheden = 48 ii 
ii a Arjeplog—Slagnäs med 

avgreningar = 255 ii 
a ii Fårholmen—Svannäs = 32 ii 
ii ii Tjärnberg—Jäkkvik = 24 ii 

Summa: 523 " ( = 28millåg-
spänningsledn) 

Eftersom elektrifieringskostnaderna blev så omfattande, de högsta i 
länet, hade man endast kunnat dra ledningar för belysningsändamål. 
Ledningar för motorström saknades sålunda till de flesta gårdar. År 1951 
aktualiserades därför elfrågan ånyo vid en allmänningsstämma. Denna 
gång var det diskussion om att bygga om elnätet från enfas till trefas ström. 
Vidare ville man utvidga elnätet även till byar och enstaka gårdar, som 
låg avsides och som av denna anledning inte hade kunnat medtagas 
i den första elektrifieringsetappen. Det viktigaste motivet för en ombygg
nad av elnätet var att avsaknaden av motorström var ett av de allra 
största hindren för jordbrukets rationalisering. Dessvärre utgick inte stats
bidrag till sådana ombyggnader. Därför hoppades Arjeplogs belysnings
förening på allmänningens stöd, vilket också tillmötesgicks. Bortåt 200 000 
kronor beviljades åren 1953—1955. Därtill lämnades ett lån på 100 000 
kronor. Arjeplogs kommun bidrog också med 100 000 kronor. På 1950-
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talet utfördes för övrigt en hel del restelektrifieringar av byar och enskilda 
gårdar. 

(1954) fastigheter i Abbraur (5 st) och Sorsele (4 st); fastigheter 
i byarna Bergnäs Nya, Forsbacka, Högtiden, Klippen och Sunds-
raningen; (1955) byarna Tjärnberg, Ringsele, Sädvaluspen; (1957) 
byarna Allejaur, Alvik, Björknäs, Bäverholm, Högheden, Kron-
lund, Liden, Ràlund, Strömvik, Vallsta, Forsudden el Puoritas, 
(1959) fastigheten i Verakholmen. 

Till alla dessa restelektrifieringar utgick allmänningsstöd. Även stats
bidrag utbetalades. 

Då Norrbottens kraftverk övertog eldistributionen inom Arjeplogs 
kommun efter den 1 juli 1959 återgick Sälla kraftstation till Arjeplogs 
allmänningsdelägare, vilka ännu i denna dag driver kraftverket. Det 
levererar elström till centralortens utomhusbelysning och de kommunala 
inrättningarna på denna ort. När Norrbottens kraftverk övertog eldistri
butionen återstod nu endast ett fåtal fastigheter att elektrifiera. 

Fram till 1960 har Arjeplogs allmänning sålunda bidragit med närmare 
700 000 kronor till elektrifieringen. 

7.5.7. Arvidsjaurs kommun 

En elektrifiering av Arvidsjaurs kommun hade sedan länge varit aktuell, 
men man hade tvingats uppskjuta den framåt i tiden pga bristen på 
statsmedel. Elektrifieringsarbetet kunde påbörjas först i mitten av 1940-
talet. 

I kommunen fanns sedan tidigare ett antal mindre kraftverk, vilka 
producerade elkraft endast för lokalt bruk, exempelvis i Glommersträsk 
och Arvidsjaurs samhälle. Den sistnämnda orten hade sedan 1915 haft 
tillgång till elkraft, vilken dock under de senare åren varit alltför knapp 
för samhällets ökade behov. Den övervägande delen av kommunen saknade 
elström. 

Som nämnts ovan kom man igång på allvar med kommunens elektri
fiering i mitten av 1940-talet. År 1944 började man nämligen med att 
framdra en huvudledning (40 KV) från Vattenfallsstyrelsens transformator 
i Laver till Arvidsjaurs samhälle. Arvidsjaurs allmänning hade genom 
sitt avtal med Vattenfallsstyrelsen aktivt medverkat därtill och på så 
sätt kunde kraftfrågan lösas för kommunen i dess helhet. Arvidsjaurs 
allmänningsskog hade nämligen 1943 till staten sålt sin vattenrätt i Skel
lefteå älv och därmed fått i ersättning förutom 50 000 kronor kontant, 

247 



en överenskommelse om årlig kontant likvid på 25 000 kronor. Men 
istället för den årliga summan beslöts, astt staten för motsvarande värde 
skulle leverera elektrisk kraft till elintressenterna inom Arvidsjaur. 

Även nu gjorde länets elektricitetsförening en kostnadskalkyl av den 
förestående elektrifieringen inom Arvidsjaur. 

I utredningen inkluderades byar i Piteå kommuns övre del, Missen
träsk i Jörns kommun samt byn Felloheden i Arjeplog. 

Elektricitetsföreningen kalkylerade med en minimianslutning på 8 900 
(inklusive andelar för fastighetsägare i nämnda byar utanför kommunen).1 

Anläggningskostnaderna beräknades till 
i kontanter 2 201 000 kr 
i värdet av naturaprestationer 950 000 kr 

Totala kostnaden blev 3 151 000 kr 

Per andel blev kostnaden sålunda 355 kronor. 

Finansieringen av projektet hade man tänkt sig skulle ske på följande 
sätt: 

Naturaprestationer (8 900x107) 950 000 kr 
Statsbidrag 2 086 000 kr 
Lån 115 000 kr 

Summa: 3 151 000 kr 

Det begärda statsbidraget beviljades åren 1945, 1946 och 1947. För att 
underlätta elektrifieringen beslöt allmänningsdelägarna att lämna stöd 
till denna. Allmänningsstödet var främst avsett för kostnader i sam
band med inomhusinstallationer och bestämdes till 30 kronor per andel.2 

Dessa kostnader upplevdes nämligen av många fastighetsägare som 
mycket betungande. 

Elektrifieringen av kommunen kom att ske etappvis med början i byarna 
Sandträsk, Utterliden, Bauktsjaur, Grundträsk, Nyvall, Skatträsk, Häll-
berg, Bäcknäs och Rönnliden. Elektrifieringen igångsattes alltså först i 

*) Antalet fastigheter i dessa byar uppgick till 113 och antalet andelar till 535. 
2) En andel = ett bebott varmrum eller en ladugård eller två kallrum. 
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kommunens centrala och folktäta delar för att sedan fortsätta i perifera 
och glest befolkade områden. I början av 1950-talet hade planlägg
ningen av elektrifieringen nått ytterområdena. Den kvarstående elektri
fieringen var kostnadsberäknad till 714 700 kronor, varav allmänningen 
bidrog med 75 600 kronor. 

Allmänningsdelägarna beviljade anslag allteftersom elektrifieringen 
fortskred. Under åren 1946—1963 har närmare 310 000 kronor utdelats 
i anslag (med de största utbetalningarna åren 1946, 1947 och 1952). 
Denna summa inkluderade dock inte värdet av den årliga belysnings
strömmen på 25 000 kronor. 

7.5.8. översikt över större sammanhängande elektrifieringar efter 1940 
I nedanstående tabell sammanfattas de större sammanhängande elektri
fieringarna efter 1940. 

Tab 50. översikt över större sammanhängande elektrifieringar efter 1940 

Antal Anläggningskostnad Beräknad 
— kontant 

fastig- en- Kontant Natura Summa anläggn-
, kostnad 

Belysningsrorening heter heter per enhet 

Gällivare s:ns 
belysningsförening 186 1572 303 000 138 000 441 000 263 
Jukkasjärvi s:ns 
belysningsförening 300 1450 313 000 184 400 497 400 343 
övre Finnbygdens 
belysningsförening 1043 4700 1 100 000 550 000 1 650 000 350 
Jokkmokks s:ns 
belysningsförening 250 1000 270 000 120 000 390 000 390 
Arjeplogs s:ns 
belysningsförening 513 2500 1 000 000 500 000 1 500 000 425 
Arvidsjaurs s:ns 
belysningsförening 12191 8900 2 201 000 950 000 3 151 ooo1 354 

*) Enbart i Arvidsjaur var antalet fastigheter 1106 och anläggningskostnaden beräknades 
till 2 500 000. 
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7.6. SAMMANFATTANDE ANALYS AV ALLMÄNNINGARNAS 
BETYDELSE FÖR ELEKTRIFIERINGEN 

När elektrifieringsfrågorna först fördes på tal inom de olika allmännings-
kommunerna skedde det som regel i samband med en allmänningsstämma. 
Vid dessa tillsattes arbetsgrupper, som fick i uppgift att undersöka 
kostnadernas storlek och omfattningen av intresset för elektrifiering 
i de olika kommundelarna. Själva allmänningsorganisationen var där
för av stor betydelse för att påverka fastighetsägarna för en elektrifie
ring och att samordna deras intressen. Vid berörda allmänningsstämmor 
var också landshövdingen och företrädaren för länets elektricitetsförening 
ofta närvarande. 

Det finns klara belägg för att allmänningsanslagen och -lånen under
lättade och påskyndade introduktionen och genomförandet av elektri
fieringen inom kommunerna. Ett undantag finns i en kommun, nämligen 
Jukkasjärvi, där det kommunala stödet avgjort spelade den största rollen. 
Allmänningsanslagen underlättade möjligheterna för att få statligt stöd. 
Särskilda bestämmelser fanns, vilka föreskrev att statligt bidrag inte 
skulle utgå vid anläggningskostnader, som överskred ett visst maximerat 
belopp per andel.1 Detta belopp höjdes dock alltefter kostnadsstegringarna. 
Det förelåg ett visst motstånd hos de statliga myndigheterna att lämna 
statsbidrag i samband med de kompletterande elektrifieringarna ute i 
kommunerna och i samband med Arjeplogs kommuns elektrifiering. Man 
hänvisade till de mycket höga anläggningskostnaderna per andel. Dessa 
tenderade att bli betydligt högre i kommunernas ytterområden. Om all-
männingsstöd utgick, reducerades anläggningskostnaderna följaktligen per 
andel. 

I elutredningarna utgick man därför som regel från att allmänningarna 
skulle lämna ett visst ekonomiskt stöd. I kostnadskalkylerna för Arjeplogs 
och Jokkmokks kommuner förutsåg man dessutom, att allmänningarna 
kostnadsfritt skulle överlämna det befintliga elnätet och kraftstationerna, 
varigenom kostnaderna skulle reduceras betydligt per andel. På så sätt 
skulle även den upplånade skulden begränsas. 

Den skyldighet, som ålåg fastighetsägarna i form av naturaprestationer 
blev för många mycket kännbar. Antalet arbetsdagar, som erfordrades, 
kunde uppgå till cirka 60 dagar, men det var ett bra sätt att betala en 
stor del av anläggningskostnaden. Tillgången på annat arbete var be
gränsad, vilket gjorde det lättare att få gårdsägarna att utföra sina skyl-

*) Max.beloppet var i början av 1940-tale>t 256 kronor. 
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digheter i form av naturaprestationer. Naturligtvis kunde de vara 
mycket betungande, om man i veckor skulle arbeta utan någon som helst 
kontantersättning. Av den anledningen utdelade allmänningarna ett visst 
stöd per andel för att underlätta naturaprestationerna. 

Dessa bidrag ordnades understundom så att en viss del fick innestå till 
dess inomhusinstallationerna färdigställts och till dess betalning skulle 
erläggas för dessa. De innestående medlen var till god hjälp för att 
undvika skuldsättning för elinstallationerna. 

Oberoende av fastigheternas läge, hade alla ändå inom det planerade 
distributionsområdet samma skyldigheter, samma värde på naturapresta
tionsenheten och också samma fördelar per andel rörande nyttan av de 
anslag, som tillkom dem. Allmänningsanslaget utgick med samma belopp 
per andel oavsett om föreningsmedlemmen var delägare eller inte. 

För att kunna förverkliga de planerade elektrifieringarna krävdes en 
viss minimianslutning till belysningsföreningarna. Ibland var det svårt 
att uppfylla det stipulerade antalet. I sådana lägen kunde allmänningarna 
teckna egna andelar för att sedan under elektrifieringens gång avyttra 
dessa till nytillkommande fastighetsägare. Anmärkningsvärt är även, att 
Gällivare allmänningsskog betalade 25 kr mer per andel än de övriga 
medlemmarna i Gällivare belysningsförening. 

Allmänningsanslagen spelade en särskilt 9tor roll i samband med de 
elektrifieringar som genomfördes före 1940 inom övre Finnbygdens be
lysningsdistrikt samt inom kommunerna Gällivare och Jokkmokk. All-
männingsstödet (lån och bidrag) till berörda belysningsföreningar utgjorde 
vid starten sålunda: 

% av anläggn.-
Kronor kostnad 

till övre Finnbygdens belysningsförening 355 000 61 
till Gällivare belysningsförening 267 500 47 
till Jokkmokks belysningsförening 305 000 52 

Om man bara ser till bidragets procentuella storlek (exkl lånen) så 
finner man, att den utgjorde omkring 18—19% inom Gällivare och 
Jokkmokks kommuner samt 16%> inom övre Finnbygden. Som jäm
förelse kan nämnas, att statsbidragets storlek rörde sig mellan 16 och 30 %>. 
I fråga om Jokkmokks kommun bör man även komma ihåg, att allmän-
ningen därutöver överlät kraftstationen i Vaimat och det befintliga elnätet 
kostnadsfritt åt Jokkmokks belysningsförening. 
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Det var först år 1940, som regeringen beslöt att mera aktivt främja 
elektrifieringen på landsbygden. Statsbidragens storlek var betydande dels 
vid den fortsatta elektrifieringen inom övre Finnbygdens belysnings
distrikt (710 000 kr år 1941) dels vid sockenelektrifieringarna av Arje
plog (925 000 kr åren -44, -45 och -49) och Arvidsjaur (2 086 000 kr 
åren -45, -46 och -47). 

De större byarna och de tätast befolkade områdena inom kommunerna 
elektrifierades allra först. I en andra och tredje etapp elektrifierades 
sammanhängande bebyggelse i ytterområdena. Allra sist fick enstaka 
mindre byar och gårdar lyse. Dessa senare låg vanligtvis avsides i för
hållande till övrig bebyggelse och ofta i närheten av fjällen. Elektrifie
ringen blev i dessa trakter förhållandevis dyrbar och kostnaderna per 
tecknad andel överskred vanligen maximigränsen för statsbidrag. För 
avsides belägna byar och fastigheter var det värdefullt att ha tillgång 
till allmänningsbidrag, då statsbidrag inte utgick. Även kommunerna 
brukade tillskjuta ett visst belopp för elektrifiering av sådan bebyggelse. 

Enligt gjorda beräkningar uppgick elektrifieringskostnaderna per gård 
före 1940 till 940 kr i övre Finnbygden och i Gällivare kommun samt 
till 970 kr i Jokkmokkskommun. Som jämförelse kan nämnas, att kostna
derna i Mellansverige utgjorde 550 kr per hushåll (=normalvärdet). 
Kostnaderna per hushåll inom berörda kommuner översteg i genomsnitt 
75 % över normalvärdet, vilket ansågs ligga ganska nära maximivärdet, 
dvs det högsta värde, vid vilket elektrifieringen överhuvud kunde 
ifrågasättas (Kommersiella Meddelanden 1938 s 681—691). 

För kommuner med omfattande glesbebyggelse och låga skatteintäkter 
var allmänningsstödet till elektrifieringen av stor betydelse. Därigenom 
reducerades de kommunala utgifterna för elektrifieringen.1 

Vid förbättring av och utbyggnad av elnätet från enfas till trefas
ström (motorström) utgick inte heller något statsbidrag. Däremot lämna
des allmänningsanslag till sådana förbättringar (se ex Arjeplog). 

Anmärkningsvärt är även att elkonsumenterna inom de norra delarna av 
överkalix och övertorneå samt Korpilombolo kommuner, vilka ingick i 
övre Finnbygdens belysningsförenings distributionsområde, kompense
rades med ett tilläggsanslag från staten på 96 000 kr (1941) för det all-
männingsbelopp, som tilldelades elkonsumenterna inom Paj ala, Junosuando 
och Tärendö kommuner. Ur nationalekonomisk synpunkt var det alltså 
positivt med att allmänningsanslagen fanns att tillgå. 

*) I kommuner med gles bebyggelse som Töre, Råneå, Edefors och övertorneå tillsköt 
kommunerna betydande anslag till elektrifieringen. 
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Mot slutet av 1940-talet var berörda allmänningskommuner mycket väl 
elektrifierade, endast någon enstaka by och fastighet saknade lyse. Elektri
fieringens genomförande underlättades visserligen genom allmännings-
anslagen men dess förverkligande skedde genom samarbete mellan all-
männingarna, länsstyrelsen, staten och kommunerna och inte minst genom 
befolkningens egna naturaprestationer. De flesta belysningsföreningar 
avvecklades under 1950-talet och verksamheten övertogs av Norrbottens 
kraftverk. 
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8. ALLMÄNNINGARNAS ANSLAG TILL DET 
ENSKILDA SKOGSBRUKET 

8.1. SKOGSVÅRDEN INOM DE ENSKILDA SKOGARNA 
8.1.1. Inledning 

Ett ökat intresse för skogsvård förmärktes hos allmänningsdelägarna 
under 1940- och 195O-talen, något som bl a tog sig uttryck i utdelningens 
disposition. Hitintills hade allmänningsmedlen uteslutande utgått till 
jordbruket och till allmänt gagn (=till bygden). Innan en framställning 
ges för allmänningsanslagens storlek och betydelse för den enskilda skogs
vården, måste en orientering först ges om skogslagstiftningen och de 
statliga stödformerna för skogsförbättringar dels tiden före 1950 dels 
tiden efter 1950 fram till början av 1970-talet. 

8.1.2. Skogslagstiftning och statliga stödformer för restaurering 
av enskilda skogar. 

8.1.2.1. Före 1950 

De enskilda skogarna i Norrbottens och Västerbottens län hade en sär
ställning inom skogsvårdslagstiftningen. Denna varade för skogarna i 
kustbygden fram till år 1925 och för lappmarksskogarna ända fram till 
år 1949. 

I Lappmarken gällde 1873 års avvittringsstadga fram till år 1915, då 
man fick en ny lappmarkslag. Dispositionsrätten blev i detalj reglerad 
och kontrollen över utsyningarna och avverkningarna sköttes av Domän
verkets tjänstemän. Nu nämndes skogsvård för första gången.1 Skogs
vårdsåtgärder som gallringar och dikningar rekommenderades. För 
övrigt fick utsyningsförrättaren själv bestämma de åtgärder, som kunde 
anses vara skäliga efter avverkning inom utsyningstrakten (ex hygges
vård). Reviren saknade dock särskilda organ för att biträda skogsägaren 

*) Den första rikslagen om skogsvård kom år 1905. Från tillämpningen av denna 
undantogs Norrbottens, Västerbottens och Gotlands län. 

254 



i samband med skogsvårdsarbetena. Därför kunde man inte heller för
vänta sig att sådana utfördes i någon större utsträckning. Dessutom 
ställdes inte heller några nämnvärda statliga bidrag till lappmarksbön
dernas förfogande. När staten från slutet av 1920-talet lämnade anslag dels 
till skogsutdikningar 1927) dels till skogsodling (1930) uteslöts från dessa 
hemmansskogarna i lappmarken. Dessa anslag avlöstes år 1948 av det 
alltjämt existerande statens skogsförbättringsanslag, vilket också inklude
rade lappmarksskogarna. Det var avsett endast för restaurering av tras-
och restbestånd på avverkade områden, utförda före år 1934 samt tyngre 
återväxtåtgärder utöver hyggesrensning åren 1934-48. 

1915 års lappmarkslag ersattes med en ny år 1932, vilken kom att 
gälla under åren 1934-49. Hemmansskogarna ställdes nu under skogs
vårdsstyrelsernas överinseende. Plan- och utsyningstvång bibehölls allt
jämt som villkor för avsaluavverkningar. Avverkningsplanerna grundades 
på skogarnas innehåll av gammal skog och övermogen eller skadad skog, 
som fördelades på realisations- och ransoneringsförråd. Realisationsför
rådet kunde avverkas omedelbart, medan ransoneringsförrådet normalt 
skulle tas ut under 20 till 30 år och högst i 40 år dels beroende på hem
manets förråd av yngre skog och "bättre" äldre skog ,dels på skogsmarker
nas föryngringsvillighet. Nu infördes även för lappmarksskogarna åter-
växtskyldighet, vilken inskränkte sig enbart till naturlig föryngring. Skogs
vårdsstyrelsen fick också rätt att begränsa reproduktionsplikten på de 
områden där den ansågs vara synnerligen betungande, vilket i praktiken 
innebar, att ingen annan åtgärd än hyggesrensning avkrävdes markägaren. 

Lappmarkslagens första femårsperiod kom att sammanfalla med en 
uppåtgående konjunktur, vilken medförde väsentligt förbättrade utkomst
möjligheter för befolkningen. Men den innebar samtidigt minskade virkes
förråd och starkt försämrat skogstillstånd. Man följde inte helt upp 
bestämmelserna. Lagen fick därför en återverkan inte endast i form av 
nedsatta virkesförråd, utan också i en successiv försämring av arbetstill
fällen inom skogen. 

Insikten härom bidrog till att man år 1939 tillsatte den s k norrländska 
skogsproduktionsutredningen, vilken redan samma år presenterade ett 
förslag till ett 20-års program för restaurering och återuppbyggnad av 
lappmarkens hemmansskogar med hjälp av ett särskilt statligt anslag, det 
s k norrländska skogsproduktionsanslaget. Förslaget antogs år 1940. 
Statligt bidrag skulle utgå till återväxtåtgärder, röjningar och skogsdik-
ningar. Även bidrag till skogsbilvägar kunde utgå. För att komma i åt
njutande av skogsproduktionsanslaget förutsatte detta dock, att ett helt 
skifteslag eller åtminstone en större del av detta bildade ett sk skogs
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vårdsområde. Under sådana förhållanden fick man statsbidrag med 60 °/o 
av kostnaden om den sökandes nettoförmögenhet översteg 10 000 kr och 
med 80 % om denna understeg detta belopp. En enskild hemmansägare, 
som valde att stå utanför ett skogsvårdsområde hade alltså inte tillgång 
till bidraget. En broms för skogsvårdsarbetets genomförande var kravet 
på att först ordna med kulturbeten. Skogsbetets indragning gjordes näm
ligen till grundvillkor för skogsvårdsbidraget. Arbetet inriktades därför 
till en början på att anlägga kulturbeten. 

Inom flertalet allmänningar hjälpte man till med denna verksamhet. 
För den framtida utvecklingen inom jordbruket kom dessa betesanlägg
ningar emellertid inte att få någon större betydelse. Även andra faktorer 
som krishushållningen och inkallelserna fördröjde planläggningen av skogs
vårdsarbetet. Verksamheten i länet med produktionsanslaget gick därför i 
början mycket trögt och man kom inte i gång på allvar förrän mot 
slutet av 1940-talet. Dessförinnan hade alltså inga nämnvärda statliga 
skogsvårdsbidrag utgått till lappmarkshemmanen. 

Med "1948 års skogsvårdslag", som från 1949 gäller för hela riket, 
upphörde i stort sett lappmarkens särställning i skogsvårdslagstiftningen. 
Vissa särbestämmelser — utsyningstvång — gäller dock fortfarande för 
de delar av lappmarken, som i skogsvårdslagen betecknas "svårföryng-
rade" (se fig 28). 

8.1.2.2. Utvecklingen efter 1950 

T o m  b u d g e t å r e t  1 9 5 0 - 5 1  u t g i c k  d e t  n o r r l ä n d s k a  s k o g s p r o d u k t i o n s a n s l a g e t  
till alla fem norrlandslänen. Därefter inskränktes det till att endast gälla 
Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Bidragsbeloppen användes som 
nämnts i början av verksamheten i huvudsak till betesanläggningarna, men 
kom senare allt mer att användas till olika slag av skogsvårdsåtgärder 
som utdikningar och skogsbilvägar. Det besvärande betesvillkoret slo
pades nämnligen 1955. Efter år 1959 blev det tyvärr ej längre möjligt 
att bilda nya skogsvårdsområden inom lappmarken. Därefter användes 
produktionsanslaget huvudsakligen i kustlandet och till uppföljning av 
redan bildade skogsvårdsområden. 
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— Gräns för  svarföryngrat  område 
Lappmarksgränsen 

Fig 28. Norrbottens län med gränsen för svarföryngrat område och 
lappmarksgränsen. 

Under åren 1945—1958 bildades totalt 82 skogsvårdsområden inom 
länet varav 76 inom lappmarken och till en sammanlagd areal av 
202 811 ha.1 Dessa senare fördelade sig på kommunerna på följande sätt: 
1) Det beviljade statsbidraget uppgick till ungefär 2,2 milj kronor och omfattade en 
skogsvårdsareal på 208 347 ha. Skogsvårdsområdena nedanför lappmarksgränsen (6 st) 
bildades i överluleå, Töre, Nederkalix, Älvsbyn och överkalix kommuner. 
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Tab 51. Skogsvårdsområden inom Norrbottens lappmark. 

Kommun Antal Areal Procentuell andel av 
bondeskog 

Prod skogsmark bondeskog 
(1963), hektar 

Arvidsjaur 27 31 336 53 59 545 
Arjeplog 4 4 328 7 57 401 
Jokkmokk 15 43 284 62 69 162 
Gällivare 26 74 396 90 82 772 
Jukkasjärvi (Kiruna) 4 49 467 35 139 986 

Summa: 76 202 811 408 866 

Källa: Skogsvårdsstyrelsens (Luleå) årssammanställningar. 

Av sammanställningen framgår, att de allra flesta skogsvårdsområdena 
bildades inom Gällivare och Arvidsjaurs kommuner. Flera förklaringar 
finns till det varierande antalet skogsvårdsområdena inom kommunerna. 
Bland dessa kan nämnas skogsvårdskonsulenternas intresse för saken, 
graden av information och tillgången på alternativa sysselsättningar. Även 
intensiteten i allmänningarnas engagemang för att underlätta anläggandet 
av kulturbeten (traktorverksamheten) spelade en stor roll. 

Det ringa antalet skogsvårdsområden inom Arjeplogs och Jukkasjärvi 
(Kiruna) kommuner förklaras bl a av att bönderna betraktade skogsbetet 
som så betydelsefullt, att man inte ville ersätta det med kulturbeten. Inom 
den sistnämnda kommunen spelade också tillgången på jobb inom Kiruna
gruvan en viktig roll, vilket framförallt gällde byarna i närheten av 
centralorten. Inom Vittangi-delen hade man visserligen planerat ett antal 
skogsvårdsområden, men dessa hann aldrig förverkligas förrän anslaget 
drogs in (Muntlig uppgift: Civ jägmästare B Boström vid skogsvårds
styrelsen, Luleå, 1975). 

Under 1960-talet användes det norrländska produktionsanslaget huvud
sakligen inom sk skogliga samverkansområden i kustlandet. Genom att 
bilda sådana fick skogsägarna i de fyra nordligaste länen nedanför 
gränsen för svårföryngrad skog bidrag till skogsvård och skogsvägar. 
Förutsättningen för bidrag var dock, att minst 10 fastigheter med skilda 
ägare slöt sig samman till ett område, som omfattade minst 500 ha 
skogsmark. Man ville därigenom eliminera de nackdelar, som var förenade 
med skogsdrift på små fastigheter. 

Det blev också senare (omkring 1970) tillåtet att ombilda skogsvårds
områdena nedanför den svårföryngrade gränsen inom lappmarken till 
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samverkansområden. Antalet skogsvårdsområden, som år 1970 beräk
nades kunna ombildas till samverkansområden utgjorde 
inom Arvidsjaurs kommun 18 st 25 976 ha dvs 44 % av den prod bondeskogen 

„ Jokkmokks „ 14 st 41 253 „ „ 60% „ „ „ „ 
„ Gällivare „ 18 st 40 049 „ „ 48% „ „ „ „ 

Summa: 50 st 107 278 ha 

Antalet skogsvårdsområden ovanför den svårföryngrade gränsen, som 
inte kunde ombildas till samverkansområden fördelade sig på kommu
nerna enligt följande: 
inom Arvidsjaurs kommun 9 st 5 360 ha dvs 9% av den prod bondeskogen 

„ Arjeplogs 4 st 4328,, „ 7% » » » » 
„ Jokkmokks „ 1 st 2 031 „ „ 3% » jj » » 
„ Gällivare „ 8 st 34 347 „ „ 41% » » » » 
„ Jukkasjärvi „ 4 st 49 467,, „ 35% »i » » » 

Summa: 26 st 95 533 ha 

Ett par år in på 1970-talet utvidgades emellertid rätten till att bilda 
samverkansområden även till trakter ovanför den svårföryngrade gränsen. 

8.1.2.3. översikt över statsbidragen 
I tabell 52 sammanfattas bestämmelserna för de ovan refererade stats
bidragen till olika skogsvårdsåtgärder. 

Tab 52. översikt över statsbidragen till skogsvården 
på de enskilda skogarna. 

Efter 1948 — 
Efter 1940 — Efter 1959 — Statens 

Skogsvårdsåtgärd Skogsvårdsområde Samverkansområde Skogsförbättringsanslag 

Beståndsanläggning 60 % eller 80 % 50 % 50 % 
(ej reproduktionsplikit) + fria plantor + fria plantor 

0% (vid 
Röjning 60 %+fria plantor 40 % + fria plantor beredsk adb 25 %) 
Dikning 60 %+fria plantor 40 %+fria plantor 40% 
Vägbyggnad 40 %+fria plantor 40—50% 25—40—50 %* 

+ fria plantor 

1) Bidraget utgår med varierande storlek beroende på vägens klass. 
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8.1.3. Det skogliga inlandsstödet 

Länsstyrelsen i Norrbottens län uppmärksammade Kungl Maj:t år 1966 
på behovet av ett särskilt bidrag till reproduktionsåtgärderna vid avverk
ning på vissa svårföryngrade marker i inlandet. Kostnaderna för skogs
vården inom vissa höjdlägesskogar blev ofta högre än vad som ur skogs
ekonomisk synpunkt kunde anses försvarligt. Länsstyrelsen ansåg det 
därför rimligt, att samhället tog på sig en del av kostnaderna för åter-
växtåtgärderna. Statsbidrag till beståndsanläggning (dvs hyggesrensning, 
markberedning, bränning, plantering) och röjningar utgick inte vid re
produktionsplikt. Efter slutavverkning av ett bestånd var markägaren 
normalt skyldig att utan stöd av statsbidrag se till att det blev en ny skogs
tillväxt inom rimlig tid. Hösten 1969 beslöt Kungl Maj:t därför om ett sär
skilt bidrag, det s k skogliga inlandsstödet, vilket innebar att skogsägarna 
under vissa förutsättningar kunde få bidrag till återväxtåtgärder på 
svårföryngrad skogsmark i det inre av Norrland och i Särna och i Idre 
kommuner i Kopparbergs län. Bidraget introducerades från budgetåret 
1971/72 och utgick med 300—450 kronor per hektar beroende på sko
garnas läge och beskaffenhet. Utformningen av tillämpningsföreskrifterna 
bidrog emellertid till att bidraget inte blev så eftersökt av markägarna. 

8.1.4. Motiv för utdelning av allmänningsmedel till skogsvård 
på enskilda skogar. 

Under 1940-talet och särskilt under 1950-talet blev allt fler allmännings-
delägare intresserade av investeringar i skogsvård på de egna skogarna. 
Förslag om anslag till skogsvård hade tidigare någon enstaka gång fram
förts på allmänningsstämma, men inte vunnit någon större genklang 
hos delägarna.1 

Under 1940- och 1950-talen framfördes förslag om allmänningsanslag 
till skogsvård med allt större skärpa. Det fanns flera skäl som talade 
för en större statsning inom skogsbruket. Ett av dem var tillbakagången 
för jordbruksnäringen, vilket medförde minskat allmänningsstöd totalt 
sett. Detta innebar i sin tur en naturlig intresseförskjutning i anslagen 
från jordbruket till skogsbruket. Skogsvården ansågs dessutom 

*) Redan år 1926 hade exempelvis ett sådant förslag framförts på allmänningstämma 
i Arvidsjaur av en skogsassistent vid Domänverket. Han ansåg, att ungefär 4 000 kronor 
borde anslås till skogsvård på hemmansägarnas skogar, men förslaget vann inte gehör 
hos delägarna. 
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mycket eftersatt på de enskilda skogarna. Avverkningens karaktär, bläd-
ningshuggningarna, särskilt under 1930-talet, var orsaken till det för
sämrade skogstillståndet och till de stora skogsarealerna av tras- och 
restbestånd. Markägarna hade varit obenägna att investera i skogsvård, 
eftersom dessa investeringars avkastning var av en så långsiktig karaktär 
och man därför inte kunde påräkna återbäring på det investerade kapi
talet under ägarens livstid. Bland argumenten för allmänningsmedel till 
skogsvård fanns vidare lappmarksböndernas brist på eget kapital, vilket 
omöjliggjorde investeringar i skogsvård även om vederbörande händelse
vis skulle ha haft ett sådant intresse (se ex Jo kkmokks allmänningsstämma 
1951). De tidigare omnämnda statliga initiativen under 1940-talet till 
att restaurera lappmarksskogarna påverkade naturligtvis också diskus
sionerna om allmänningsmedel till den enskilda skogsvården i gynnsam 
riktning. Det var också 1950, som domänstyrelsen i brev till de sex norra 
disrikten manade revirförvaltarna till en intensifierad skogsvård på 
kronoskogarna p g a den eftersläpning, som förelåg i fråga om skogs
vårdsarbetena på dessa skogar {Erik W Höjer: Cirkulärskrivelse nr 
1/1950). Även detta brevs innehåll bör en del allmänningsdelägare ha 
kommit i beröring med. I detta sammanhang får man heller inte bortse 
från den betydelse som allmänningarnas egna årliga investeringar i skogs
vård hade på allmänningsdelägarna. Även sysselsättningsaspekter fram
fördes bland argumenten. 

Det måste också påpekas, att reglemenena från år 1954 nämner i sam
band med användningen av den "ordinarie avkastningen" skogsbruket 
som ett likvärdigt investeringsobjekt vid sidan av jordbruket. 

8.1.4.1. Allmänningsanslagens storlek och form 
Samtliga allmänningar kom av nämnda skäl att lämna bidrag till den 
enskilda skogsvården. Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningsskogar 
var bland de första att ge sådant stöd. Där har skogsvårdsanslag utgått 
sedan 1940 .De fonderade medlen överskred det fastställda minimibeloppet 
för skogsmedelsfonden och på allmänningsförvaltarens förslag beslöt del
ägarna därför att använda överskottet till skogsvårdsåtgärder. Inom Arje
plog har dylika medel utgått sedan 1951, inom Arvidsjaur och Jokkmokk 
sedan 1952 och slutligen inom Gällivare och Jukkasjärvi sedan år 1955. 
Inom den sistnämnda allmänningen beslöt man dock, att anslaget skulle 
utbetalas retroaktivt fr o m 1950. 

Av nedanstående tabell framgår respektive allmänningsskogs anslag till 
skogsvården åren 1940—1972. 
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Tab 53. Allmänningarnas anslag till skogsbrukets främjande. 

Pajala, 
Junosuando, 

Är Arvidsjaur Arjeplog Jokkmokk Gällivare Tärendö Jukkasjärvi Summa 

1940—49 76 821 — 76 821 

1950—59 40 495 292 612 685 579 746 901 646 710 101 896 2 514 193 
1960—69 468 300 393 966 1 456 470 993 215 986 678 685 485 4 984 114 

1970—72 497 498 106 362 627 115 751 232 900 240 216 670 3 099 117 

Summa: 1 006 293 792 940 2 769114 2 491 348 2 610 449 1 004 051 10 674 245 

Källa: Allmänningarnas förvaltnings- och revisionsberättelser. 

Allmänningsskogarna har under perioden 1940—1972 tillsammans läm
nat närmare 11 milj kronor i skogsvårdsanslag, varav 3 milj kronor 
tillfaller den sista treårsperioden (1970—72). Bidragets storlek per hektar 
produktiv skogsmark på bondeskogen utgör för hela perioden inom resp 
kommun: 

Arvidsjaur cirka 17 kr 
Arjeplog y* 14 kr 
Jokkmokk » 42 kr 
Gällivare » 27 kr 
Pajala j » 

Junosuando > » 28 kr 
Tärendö j » 

Kiruna (exkl 
Karesuando) » 7 kr 

Därav framgår att Jokkmokks allmänningsskog lämnat det största skogs
vårdsanslaget per hektar produktiv skogsmark. 

8.1.4.1.1. Former för utdelning 
Skogsvårdsbidragens storlek och sammansättning varierar från ett år till 
ett annat och från allmänning till allmänning. Rent generellt kan man 
dock konstatera, att allmänningsanslagen till skogsvården med tiden utgått 
med allt större belopp och blivit allt mer differentierade. De eventuella 
restriktioner, som till en början tillämpades av några allmänningar för 
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vissa skogsägare eliminerades senare.1 Allmänningsanslagen har därefter 
utdelats utan hänsyn till fastigheternas läge. Ej heller har någon hänsyn 
tagits huruvida reproduktionsplikt har förelegat eller inte.2 

8.1.4.1.2. Anslagstyper och skogsvårdsarealens storlek 
Inom skogsvården skiljer man i huvudsak på tre olika åtgärdstyper, näm
ligen: 
1. återväxtåtgärder: mekaniska och kemiska hyggesrensningar, bränning, 

markberedning, sådd och plantering. 
2. beståndsvårdande åtgärder: röjning och gallring. 
3. skogsdikning: upptagning och rensning av skogsdiken. 

Arealstorleken på utförda skogsvårdsåtgärder enligt 1 och 2 till vilka 
allmänningsanlag utgått framgår av tabell 54. 

Tab 54. Utförda skogsvårdsåtgärder på enskilda skogar till vilka 
allmänningsbidrag utgått åren 1962—1972, i hektar 

Pajala 
Junosuando 

Skogsvårds- Arjeplogs Arvidsjaurs Jokkmokks Gällivare Tärendö Kiruna 

åtgärd kommun kommun kommun kommun kommuner kommun 

Hyggesrensning 
(mekanisk o kemisk) 5 933 15 660 15 061 15 793 14 133 
Markberedning 15 310 538 1413 2 281 712 
Sådd o plantering 957 840 1 313 3 728 3 403 1616 
Bränning 572 127 389 1 510 2 258 
Röjning (gallr) 1 065 4 605 9 763 14 048 20 098 4 796 

Summa hektar 8 542 5 755 27 401 34 639 43 0853 23 5154 

Källa: Allmänningsskogarnas förvaltningskontor: verifikationer. 

*) Inom Jokkmokk utgick i början medel till skogsvård endast till åtgärder, till vilka 
statsbidrag ej utgick, medan man inom Arvidsjaur lämnade bidrag endast till sådana 
skogsvårdsåtgärder, till vilka skogsvårdsstyrelsen förmedlade statsbidrag. 
2) Full reproduktionsplikt föreligger efter slutavverkning i lappmarken, där avverk
ningen är utförd 1949 eller senare. I kustlandet gäller motsvarande för 1925 eller senare. 
3) Varav Pajala 17 204 ha, Junosuando 14 016 ha och Tärendö 11 867 ha. 
4) Kiruna kommun exkl Karesuando kommun. 
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Bland skogsvårdsåtgärderna märks särskilt bidragen till hyggesrens-
ningarna och röjningarna. Hyggesrensning brukar i regel åläggas vid 
självföryngring. Noteras bör, att markberedning, bränning samt sådd och 
plantering kan förekomma på samma arealer, men i redovisningarna för 
utförd skogsvårdsareal har man bortsett från detta. 

8.1.4.1.3. övriga skogsanslag 
Även andra typer av skogsanslag har utgått utöver de hittills nämnda, 
vilka redogörs för nedan. De flesta av dem introducerades under 1960-
talet. 

Anslag till skogsdikning har utdelats av samtliga allmänningar. Dessa 
har använts framförallt inom försumpade skogsmarker. Vidare har anslag 
delats ut till skogsbruksplaner för de enskilda fastigheterna. Dessa inne
håller förutom en karta även en beståndsbeskrivning samt en avverknings-
och åtgärdsplan. Detta underlättar högst betydligt planeringen och besluts
fattandet för den enskilde skogsägaren. Samtliga allmänningsskogar har 
vidare delat ut medel till skogsbilvägar. Ett bra bilvägnät underlättar 
förutom avverkningen även avsättningen från de enskilda bondeskogarna, 
vilket leder till att värdet på skogsmarken höjs. Delägarna hade kunnat 
konstatera, att en bidragande orsak till den goda avsättningen från all-
männingsskogarna bl a var det utbyggda skogsbilvägnätet. Dessutom har 
sedan 1970 inom Arvidsjaurs, Arjeplogs och Jokkmokks allmänningar 
medel delats ut till biträde vid hantlangning i samband med stämplingar, 
vilka utförts av skogsvårdsstyrelsens tjänstemän. Fördelen med att anlita 
skogsvårdsstyrelsen är, att den är obunden av partsintressen vid för
säljningar. Man kan fritt begära in anbud, diskutera avverkningsuppdrag 
eller avverka i egen regi utan att skogsvårdsstyrelsen sedan lägger sig i 
saken. Dessutom används ett stämplarlag med samma hantlangare hela 
sommaren varvid ett enhetligt stämplingsutförande erhålles. 

Skogsvårdsarbetet på de enskilda skogarna har också inom några kom
muner underlättats genom att allmänningsförvaltningarna själva inköpt 
olika maskiner och redskap, vilka tillhandahållits delägarna. Här kan 
bl a nämnas tyngre skogstraktorer, traktordrivna markberedningsaggregat, 
dikningsplogar och röjningsaggregat. Inom någon allmänning har medel 
utgått till delägarnas inköp av röjningssågar och -aggregat. 

Utöver ovannämnda skogsanslag har även andra enstaka utdelningar 
utgått. 
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8.1.4.1.4. En jämförelse mellan de olika allmänningarnas utdelning till 
skogsvård. 

För att få en viss uppfattning om de olika allmänningarnas skogsvårds
anslag, storlek och typer, ges exempel från ett år, nämligen 1970, vilket 
kan avläsas i tabell 55. 

400-årigt tallbestånd inom Arjeplogs allmänningsskog 
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Kommentarer till tabellen 

Sammanställningen visar, att ett par allmänningar har uttryckt anslagen 
både i procent och kronor, medan andra enbart uttryckt dessa i kronor. 
Dessa senare allmänningar har i första hand inte utgått ifrån skogsvårds
kostnadens storlek per hektar utan snarare från utdelningens storlek totalt 
sett och fastställt skogsvårdsbidraget per hektar därefter. 

Arvidsjaurs allmänning tillämpar en varierande anslagsprocent. Hänsyn 
har nämligen tagits till statsbidragens storlek. Genomgående får skogs
ägarna inom skogsvårdsområden lägre utdelning än inom samverkansom
råden. Den högsta utdelningen tillfaller dock de övriga skogsägarna, vilka 
inte får något statsbidrag. Den beskattning som ligger på statsbidragen 
kompenseras av ökad utdelning från allmänningen. Därmed blir det totala 
nettostödet (statsbidrag och allmänningsmedel tillsammans) 90 % av 
skogsvårdskostnaden. Alla skogsägare får på så sätt samma utdelning 
totalt sett. Arvidsjaurs allmänning är den enda av allmänningarna, som 
genomgående tagit hänsyn till statsbidragens storlek. 

För att kunna göra en korrekt jämförelse av anslagets storlek mellan 
de olika kommunerna och skogsvårdsdistrikten måste man utgå ifrån 
skogsvårdsåtgärdens kostnad per hektar och beräkna anslaget i procent av 
denna kostnad. För två typer av skogsvårdsåtgärder redovisas dessa upp
gifter nedan för år 1970. 

Röjning 1970 Hyggesrensning 1970 

Skogsvårdsdistrikt Kostn/ha1 Allm anslag i % Kostn/ha1 Allm anslag i % 

Arvidsjaur S 136 48—62—90 109 48—55—65 
Arvidsjaurs N 120 48—62—90 83 48—55—65 
Arjeplog 159 25 178 25 
Jokkmokk ö 116 69—86 — 

Jokkmokk V 78 «100 110 73—105 
Gällivare 198 30 109 55 
Gällivare V 106 57 115 52 
Gällivare N 122 49 182 33 
Tärendö 138 14 — — 

Pajala 164 12 100 20 
Junosuando 142 14 140 14 
Kiruna ö 258 12 199 15 
Kiruna V — 73 41 

*) Dessa kostnader har räknats ut i samband med utdelningen av det norrländska 
produktionsanslaget. Källa: Skogsvårdsstyrelsen i Luleå. 
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Sammanställningarna visar, att skogsägarna inom distrikten i Kiruna, 
Pajala, Junosuando och Tärendö har fått det lägsta bidraget. Det högsta 
anslaget har utdelats inom Arvidsjaur och Jokkmokk. Inom den sistnämnda 
kommunen finns tom exempel på att allmänningsanslaget utgått med ett 
större belopp än vad kostnaden för skogsvårdsåtgärden betingat. 

8.1.5. Samarbete mellan allmänning och skogsvårdsstyrelse 

Från allra första början samarbetade allmänningsstyrelserna och skogs
vårdsstyrelsen vid utdelning av medel till skogsvård. Skogsvårdskonsu
lenterna hjälpte till med att sammanställa skogsvårdsplaner och kostnads
kalkyler för de planerade arbetena. Vidare har de också ansvarat för 
kontrollen av dessa. På så sätt fick skogsägarna en opartisk bedömning 
av åtgärderna, vilket upplevdes som mycket positivt. 

Skogsvårdsstyrelsen välkomnade allmänningsanslagen till skogsvården. 
Den har även själv försökt påverka allmänningarna till större anslag, 
vilket skedde bl a år 1968. Med anledning av de vikande skogskonjunktu
rerna under slutet av 1960-talet uppmanade skogsvårdsstyrelsen samtliga 
allmänningar till ökat stöd för det enskilda skogsbruket. Vid en lågkon
junktur drabbades särskilt de enskilda skogarna i lappmarken av dålig 
lönsamhet. Skogsvårdsstyrelsens motiv för begäran om ökat allmännings-
stöd var därför följande: "Av naturliga skäl är svårigheterna mest känn
bara i de med hänsyn till produktionsförutsättningar och avstånd till 
förädlingsindustrier sämst belägna bygderna, dvs stora delar av övre 
Norrlands inland och lappmark. På bondeskogarna i de inre delarna av 
länet har den rådande lågkonjunkturen bl a resulterat i minskad aktivitet 
i fråga om skogsvårdsåtgärder, samt en tendens att vid avverkning undvika 
de virkesfattiga rest- och trasbestånden till förmån för mera virkesrika och 
därför ur försäljningssynpunkt mera åtråvärda bestånd".... "I de bygder 
det här är fråga om, är näringslivet mestadels utpräglat ensidigt med 
skogsbruket som den helt dominerande försörjningsfaktorn" (cirkulär
skrivelse från skogsvårdsstyrelsen d 2.12.68). 

På nämnda grunder var det alltså angeläget med ökad utdelning från 
allmänningsskogarna, samtidigt som skogsvårdsstyrelsen utlovade sin med
verkan vid planläggningen och kontrollen av skogsvårdsåtgärderna. 

Föranlett av bl a nämnda skrivelse anhöll nu ett antal allmänningsdel-
ägare i Arvidsjaur om en kraftig ökad ekonomisk satsning, vilket skulle 
ge möjlighet till allmänningsmedel även för sådana enskilda skogsägare, 
vilka tidigare inte hade haft tillgång till dessa och som tillfallit endast 
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skogsägare anslutna till skogsvårds- och samverkansområden.1 Utdelning 
av skogsmedel från allmänningen hade hittills utgått endast till dessa 
senare skogsägare, vilka i huvudsak bodde söder om Arvidsjaurs samhälle. 
Skogsägare inom svårföryngrade skogsområden, d v s i kommunens västra 
och norra del, vilka inte tillhörde något skogsvårds- och samverkansom
råde, dvs ungefär 45 % av skogsägarna fick således inte del av allmän-
ningsanslaget. 

Bland orsakerna till denna orättvisa kan nämnas, att man inom all
männingen var rädd för den extra organisatoriska belastning som en 
utökad utdelning till skogsvården kunde medföra, vidare att skogsbruket 
inte helt hade accepterats som investeringsobjekt för allmänningsmedel. 
Även intensiteten i länsskogvaktarnas påtryckningar inom resp distrikt 
spelade en stor roll. 

Kravet på en större regional rättvisa i utdelningen var sålunda berättigat. 
År 1969 beslöt allmänningsdelägarna i Arvidsjaur dels om en förstärkning 
av utdelningen till skogsvård, dels om en differentiering av medlen till 
förmån för en jämnare fördelning både rumsligt och ekonomiskt. Även 
inom övriga allmänningar påverkades delägarna i sina beslut om ökade 
skogsvårdsanslag. 

8.1.6. Skogsvårdsstödets betydelse 

8.1.6.1. Betydelse för bönderna 
En betydande del av länets lappmark ligger som bekant ovanför gränsen 
för svårföryngrad skog. Utformningen av de statliga skogsvårdsbidragen 
till samverkansområdena undantog som nämnts under 1960-talet skogarna 
inom svårföryngrat område från deras giltighetsområde. För kommuner 
som Arjeplog och Kiruna, som ti ll övervägande delen ligger inom svårför
yngrat område har allmänningsmedlen därför spelat en relativt sett viktig 
roll för skogsvården. Dessa har även haft sin betydelse för de västra 
områdena av Gällivare och Jokkmokks kommuner samt även för de norra 
och västra delarna av Arvidsjaur efter 1968, vilka är belägna ovanför 
den svårföryngrade gränsen. Inom dessa nämnda områden med undantag 
för Arvidsjaurs kommun har allmänningsanslagen dominerat under hela 

*) Till dessa områden hörde: Järvträsk, Lappträsk, Aborrträsk, Glommersträsk, Hålberg, 
Änäs, Salt- och Fetmyran, Sandträsk, Uttersliden, Nyvall, Gallejaur, Fjällbonäs, Suddes-
jaur, Lambur, Pjesker, Moskosel, Sjöträsk, S:a Granliden, Akkavaara, Renvallen—Klock-
sta, Stormyrheden, Tjappsåive, Jerfojaur, Sarvasåive, Utterträsk, Palkovare. 

269 



1950-talet och åtminstone under halva 1960-talet.1 Som en kompensation 
till jordbrukarna för de uteblivna statsbidragen beslöt allmänningsdel-
ägarna inom Arjeplog, att ifall en enskild jordbrukare önskade anlägga 
kulturbete och till vilket objekt inget statsbidrag kunde fås, skulle 
allmänningsbidrag utgå i enlighet med skogsvårdsstyrelsens bidragsbe
stämmelser. Som tidigare nämnts bildades fyra skogsvårdsområden 
i Arjeplogs resp Kiruna kommuner. Det statliga bidrag, som hittills i stort 
sett hade utgått, var "Bidraget till skogsförbättringar" (efter 1948). Bidrag 
till röjningar utgick exempelvis inte annat än i samband med beredskaps
arbete, vilket blev vanligt först omkring 1960. Inom kustbygden fick 
skogsägarna också huvudsakligen del av endast detta statsanslag fram 
till början av 1960-talet, då samverkansområden bildades. Inom 
Arvidsjaur var bestämmelserna för utdelning av medel till skogsvård 
märkligt nog ända fram till år 1968 utformade så att dessa utgick endast 
till skogsvårds- och samverkansområden. Som en följd därav koncentre
rades skogsvårdsåtgärderna till kommunens södra del. Skogsvårdsåtgär
derna i de norra och västra delarna kom därför att släpa efter till en 
början. En ändring av bestämmelserna vidtogs som nämnts och en jämnare 
fördelning av skogsvårdsanslagen åstadkoms.2 Fastighetsägarnas intresse 
för de statliga skogsvårdsbidragen bör även ha ökat genom att 
dessa kunde kompletteras med allmänningsmedel. Skogsägarnas egna 
kostnader reducerades därigenom betydligt. Även utförandet av bered
skapsarbeten underlättades tack vare allmänningsanslagen. 

Skogsbrukets rationalisering och mekanisering samt den förda jord
brukspolitiken har som bekant bidragit till en stark sysselsättningsminsk
ning i inlandet. Sett mot den bakgrunden är det värdefullt med alla nya 
arbetstillfällen som tillförs, även om de är av en ringa storleksordning. 
Arbetskraftsåtgången i skogsvården brukar anges med enheten dagsverken 
per hektar, vilka brukar betecknas som åtgångstal. 

Av tabell 56 kan man utläsa dagsverksåtgången inom skogs
vården på bondeskogarna inom respektive allmänningskommun åren 
1962—1972. Totalt har närmare 85 helårsarbetare beretts sysselsättning 
inom skogsvården, vilket i verkligheten innebär, att betydligt fler personer 
sysselsatts inom skogsvården, eftersom arbetet inom de enskilda skogarna 
vanligtvis kombineras med andra sysselsättningar. Drygt 250 personer 

1) Skogsvårdskonsuleniterna inom Pajala, Junosuando och Tärendö konsulentdistrikt anser, 
att allmänningens skogsvårdsanlag haft en avgörande betydelse för de utförda skogs
vårdsåtgärderna inom deras distrikt (Muntlig uppgift 1976). 
2) Röjningens storlek (ha) inom Arvidsjaur utvecklades på följande sätt efter 1967: 
1968 410 ha, 1969 630 ha, 1970 765 ha, 1971 835 ha och 1972 1115 ha. 
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har arbetat i skogsvården under månaderna juni tom september. Upp
skattningsvis har 500 personer arbetat i juni månad, 300 personer 10 
dagar i juli och 100 personer 20 dagar vardera under augusti och september. 
Beräkningarna nedan inkluderar emellertid inte arbetena med skogsdikning 
och skogsbilvägar. Det bör observeras, att beräkningarna avser den dags
verksåtgång som åstadkommits både genom allmänningsanslag och stats
bidrag tillsammans. Det har inte varit möjligt att göra någon åtskillnad 
mellan dem. 

Tab 56. Dagsverksåtgången inom skogsvården på de enskilda skogarna 
åren 1962—1972. 

Kommun Dagsverken Antal helårsarbetare 

Arjeplog 13 767 « 6 
Arvidsjaur 8 600 4 
Jokkmokk 36 590 15 
Gällivare 53 046 21 
Pajala 23 784 10 
Junosuando 19 265 8 
Tärendö 18 214 7 
Kiruna (exkl Karesuando) 33 121 13 

Summa: 153 341 äj 84 

De åtgångstal, som använts för de olika skogsvårdsåtgärderna på bonde
skogarna är följande: 

Hyggesrensning, mekanisk 1,5 dv/ha 
„ kemisk 1,0 „ 

Markberedning 0,3 „ 
Plantering 3 „ 
Sådd 2,5 „ 
Bränning 1,5 „ 
Röjning 1,3 „ 
Kemisk röjning 1,0 „ 

Källa: Skogvsårdsstyrelsen i Luleå 

Dagsverksåtgången per år har beräknats till 225. 
Allmänningarnas skogsvårdsanslag har stimulerat delägarnas intresse 

för ökad skogsvård, vilket tar sig främst uttryck i arealen utförda skogs
vårdsarbeten. Sammanlagt har man inom allmänningskommunerna med 
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hjälp av anslag åren 1962—1972 utfört skogsvård på en areal av cirka 
143 000 ha — väl att märka, att denna areal inkluderar både allmännings-
och statsanslag. Intressant hade varit att särskilja de båda anslagsgivarna 
åt och mäta effekterna av vardera i arealstorlek resp dagsverksåtgång, 
men sådan statistik saknas. Allmänningsanslaget inom lappmarken ut
gjorde under nämnda tidsperiod sammanlagt 5,3 milj kronor. Det statliga 
bidraget till allmänningskommunerna har totalt utgått med ett något 
större belopp med tanke på de statliga skogliga beredskapsarbetena.1 

Inlandets betydelse för skogsindustrins virkesförsörjning är stor, vilket 
också understryks i en utredning utförd vid skogshögskolans institution 
för skogstaxering. I denna studeras avverkningsvolymen i medeltal för 
perioden 1967—1971 för skilda delar inom Sverige. Av denna framgår 
bl a, att den totala avverkningen inom Norrbottens län under berörda 
tid uppgick till 5,60 milj m3sk, varav inlandet bidrog med 51 °/o. Den 
norrländska skogsindustrin måste för att kunna bibehålla sin nuvarande 
produktionsvolym således anlita inlandsskogarnas produktionsmöjligheter 
(Regionalpolitik 1972 s 157). Därför poängterar utredarna behovet av en 
intensifierad skogsvård i hela Norrlands inland. Värdet av allmänning-
arnas anslag bör därför även ses i detta sammanhang. 

8.1.6.2. Betydelse för skogsbolagen 
Allmänningsdelägarnas beslut om utdelning till skogsvård gjorde det 
möjligt för skogsbolagen att i fortsättningen kunna utnyttja en större andel 
av den årliga utdelningen än vad de tidigare haft möjlighet därtill. Alla 
skogsbolag kom emellertid inte att utnyttja denna rätt. 

Ett bolag, som däremot tog till vara denna utvidgade möjlighet var 
Svenska Cellulosa AB, som besitter stora andelar av Jokkmokks och 
Gällivare allmänningsskogar. Delägarna inom dessa allmänningar har 
emellertid beskurit bolagets möjligheter genom beslut om maximerade 
bidrag och skogsvårdsarealer. I Jokkmokk exempelvis beslöt delägarna 
(år 1963), att SCA skulle få maximalt 20 % av det totala anslaget för 
skogsvård. Om emellertid mellanskillnaden mellan det beslutade totala 

*) Det norrländska skogsproduktionsanslaget inom lappmarken utgjorde under åren 
1962—1972 till betesanläggning, skogsåterväxt och beståndsvård (totalt 44 987 ha) 
cirka 5,4 milj kronor. Skogsanslaget från diversemedelsfonden för prisutjämningsavgifer 
för hela länet utgjorde 1961/62—1968/69 drygt 100 000 kronor. Statens skogsförbätt-
ringsanslag till återväxtåtgärder åren 1962—1972 utgjorde cirka 4,4 milj kronor totalt 
för hela länet. Källa: Skogsvårdsstyrelsens års- och förvaltningsberättelser. 
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skogsvårdsanslaget och den del av bönderna utnyttjade anslaget översteg 
20 °/o av anslagssumman, kunde SCA få utnyttja denna. 

I tabell 57 visas av SCA utförda skogsvårdsåtgärder inom Jokkmokks 
kommun, till vilka allmänningsmedel lämnats. 

Tab 57. Av Svenska Cellulosa AB i medeltal per år utförda skogsvårds
åtgärder inom Jokkmokks kommun i hektar samt dagsverks-
åtgången åren 1962—1974 (13 år). 

Åtgärd Areal Dagsverksåtgång 

Hyggesrensning 330 348 
Markberedning 25 8 
Plantering 36 90 
Bränning 15 23 
Röjning 241 304 

Summa: 647 ha 773 äs 3—4 årsarbetare/år 

Jokkmokks allmänningsskogs skogsvårdsbidrag till SCA har åren 
1962—1974 varit cirka 34 000 kronor per år. 
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9. SAMMANFATTANDE ANALYS AV 
ALLMÄNNINGSANSLAGENS BETYDELSE 
FÖR DE AREELLA NÄRINGARNA 

För att få en bättre överblick har de mest relevanta resultaten från 
anslagen till jord- och skogsbruket, vilka framkommit på skilda ställen i de 
tidigare kapitlen, sammanförts i föreliggande kapitel. 

Fördelningen av allmänningsanslagen har mestadels skötts av allmän-
ningsstyrelserna. Tidvis har även hushållningsgillena ansvarat för en 
betydande del av jordbruksanslagen, särskilt de som berör konstgödsel 
och utsäde samt kreatursavel. Det sätt man valt att fördela medlen varierar 
något från en allmänning till en annan. Hushållningsgillet inom Jokk
mokks kommun hade till 1970 en särskilt framträdande roll vid 
fördelning av jordbruksanslagen, medan gillena exempelvis inom 
Arjeplogs och Gällivare kommuner fram till 1950 hade huvudansvaret 
för utdelningen, som övertogs då av allmänningsstyrelsen. Inom Pajala, 
Junosuando och Tärendö kommuner bildades speciella jordbruksnämnder, 
v i l k a  b l  a  f i c k  a n s v a r a  f ö r  u t d e l n i n g e n  a v  d e  s  k  a n d e l s b i d r a g e n ,  d v s  
anslagen till jordbruksredskap och -maskiner samt ekonomibyggnader. 

Allmänningsanslagen har kommit bidragstagaren till del, direkt eller 
indirekt via stöd exempelvis till mejerietablering, seminförening, veterinär, 
lantmannaförbund och hushållningssällskap. 

De anslag som har behandlats på de föregående sidorna kan upp
delas i två huvudgrupper: anslagen till jordbruk och till skogsbruk. Jord
bruksanslagen har i sin tur uppdelats på följande undergrupper: hushåll
ningsgillena, växtodlingen, jordbruksredskapen och maskinerna, djur
skötseln, ekonomibyggnaderna och mejerierna. En sammanställning 
över elektrifieringens genomförande har också lämnats. Anslagen till 
skogsbruket berör framförallt olika typer av skogsvårdsåtgärder på 
bondeskogarna. Bland argumenten för allmänningsanslag till de nämnda 
investeringsområdena återkommer ständigt, vid sidan av behovet om 
ett ekonomiskt stöd, en önskan att förbättra produktionen såväl kvanti
tativt som kvalitativt, både ifråga om jordbruksproduktionen och av
kastningen från bondeskogarna. 
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Samtliga allmänningar har lämnat betydande årliga anslag till konst
gödsel och utsäde. Syftet har varit att öka vallskördarnas storlek både 
kvantitets- och kvalitetsmässigt. Gödslingsförsöken visade, att såväl myr
jordarna som fastmarksjordarna gav högre skördar vid gödsling. Myr
jordarna saknade dessutom genom sitt bildningssätt helt naturligt en 
mängd mineraler, vilka måste tillföras, fr a fosfor och kali. Kväve 
saknades också ofta. Även fastmarksjordarna var fattiga på dessa när ings
ämnen. Mineralfattiga jordar gav mineralfattiga växter, vilka i sin tur 
kunde åsamka djuren bristsjukdomar såsom skravelsjuka. En allsidig 
konstgödsling var följaktligen nödvändig för att undvika dessa sjukdomar. 

Den ökade användningen av konstgödsel bidrog till ökade vallskördar 
och minskade därmed beroendet av hököp utifrån. Dessa ställde sig 
dyrare för jordbrukaren än att använda mer konstgödsel. Det lönade 
sig alltså i högsta grad för bonden att öka gödslingen, vilken resulterade 
i högre årsskördar. 

När allmänningsanslagen till veterinärresorna infördes, viasde sig 
deras betydelse direkt i ett krafigt ökat antal sjukdomsbehandlingar 
från ett år till ett annat. Exempel finns på så stora ökningar som 50 °/o 
och 67 % inom Jokkmokks respektive Pajala veterinärdistrikt. Nu blev 
det möjligt för de flesta djurägare att tillkalla veterinär även vid akuta 
sjukdomsfall hos djuren, vilket ofta kunde rädda djurägaren från en 
svår ekonomisk förlust. Allmänningsanslagen till undersökningar av 
tuberkulos hos nötkreaturen och infektiös anemi hos hästar, under
lättade för veterinärerna att spåra och utrota dessa sjukdomar. Resul
tatet blev friskare djur. 

Anslagen till avelsarbete, vilka fram till slutet av 1950-talet och början 
av 1960-talet omfattade inköp av tjurkalvar och stöd till tjurföreningar 
och därefter bidrag till seminföreningar, åstadkom såväl kvantitets- som 
kvalitetsökningar i produktionen. Särskilt seminverksamheten bidrog till 
en märkbar ökning i mjölkavkastningen per ko. Även tillkomsten av 
mejerier stimulerade till en ökad mjölkproduktion. Mejerierna i Arvids
jaur, Arjeplog, Gällivare, Tärendö och Pajala samt mjölkbillinjen Jokk
mokk—Boden etablerades tack vare allmänningsanslagen. 

Med motivet att öka effektiviteten i jordbruksarbetet gav de flesta 
allmänningar anslag till varjehanda förbättringar på ekonomibyggnaderna 
såsom bidrag till cementeringsarbeten, reparationer samt ny- och ombygg
nader av ladugårdar. Samma motiv låg bakom, när man införde anslagen 
till vatten- och avloppsanläggningar. Däremot ställer det sig mer tveksamt 
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att uttala sig om värdet för jordbrukets fortbestånd av de generösa anslagen 
till takplåt, särskilt inom Jokkmokk och Arvidsjaur. 

För att öka effektiviteten i odlingsarbetet skaffade sig allmänningarna 
egna "traktor rörelserMan tillhandahöll jordbrukarna i första hand 
tyngre traktorer, vilka var lämpade för vallplöjningar, stenröjningar och 
dikningar. Odlingsabetena brukade prioriteras framför andra typer av 
körslor, vilka debiterades högre taxor. Allmänningarnas traktorverksamhet 
var i allmänhet förlustbringande och avvecklades därför så småningom. 

De större allmänningarna, nämligen Gällivare, Jokkmokk, Pajala, Juno-
suando och Tärendö, vilka också hade bättre ekonomiska tillgångar, har 
naturligtvis nog kunnat bedriva en mer omfattande anslagsverksamhet 
än de mindre allmänningarna. Vanligt är, att någon av de större allmän
ningarna var den första att introducera ett nytt anslag för jordbruket. 
Bland dessa har särskilt Jokkmokks allmänning varit tidigt ute att genom
föra nya idéer. Så låg exempelvis innovationscentrum i länet för vand-
ringsrättarna (1903) och den artificiella Inseminationen (1957) i Jokkmokks 
kommun, även om den första seminkretsen i länet bildades inom Arvidsjaur 
(1959). Jokkmokks allmänning var också först med att lämna anslag till 
ladugårdsbyggnader (1937), vatten och avlopp (1944) och plåttak (1958). 
Man var också vid sidan av Gällivare en av de första allmänningarna 
som lämnade anslag till konstgödsel och kreatursavel. Frågan att uppföra 
ett mejeri i Jokkmokk fördes på tal redan under 1920-talet, men denna 
tanke realiserades aldrig. Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningar 
var däremot först med att lämna anslag till veterinärresor (1930), 
mejerietableringar (1934) och skogsvård (1940). Som regel har det endast 
förflutit några få år, efter det att en ny anslagstyp introducerats, tills 
de flesta allmänningarna tagit efter den nya idéen. 

Det finns flera belägg för att allmänningsanslagen medfört en tidigare-
läggning och ett snabbare genomförande av åtgärder, som varit av stor 
nytta för jordbruket. Hit hör anställande av vandringsrättare, användning 
av konstgödsel och lämpligt utsäde, bildande av tjurföreningar, införande 
av den artificiella Inseminationen, anlitande av veterinär, utrotning av 
vissa djursjukdomar, nyttjande av hovslagarens tjänster och etablering 
av mejerier samt elektrifieringens genomförande. Allmänningsanslagen till 
ladugårdar, vatten och avlopp betydde också mycket för att snabbt kunna 
förbättra ekonomibyggnadsbeståndet, något som inte minst kom till uttryck 
inom Jokkmokks kommun i slutet av 1930-talet och under 1940-talet. 
I samband med allmänningens verksamhet med att ordna med vatten och 
avlopp på jordbruksfasigheterna, framfördes där synpunkter på dröjs
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målen vid utdelningen av de statliga bidragen. Därför ansåg man sig 
inte ha tid att vänta på eventuella statsbidrag till de planerade vatten-
och avloppsanläggningarna för att kunna förverkliga projekten, utan lät 
genomföra dessa projekt med allmänningsmedel. 

Det finns också exempel på områden, där närliggande icke-allmän-
ningskommuner influerats av effekterna av allmänningsanslagen. Edefors 
kommun influerades t ex av Jokkmokks allmänning att lämna anslag 
till avlöning av en vandringsrättare. När allmänningsanslaget till veteri
närresor introducerades av allmänningarna inom Paj ala, Junosuando 
och Tärendö kommuner påverkades även Korpilombolo och övertorneå 
kommuner att ge liknande anslag. Då (elektrifieringen blev aktuell inom 
allmänningskommunerna i kustbygden, påskyndades också elektrifieringen 
inom angränsande kommuner genom att de kom att ingå i samma belys
ningsförening. Dessa senare områden utan allmänningar kompenserades 
tom med ett extra anslag av staten för medlemmarnas naturaprestationer. 

Exempel finns på verksamhet, där allmänningsanslagen kom före de 
offentliga anslagen, bland dessa f ramförallt introduktionen av de statliga 
bidragen. Några sådana exempel lämnas nedan. Den första sockenrättaren 
anställdes såsom n ämnts 1903 i Jokkmokk tack vare allmänningsavdraget. 
Hushållningssällskapet i Luleå tog upp idéen 1905 och anställde till att 
börja med fem vandringsrättare med hjälp av bidrag från kommuner, all
männingar och landsting. Vandringsrättarna blev sedermera statsanställda. 
Allmänningsanslag till veterinärresor infördes 1930 av Pajala, Junosuando 
och Tärendö allmänningar. Fr o m 1934 lämnade samtliga allmänningar 
detta stöd. Ett statligt bidrag till konsultation av veterinär och till dennes 
resor kom 1937. Bidraget var främst avsett för mindre bemedlade jord
brukare. Vidare kan nämnas, att tuberkulosundersökningarna av nötkrea
turen inom allmänningskommunerna under senare delen av 1920-talet 
och under 1930-talet hade samtliga varit frivilliga och möjliggjordes 
med hjälp av allmänningsanslag. Först from 1 juli 1940 blev dessa 
undersökningar obligatoriska och djurägarna ersattes med ett mindre 
bidrag från staten. Även beträffande ladugårdsbyggnader var en allmän
ning (Jokkmokk) något före staten med att introducera ett stöd, även om 
det i båda fallen inträffade 1937. Detsamma gäller för introduktionen 
av anslaget till vatten och avlopp. Allmänningsanslagen till elektrifi
eringarna inom Pajala och Gällivare 1930 resp 1936 påskyndade också 
statens beslut om ett sådant anslag till berörda kommuner. 

De problem, som människorna i Norrbottens inland ständigt har 
konfronterats med hänger främst ihop med den glesa bebyggelsen och de 
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stora avstånden. Kontakterna mellan jordbrukarna har därmed försvårats. 
Positivt har då varit, att man haft tillgång till en gemensam or ganisation 
med stämma och styrelse, där frågor av gemensamt intresse har kunnat 
ventileras. Särskilt stämman har utgjort ett ytterst lämpligt forum, vid 
vilket man haft möjlighet att dryfta gemensamma försörjningsproblem. 
Allt eftersom behoven uppkommit har särskilda utredningar och arbets-
kommittéer tillsatts. Dessa senare har bl a haft i uppgift att i byarna 
värva medlemmar för bildandet av gemensamma föreningar vid mejeri-
etablering, bildande av tjurförening, introduktion av artificiell insemina
tion, bildande av maskinföreningar samt genomförande av elektrifieringen. 
Några allmänningar kollektivanslöt tom sina medlemmar till hushåll
ningssällskapet och lantmannaförbundet. Vidare har man kunnat sam
ordna jordbrukarnas inköp av konstgödsel och utsäde med gemensamma 
transporter ut till de olika byarna. 

Vandringsrättarna och hushållningsgillena har haft en oerhört stor 
betydelse för informationsspridningen bland jordbrukarna. Dessa har 
också kunnat rapportera direkt från fältet om nödvändiga insatser. 
Allmänningarnas samarbete med dessa har därför varit ytterst värdefull. 
Via information och framför allt genom bestämmelserna för de olika 
anslagen har man kraftigt styrt jordbrukarna mot de produktionsfaktorer, 
som ansetts mest lämpliga för inlandsjordbruket. Påtryckningar har 
understundom även skett från det regionala planet via hushållnings
sällskapet, skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen. Det finns även exempel 
på påtryckningar från riksnivån, nämligen i veterinärväsendets krav 
på allmänningarna att introducera bidrag till djursjukvården. De stora 
avstånden har naturligtvis gett upphov till dryga kostnader för befolk
ningen inte bara ifråga om tid utan också i pengar. Därför var resekost
naderna ett av de skäl, som vanligen angavs som orsak till att djurägarna 
underlät att tillkalla veterinär vid sjukdomsfall hos djuren. För att 
minska avståndseffekerna har transportstöd i olika former lämnats jord
brukarna i samband med veterinärresor (50—100 °/o), se minörernas resor 
och fria eller reducerade frakter för transport av konstgödsel och utsäde 
från lossningsplatsen (ex järnvägsstationen) fram till de olika jordbruks
gårdarna. Transportstöd även till mjölkfraker har förekommit inom 
några kommuner (Arjeplog, Jokkmokk och Gällivare). Också anslagen 
till elektrifieringen kan sägas vara en form av transportstöd. Kraftöver
föringen över de stora avstånden krävde mycket elmaterial som långa 
elledningar och många transformator- och matarstationer. 

Allmänningsanslagen har resulterat i vissa skillnader i verksamhet 
och produktion mellan kommuner med respektive utan allmänningsskog, 
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något som kommer att belysas nedan. Undersökningen omfattar dels en 
jämförelse mellan Norrbottens inland och kustbygd dels en jämförelse 
mellan inlandsområdena i Norrbotten och Västerbotten, där naturför
hållandena är mera lika varandra. 

Ett första exempel där skillnader kan påvisas är hushållningsgillenas 
verksamhet. Inom Norrbottens allmänningskommuner har allmänningarna 
varit hushållningsgillenas egentliga inkomstkälla, vilket har medfört en 
betydligt störe bredd i gillesverksamheten där än inom övriga kommuner. 
I dessa se nare har verksamheten huvudsakligen varit begränsad till några 
informationsaftnar per år och utdelning av premier. Kollektivanslutningen 
av jordbrukarna till hushållningssällskapet, vilket som tidigare nämnts 
förekom inom några allmänningskommuner, bidrog också till en över
representation av lappmarkens bönder i förhållande till kustbygdens vid 
sällskapets sammanträden i Luleå. Därigenom bör också en vidare 
informationsspridning ha åstadkommits bland jordbrukarna inom lapp
marken. 

Allmänningskommunerna i Norrbottens inland var också bland de 
första att anställa vandringsrättare. Den första anställdes i Jokkmokk 
(1903). Den vidare spridningen av vandringsrättarna ägde därefter rum 
till näraliggande kommuner och till kustbygden. Inom Västerbotten 
anställdes de första vandringsrättarna något år senare än de i Norrbotten. 
Åsele och Lycksele kom muner fick vandringsrättare 1909 samt Vilhelmina, 
österjörn och Sorsele åren 1912—1919. 

Det har varit omöjligt att belägga den exakta tidpunkten för introduk
tionen av konstgödsel. Från början av 1920-talet har emellertid allmän-
ningsanslag inom Jokkmokk och Gällivare utdelats för inköp av konst
gödsel. Däremot borde vallskördens storlek per hektar vara en god 
indikator på konstgödselanvändningens utveckling över tiden. Statistiken 
visar, att skillnader kunde konstateras i skördarnas storlek mellan 
Norrbottens inland och kustbygd åren 1920—1940 med något högre 
genomsnittliga skördar i inlandet. Därefter skedde en omsvängning till 
högre skördar i kustbygden jämfört med inlandet. Samma utveckling 
kan konstateras mellan Norrbottens och Västerbottens inland. Vid en 
jämförelse av vallskördarnas storlek åren 1925—1955 mellan Arvidsjaurs 
och Arjeplogs kommuner samt angränsande kommuner i Västerbotten 
(Malå, Norsjö, Stensele och Sorsele) finner man, att skördarna under 
hela perioden varit betydligt större i de nämnda Norrbottenskommunerna 
än de i Västerbotten. Differenserna har emellertid avtagit med åren. En 
undersökning utförd av Statens Jordbruksförsöks Norrlandsavdelning 
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under mitten av 1950-talet visar, att betydligt fler vallar gödslats såväl 
vid insådden som vid den årliga gödslingen i Norrbottens inland än i 
Västerbotten. Liknande skillnader framkom även vid jämförelse mellan 
Norrbottens inland och kustbygd. Gödslingsintensiteten var också i 
allmänhet större i inlandet än i kustbygden. Via allmänningsanslagen kun
de jordbrukarnas inköp av konstgödsel och utsäde också styras till några 
få välrenommerade inköpsställen, däribland särskilt lantmannaförbundet. 
Jordbrukarna kunde på så sätt tillförsäkras lämplig sammansättning på 
konstgödsel resp utsäde. Medan exempelvis inköpen av utsäde i Norr
bottens inland under mitten av 1950-talet till 78 °/o skedde hos lant
mannaförening eller större "erkänd" fröfirma var motsvarande tal för 
Lycksele och Tärna kommuner 61 resp 35 °/o. 

Vad beträffar kreatursaveln inom Västerbottens län blev den omkring 
1950 utsatt för en mycket stark kritik av husdjurskonsulenten vid Väster
bottens hushållningssällskap. Jordbrukarnas intresse för köp av avels-
kalvar var ytterst ringa och antalet tjurföreningar i hela lappmarken 
var endast 16. Stora delar av lappmarken saknade således helt en plan
mässigt bedriven kreatursavel. Inom Norrbottens inland var förhållan
dena annorlunda. Inom exempelvis Gällivare och Jokkmokks kommuner 
hade en planmässig kreatursavel bedrivits åtminstone sedan 1920-talet 
i form av inköp av avelstjurkalvar och bildande av tjurföreningar. 
Totala antalet tjurföreningar i Norrbottens lappmarkskommuner var i 
början av 1950-talet omkring 36. Dessa fördelades på kommunerna på 
följande sätt: 

Inom Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner var antalet tjurföre
ningar vid samma tid cirka 16. 

I slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet blev det aktuellt med 
introduktion av den artificiella Inseminationen. Även nu låg allmän-
ningskommunerna något före i tiden med att starta seminverksamhet. 
Den första seminföreningen i Norrbottens län bildades 1959 i Arvids
jaurs kommun, även om man på försök två år tidigare hade utprovat 
artificiell insemination i Jokkmokks kommun. De flesta kustkommunerna 
bildade seminkretsar en kort tid därefter. From 1964 täckte semin-

Jokkmokks kommun 
Gällivare „ 
Arvidsjaurs „ 
Arjeplogs 
Jukkasjärvi „ 

7 
11  
16 

1 

1 
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verksamheten hela länet. Seminverksamheten inom Västerbottens län 
startade 1960 i Jörn kommun (observera närheten till Arvidsjaurs kom
mun) och täckte 1965 hela länet i och med att seminstationen i Dorotea 
kom till. 

Genom seminverksamheten borde de tidigare omtalade kvalitetsskill
naderna i aveln ha eliminerats. 

När allmänningsanslaget till veterinärresorna inom Pajala veterinär
distrikt hade införts, hävdade distriktsveterinären, att stora skillnader i 
antalet konsultationer från djurägarnas sida kunde förmärkas mellan de 
delar av distriktet, som s aknade respektive hade tillgång till allmännings-
anslag. Liknande anmärkningar framfördes av länsveterinären inom 
Västerbottens län. Därför blev det statliga bidraget till veterinärresorna 
1937 ytterst välkommet, vid sidan av de kommunala anslag, som också 
lämnades inom några kommuner. 

Uppgifter om ladugårdsbyggnadernas standard från tidigare år har 
inte funnits att tillgå, något som försvårar jämförelserna mellan kom
munerna. Det är emellertid intressant att konstatera, att Västerbottens 
inland, och framförallt dess fjällkommuner, erhöll särskilda statsbidrag 
till ladugårdsbyggnaderna åren 1936—1944 med 400 000 kr. Något så
dant förekom däremot inte alls i Norrbottens inland. I mitten av 1940-
talet var ladugårdsbyggnadernas standard sämre i Norrbottens inland 
än i dess kustbygd (Landstingets näringsutredning 1944). Däremot före
kom i början av 1960-talet inga nämnvärda skillnader mellan länets 
olika delar (Lantbruksnämndens enkätundersökning 1962). Skillnaderna 
mellan Norrbottens inland och Västerbottens var likaså små vid denna 
tidpunkt, även om ladugårdarnas standard kan sägas vara något bättre 
inom det senare området. 

När det gäller jordbrukarnas uppsättning av jordbruksredskap och 
-maskiner är statistiken bristfällig. Av 1944 års jordbruksräkning kan 
konstateras, att jordbruket i Norrbottens inland var långt mindre me
kaniserat än i kustbygden, något som är ganska naturligt med hänsyn 
till brukningsdelarnas mindre storlek och till det extensiva utnyttjandet 
av slåtter. Vissa skillnader i jordbrukarnas innehav av redskap och 
-maskiner kan konstateras mellan Norrbottens inland och Västerbottens 
(1944), även om de inte är av någon större omfattning. Så är jord
brukarna inom Norrbottens inland exempelvis något bättre försedda med 
konst- och stallgödselspridare, hästhackor och slåttermaskiner samt häst-
räfsor på hjul. Däremot finns något fler radsåningsmaskiner, potatisupp-
tagningsmaskiner, släpräfsor och tröskverk inom Västerbottens inland än 
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inom Norrbottens. Vidare är det intressant att konstatera att cirka 40 % 
av jordbrukarna i Norrbottens inland hade tillgång till traktorer och 
epabilar i början av 1950-talet, medan endast 20 °/o av jordbrukarna i 
Västerbottens inland hade motsvarande tillgång (1951 års jordbruksräk
ning). Under 1960-talet har denna skillnad helt utjämnats. 

Generellt kan man konstatera, att vissa skillnader tidigare funnits 
mellan Norrbottens inland och Västerbottens vad beträffar jordbrukets 
organisation och produktion, såväl beträffande kvantitet som kvalitet 
samt tidpunkt för introduktion av vissa nyheter. Skillnaderna har 
emellertid suddats ut med tiden och har helt eliminerats under 1960-talet. 

Sammanfattningsvis kan man fastslå, att allmänningsanslagen måste ha 
haft en stimulenrande inverkan på jordbruksproduktionen. Allmänning-
arnas investeringar särskilt i mejerier, kreatursavel (tjurföreningarna och 
den artificiella inseminationen) och ekonomibyggnader måste rimligtvis ha 
utövat en dämpande effekt på jordbruksnedläggelserna. Även anslagen till 
de årligen återkommande kostnaderna för konstgödsel och utsäde samt 
till veterinärresor bör ha haft en viss betydelse för produktionens uppe
hållande. 

När jordbruksnedläggelserna 'tilltog allt mer, skedde en förskjutning i 
allmänningarnas anslagsinriktning mot investeringar i skogsvård på de 
enskilda skogarna. Under åren 1962—1972 utfördes skogsvård på de 
enskilda skogarna på en total areal av cirka 143 000 ha. 
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10. ALLMÄNNINGARNAS RELATIONER 
TILL INDIVID OCH SAMHÄLLE 

10.1. INLEDNING OCH METODBESKRIVNING 
En utvärdering av allmänningen som o rganisation och av dess ekonomiska 
stöd till jord- och skogsbruket kan inte göras isolerat från samhället i 
övrigt utan bör ses i relation till övriga samhällsorgans insatser inom 
nämnda områden. 

Allmänningen och dess interaktion med individer och olika samhälle
liga institutioner kan liknas vid ett socialt system med en speciell struktur, 
uppbyggt av ett nätverk av relationer mellan de olika inom systemet 
ingående elementen. Allmänningen som ett element utsätts för ständig 
påverkan från omgivningen, vilken tar sig uttryck i olika krav och 
önskemål, som ställs på organisationen från enskilda och samhällsinstitu
tioner. Dessa omvandlas i sin tur inom organisationen till en mängd olika 
beslut och verkställs genom utbetalning av anslag till enskilda områden. 
Ny energi tillförs organisationen dels genom de inkomster som denna 
får genom försäljning av skogsprodukter dels genom de resultat och den 
tillfredsställelse som uppnås hos bidragstagarna via utdelningen ( = 
feed-back). Kopplingarna mellan allmänningen och de enskilda elementen 
tjänstgör vidare som informations- eller kommunikationskanaler. Orga
nisationer, som har de ovan beskrivna egenskaperna av ständigt utbyte 
med omgivningen brukar betecknas som öppna system. Till denna grupp 
hör alltså allmänningen. Det ovan sagda kan illustreras med en modell 
enligt nedan. 

Termen relation är ett vitt begrepp och kräver därför en närmare för
klaring. I detta sammanhang inkluderar den dels alla de krav och önske
mål, som ställs på organisationen dels också de lagar och förordningar, 
som styr verksamheten för denna. Vidare innefattas i betydelsen även de 
effekter och konsekvenser, som stämmo- och styrelsebesluten leder till 
dels för enskilda individer dels för olika samhällsorgan. De mer på-
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Krav 
Önskemål  

Nya idéer 
Inkomster  

Al lmänning 

Samhäl le  

Individ 

Information 
Fördelning av medel  

Fig. 29. Allmänningens relationer till individ och samhälle. 

tagliga effekterna på själva produktionen har behandlats tidigare och tas 
därför inte upp här. De relationer som är föremål för en analys framgår 
av nedanstående skiss: 

KOMMUN. LÄNSSTYRELSE 

A L L M Ä N N I N  G  

ICKE-DELÄGARE DELAGARE' 

Bland frågeställningar, som penetreras ingår följande: Vilka regler och 
förordningar har styrt allmänningens relationer till dels enskilda individer, 
dvs delägare och icke-delägare dels till samhällsorganen kommunen, läns
styrelsen och staten. Hur har reglerna tillämpats och hur har dessa för
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ändrats över tiden? I vilken grad har handlingarna för de olika organen 
varit kompletterande eller ömsesidigt beroende? Hur stor andel av lant
brukets kostnader har täckts med allmänningsanslag? 

Redovisningen inleds först med allmänningens relationer på individ
nivå. Därefter följer relationerna med de olika samhällsorganen på lokal, 
regional och riksnivå i nu nämnd ordning. 

10.2. ALLMÄNNING OCH DELÄGARE 
10.2.1. Andelsstorlek y rösträtt och tillgång till anslag 
Delägarnas andel i allmänningen är som tidigare nämnts knuten till den 
mantalssatta fastighetens storlek. Följaktligen har delägarna varierande 
andelsstorlekar i allmänningen. Skillnaden i delägarskap är störst mellan 
juridiska och fysiska personer, där de förra äger en ansenlig del särskilt 
inom Gällivare och Jokkmokks allmänningsskogar. Skillnaderna i andels
storlekarna är av betydligt mindre omfattning mellan de fysiska perso
nerna sinsemellan även om vissa skillnader naturligtvis finns. Enligt reg
lerna skall delägarna utöva rösträtt i förhållande till sin andel i all
männingen. Begränsningar i rösträtten, s k reducerat röstetal existerar 
emellertid sedan 1922, vilka framförallt kringskär de juridiska personernas 
möjlighet att ensidigt fatta beslut. Röstning i förhållande till andelsstor
leken förekommer emellertid inte så ofta, då detta är en mycket tids
krävande procedur. Normalt sker röstningen istället genom handuppräck-
ning. Olika krav och önskemål på allmänningen oberoende av andelstal 
kan således framföras av alla delägare. 

Vid den årliga utdelningen till delägarna har man likaså i allmänhet 
bortsett från mantalets storlek. Några undantag finns emellertid. Man 
kan tycka, att det borde vara logiskt, att ett större mantal också skulle 
ge en större andel i anslagen; men så har inte varit fallet med allmän
ningens utdelning till jord- och skogsbruket. Det har tidigare ibland 
tom ansetts av majoriteten bland delägarna, att innehavare av stora 
jordbruks- och skogsfastigheter borde ha större möjligheter att kunna 
klara sig själva och av den anledningen borde få lägre utdelning. Från 
1920- och 1930-talen finns flera exempel på detta från samtliga allmän-
ningar. Det förekom särskilt i samband med allmänningarnas stöd till 
att avhjälpa foderbristen. Det var alltså en form av fattigvård, som all-
männingarna tillämpade i sin verksamhet, ofta då i samarbete med 
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kommunens fattigvårdsstyrelse.1 Det måste dock i det här sammanhanget 
poängteras, att så länge som allmänningarna lämnade anslag till skatter 
och avgifter, som åvilade hemmanen, kom detta delägarna till godo i 
relation till deras mantalstorlek (vanligt under 1900-talets tre första 
decennier). Allmänningens sociala roll åberopas också ännu fortfarande 
under 1960-talet av bl a distriktsveterinärerna i samband med motiven 
för en utvidgning av den artificiella inseminationen även till avsides 
belägna orter inom kommunerna. 

Vissa typer av anslag, särskilt under den första tiden efter introduk
tionen, begränsades till en bestämd kvantitet eller ytenhet. Dit hörde bl a 
anslaget till konstgödsel och utsäde. En jordbrukare med endast ett par 
hektar åker hade alltså större möjligheter att få gödslingskraven tillgodo
sedda än den brukare, som hade en större åkerareal. I realiteten innebar 
det dock att den övervägande delen av brukarna fick ungefär lika stor 
kvantitet, eftersom de allra flesta inte hade mer än 2—3 hektar åker. 
Senare försvann i allmänhet bestämmelserna om de maximerade kvanti
teterna. 

Under slutet av 1930-talet och framförallt efter det att 1938 års lag 
om allmänningsskogarna trätt i kraft skedde en omläggning av utdelningen 
till förmån för jordbruket. Jordbruksanslagen baserades därefter i allmän
het på den utförda prestationen, såsom de n uppodlade arealstorleken, den 
n y b r u t n a  v ä g e n s  l ä n g d ,  l a d u g å r d s b y g g n a d e n s  s t o r l e k ,  a n t a l e t  k o r  o s v .  
Ingen hänsyn togs till bidragstagarens inkomster i motsats till vad som var 
vanligt vid fördelningen av de statliga bidragen. Praxis i allmänningarnas 
verksamhet har varit, att alla delägare oberoende av inkomst skulle ha 
rätt till anslagen, förutsatt att de utnyttjades inom jord- och skogsbruket 
på den mantal satta fastigheten. De större delägarna har vid något enstaka 
tillfälle hävdat, att utdelningen skulle baseras på mantalet, men detta krav 
har inte lett till någon förändring i utdelningsformen. För att få till 
stånd en sådan krävs nämligen en förändring i allmänningsreglementena. 

Utdelningens storlek har sålunda varit en funktion av den enskilde 
delägarens prestation, vilken i sin tur bestämts av jordbruksfastighetens 
storlek. Men innehav av en stor fastighet behöver i och för sig inte 

Som ett exempel på detta citeras följande uttalande från Jukkasjärvi angående inköp 
av fodermedel. — "Åt de allra fattigaste vars uppköp uppgick till 300—500 kg utlämna 
fodermedlen gratis och även betala frakten till hemmet. — Dessa undantag från kontant-
försäljniingen beslutades därför, att de som bäst är i behov av hjälp annars inte alls 
kommer i åtnjutande därav, enär de sakna pengar och ofta även häst, varför de inte 
själva kunna ombesörja hem fr aktandet" (Jukkasjärvi allmänningsstämma år 1926). 
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innebära, att ägaren är en aktiv brukare och medveten om alla bidrags
möjligheter. En konsekvens av den bundna utdelningsformen har emellertid 
blivit att pengar omfördelats från juridiska personer till fysiska personer 
och följaktligen från större delägare till delägare med mindre andelstal. 
Under 1960-talets alltmer tilltagande avveckling av jordbruk har pengar 
vidare omfördelats från personer sysselsatta inom urbana näringar till 
personer som fortsatt inom jord- och skogsbruk. Bland de aktiva jord
brukarna har naturligtvis de som gått in för en jordbruksdrift i större 
skala kunnat utnyttja en högre andel av utdelningen. Detta framgår 
nedan genom exempel från Arvidsjaurs kommun. Eftersom anslagen i 
allmänhet utdelats i procent av kostnaden (ex konstgödselanslaget 40—50 
% av kostnaden) har utdelningsandelen till delägarna varit opåverkad av 
kostnadsutvecklingen över tiden. 

I nedanstående sammanställning lämnas exempel från Arvidsjaurs 
kommun på jordbrukarnas genomsnittliga kostnader för konstgödsel och 
fodervaror inom olika stora jordbruksföretag samt allmänningsanslagets 
storlek från åren 1969—1972. 

Tab 58. Jordbrukarnas kostnader för konstgödsel och fodervaror inom 
olika företagsstorlekar samt allmänningsanslagets storlek, 
1969—1972, inom Arvidsjaur 

Allm Allm Allm 
Grupp I bidr Grupp II bidr Grupp III bidr 

Är Inköp av max 5 kor °/o 5—10 kor °/o mer än 10 kor °/o 

1969 Fodermedel 5 958 25 10 119 25 15 884 25 
1970 „ 6 331 12 210 20 745 
1971 „ 8 908 14 849 29 145 
1972 „ 16 048 21 925 55 228 

Medeltal!år/brukare 9 311 (2328) 14 776 (3694) 30 250 (7563) 

1969 Konstgödsel 1061 50 2 320 50 3 083 50 
1970 „ 1476 2 509 2 735 
1971 „ 1 591 2 856 2 815 
1972 „ 1 551 3 133 7 491 

Medeltal/år/brukare 1 420 (710) 2 705 (1352) 4 031 (2015) 

Summa 
foder + konstgödsel 10 731 (3038) 17 481 (5046) 34 821 (9578) 
per brukare 

Källa: Arvidsjaurs allmänningskontor 
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Skillnaden i allmänningsanslaget till foder och konstgödsel mellan den 
högsta respektive den lägsta klassen utgjorde ungefär 6 500 kronor i 
genomsnitt för perioden 1969—1972. Därav framgår tydligt, att de aktiva 
respektive de brukare som utökat jordbruksdriften helt naturligt kunnat 
utnyttja en större andel av allmänningens utdelning till jordbruket än 
de mindre och nedlagda jordbruken. 

Så länge som de allra flesta allmänningsdelägare var sysselsatta inom 
de areella näringarna och bodde kvar på landsbygden, vilket de flesta 
gjorde till långt in på 1950-talet, förelåg det inga större konflikter mellan 
allmänningarnas sätt att dela ut anslag och de större delägarnas krav på 
en rättvisare fördelning i förhållande till mantalen. De flesta jordbruks
företagen var också av samma storlek.1 I själva verket var diskussionerna 
om en orättvis fördelning sällsynta före 1960-talet. 

Vid utdelningen av anslagen framträder i allmänhet inte några som 
helst synpunkter från allmänningens sida på det berörda jordbruksföre
tagets möjliga fortbestånd och lönsamhet på längre sikt, som fallet är 
vid utdelningen av de statliga jordbruksbidragen. Däremot blev det 
under 1960-talet i samband med större investeringar allt vanligare att 
kräva en fortsatt verksamhet under minst fem år. I annat fall kunde 
bidragstagaren bli återbetalningsskyldig. Sådana exempel finns från Arje
plog, Jokkmokk, Gällivare och Arvidsjaur. Man tog däremot inte ställ
ning till jordbruksföretagets fortsatta existens på längre sikt och frågan 
om jordbrukets nyrekrytering lämnades sålunda utanför. 

Utnyttjande av anslag har naturligtvis även påverkats av jordbruka
rens egen aktivitet och hans öppenhet för information om nya anslags
typer. 

Som tidigare nämnts har några allmänningar vid sidan av den gängse 
bidragsgivningen även tillämpat ett system, där hänsyn tagits till vars 
och ens andel i allmänningen. Till dessa allmänningar hör de i Jukkas-
järvi, Paj ala, Junosuando och Tärendö kommuner. Inom den förstnämnda 
allmänningen tog man tidigare inom vissa gränser hänsyn till resp del
ägares andelsstorlek vid utdelningen av konstgödselanslaget. Detta för
faringssätt upphörde emellertid senare i samband med att Kiruna kom
mun åtog sig att lämna hälften av detta anslag. Inom Pajala, Junosuando 

*) Sammanlagt för Arvidsjaurs, Arjeplogs och Jokkmokks kommuner var endast ungefär 
10% av brukningsenheterna över 2 ha obebodda (år 1962) Motsvarande siffra för bruk-
ningsenheter under 2 ha åker är 32 % (Utredning rörande jordbruket inom Arvidsjaur, 
Arjeplog, Jokkmokk, 1962 s 13). 
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och Tärendö allmänningar beslöt man år 1937 att introducera en ny 
form av utdelning, det s k andelsbidraget till jordbrukets utveckling. Bi
draget var i första hand avsett för investeringar i lador, gödselhus och 
ladugårdar samt olika slag av jordbruksredskap. Det innebar, att jord
brukaren inom vissa ramar själv fick ta ställning till olika investeringar, 
som för honom syntes vara mest angelägna att göra. De anvisade medlen 
fördelades mellan allmänningskommunerna i förhållande till deras andel 
i allmänningsskogen. Inom resp kommun utdelades bidragen därpå av 
jordbruksnämnden till delägarna i relation till vars och ens andelstal. 
Ett maximerat bidragstak för resp mantalsstorlek bestämdes. Bidraget 
fick inte överstiga 60 % av kostnaden för den avsedda investeringen. 
När de anslagna andelsmedlen var förbrukade, beslöt delägarna anslå 
nya bidrag allt efter behov, särskilt vid svåra arbetslöshetsår. Bidragets 
storlek i relation till mantalet justerades vid ett senare tillfälle uppåt 
beroende på penningvärdesförsämringen. När en delägare hade nått taket 
för de till fastigheten knutna andelsbidraget, hade denne inte längre till
gång till fler bidrag av denna typ. Vid 1970-talets början hade de flesta 
delägarna förbrukat sin del i andelsbidraget. 

10.2.2. Förändringen i näringsstrukturen och utdelningen 
De norrbottniska jordbruken i allmänhet och inlands jordbruken i synner
het har som bekant inte kunnat ge sina utövare full sysselsättning året 
runt och därför inte tillräckliga inkomster för dem och deras familjer. 
Hemmansägarna har tidvis tvingats söka sig arbete utanför den egna 
gården för att få kontanter. En lämplig näringskombination har jord
bruks- och skogsarbete då alltid utgjort. Förutom denna sysselsättning 
sökte man sig också till flottning, vägarbete och andra anläggningsarbeten. 
Inlandsjordbrukarna (inkl de i norra Tornedalen bosatta) var tvungna att 
för sitt uppehälle kombinera och utnyttja alla dessa nämnda resurser. 
De bundna allmänningsbidragen till inköp av produktionsmedel till jord
bruket utgjorde också en viktig resurs. Förhållandet bör ses mot bak
grunden av att det förelåg en ständig brist på kontanter (se PM angå
ende befolknings- och försörjningsförhållandena i Norrbottens län, 1937). 

Urbaniseringen, rationaliseringarna och arbetskraftspolitiken inom stor
skogsbruket medförde emellertid, att ett större antal delägare kom att 
känna sig allt mer missgynnade i förhållande till allmänningsanslagen. 
Dessa kunde inte utnyttjas i samma utsträckning som tidigare, när jord
bruket var i full gång. Det blev en viss förbättring, när intresset för 
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skogsvårdande åtgärder ökade på de enskilda skogarna och en förskjut
ning av anslagen ägde rum mot denna sektor. De större delägarna kom 
nu i en mer gynnad position (se nedan om bolagen). Skogsvårdsbidragen 
utdelades med ett visst belopp per hektar och då blev innehavarna av 
större skogsarealer i tillfälle att få ut mera i bidrag. 

Trots denna förändring i bidragsinriktningen så har man ändock inte 
kunnat undvika en sned fördelning i utdelningen, vilket är naturligt, då 
denna är knuten till de areella näringarna och till en bestämd fastighet 
inom kommunen. Då denna lagts ned och ägaren eventuellt flyttat från 
gården, har också anslagen minskat eller uteblivit. 

Den sneda fördelningen i utdelningen framgår bl a av en utredning ut
förd av Arvidsjaurs allmänningsstyrelse. 

Av den kartlagda utdelningen (1971) på 665 200 kr (= 97% av den 
totala utdelningen) fördelade sig denna på delägarna inom Arvidsjaur 
enligt följande: 

Utdelning i kronor Anital delägare som fått del i utdelningen 

— 265 
1— 500 409 

500— 1 000 81 
1 000— 1 500 45 
1 500— 2 000 37 
2 000— 2 500 24 
2 500— 3 000 8 
3 000— 3 500 6 
3 500— 4 000 4 
4 000— 5 000 12 
5 000— 6 000 7 
6 000— 7 000 6 
7 000—10 000 7 

10 000—15 000 5 
15 000—20 000 1 
20 000—25 000 2 

Härav framgår att: 

Antal delägare Erhållit kr °/o Dessa svarade för °/o andel i allmänningen 

25 249 300 37 2,5 
57 203 200 30 7,5 

163 183 700 28 20,0 
674 29 000 5 70,0 
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Antalet delägare, som inte alls fått andel i utdelningen uppgick till 
265, dvs ungefär 29 % av delägarna.1 Anmärkningsvärt är, att 674 del
ägare tillsammans endast utnyttjat 29 000 kronor eller 5 % av utdel
ningen trots att de tillsammans ägde 70 °/o i allmänningsskogen. Utdel
ningen har sålunda kanaliserats till ett fåtal delägare. 

Med hänsyn till den ökade ojämna fördelningen av anslagen bland del
ägarna har olika krav på en förändring i bidragssättet framförts. Under 
1960-talet och under början av 1970-talet blev sådana diskussioner allt
mer vanliga. Bl a krävde ett antal personer i Jukkasjärvi år 1964 ett 
ändrat förfaringssätt, så att större hänsyn skulle tagas till vars och ens 
andel i allmänningsskogen. Styrelsen ställde sig dock avvisande till för
slaget. Man önskade förhindra en förändring i utdelningen, som inte kom 
jorden och skogen till del. Vidare underströk man, att det fanns flera 
stora skifteslag som Soppero, Lainio och Kuoksu, i vilka byar befolk
ningen fortfarande hade sin största utkomst från jordbruket. Detta faktum 
borde få väga tyngre än att millimeterrättvisa skapades mellan delägarna. 
Ärendet bordlades och har inte tagits upp sedan dess. Liknande diskus
sioner har förts vid ett antal tillfällen även inom de andra allmänningarna. 
Inom Jokkmokks allmänning ledde diskussionerna till en viss förändring 
i utdelningen. I denna kommun skedde avvecklingen av jordbruken sär
skilt snabbt på grund av bl a det utökade utbudet på arbetstillfällen inom 
vattenkraftsutbyggnaderna. Jokkmokks allmänningsskog har dessutom 
vid jämförelse med övriga allmänningsskogar haft tillgång till större 
ekonomiska resurser som inte helt berott på skogsförsäljningar utan även 
genom inkomster från försäljning av fallhöjder- och sträckor. De areella 
näringarna har inte kunnat suga upp hela det ekonomiska överskott, som 
blivit följden därav. Därför introducerade man from 1968 en kontant 
utdelning, det s k förstärkta skogsvårdsbidraget vid sidan av de bundna 
bidraget.2 Anslaget utdelades med samma belopp till varje jordbruksfastig
het oberoende av mantalets storlek. Undantag gjordes emellertid för den 
största allmänningsdelägaren, Svenska Cellulosa AB (se nedan). Allmän-
ningsstyrelsen fann det vara orättvist, att tomtavstyckningar med en 
eller ett par procents delaktighetstal av stamfastigheten skulle få lika 

*) Under åren 1973—1975 var samma procenttal 30, vilket omfattade 263 delägare. 
2) Det förstärkta skogsvårdsbidragets storlek per år och jordbruksfastighet åren 1968-72 
har värk följande: 

Är Kronor Är Kronor 
1968 575 1971 1475 
1969 530 1972 650 
1970 650 
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stort belopp. Men stämman beslöt, att så skulle vara fallet för att und
vika, att någon person skulle känna sig missgynnad och besvära sig 
över beslutet inför länsstyrelsen.1 

Enligt stämmobeslutet reducerades SCA:s andel till 15 % av den totala 
kontanta utdelningen (jämför detta med SCA:s andel på 50 % i allmän-
ningsskogen). Bolagets representant var kritisk mot beslutet men var 
tvungen att finna sig i detta. Även Pärlälvens revir ( = domänverket) fick 
ett visst bidrag för sina hemman. 

10.2.3. Allmänningsanslagets andel av kostnaderna vid jordbruksföretag 
i Norrbottens inland 

En berättigad fråga i sammanhanget är naturligtvis denna, hur stor andel 
av lantbrukets kostnader har allmänningsanslaget utgjort vid jordbruks
företag av typisk storlek i Norrbottens inland? Sådana beräkningar har 
utförts för företag från två tidpunkter, nämligen från 1950-talets mitt 
och från mitten av 1970-talet. Det måste redan här understrykas, att de 
ekonomiska företagskalkylerna från de två tidpunkterna inte är jämför
bara med varandra. Kalkyleringsmetoderna har nämligen med tiden 
radikalts förändrats. De beräkningar, som presenterats nedan får inte 
heller uppfattas som helt absoluta utan bör snarare ses som en vägledning 
för att grovt kunna uppskatta allmänningsanslagets andel av jordbrukets 
kostnader. 

I mitten av 1950-talet lät Norrbottens läns hushållningssällskap och 
föreningsnämnd göra en undersökning rörande lantbrukets ekonomiska 
förhållanden i Norrbottens inland.2 I denna utredning presenterades bl a 
lantbrukets kostnader vid enheter på 2—5 hektar. Dessa kostnader har 
tagits som utgångspunkt för att beräkna allmänningsanslagets relativa 
ekonomiska betydelse för brukningsenheter av nämnda storlek. I samband 
med beräkningarna har anslagsbestämmelserna för Jokkmokks allmänning 
följts. Jordbrukets kostnader och allmänningsanslagets andel framgår 
av nedanstående sammanställning. 

*) Av de kontantutdelningar som gjordes år 1969 gick 75 st till personer, bosatta utan
för kommunen 
Totalt har utbetalats i förstärkt skogsvårdsbidrag: 

Är Belopp varav SCA °/o 

1968 300 000 45 000 15 
1969 258 828 38 850 15 
1970 309 890 50 000 16 
1971 708 569 108 000 15 
1972 328 163 50 325 15 

2) Hjelm: Lantbrukets ekonomiska förhållanden i Norrbottens län (1958). 
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Tab 59. Jordbrukets kostnader och allmänningsanslagets andel vid 
brukningsenheter på 2—5 hektar från mitten av 1950-talet 

Kostnadsslag Kronor Allmänningsanslag (kronor) 

Förnödenheter 954 220 
Hästar 31 
Anställdas arbete 36 
Anläggningar 2 099 385 
Div kostnader 391 95 

S:a kostnader utom familjens och 
anhörigas arbete samt ränta på 
investerat kapital 

Källa: Hjelm 1958 s 20 

3 511 700 

Sammanställningen visar, att allmänningsanslagets andel av kostnaderna 
utgjorde ungefär 20 °/o under mitten av 1950-talet. Företagskalkylerna 
från 1970-talet har ett helt annorlunda utseende än de från 1950-talet. 
Nu redovisas särskilda kalkyler för en produktionsgrens intäkter och 
särkostnader, en s k bidragskalkyl.1 Eftersom mjölkproduktionen är den 
mest lönsamma produktionsgrenen inom inlandets jordbruk, redovisas 
en bidragskalkyl för brukningsenheter med denna inriktning. Intäkter 
och särkostnader redovisas i tabell 60. Denna visar, att täckningsbidraget 
är 5 206 kronor vid jordbruksföretag utan tillgång till allmänningsanslag, 
medan täckningsbidraget inom Arvidsjaurs och Jokkmokks kommuner 
utgör 6 826 kronor respektive 5 861 kronor.2 Allmänningsanslaget utgjorde 
1 620 kronor per enhet inom Arvidsjaurs kommun respektive 655 kronor 
per enhet inom Jokkmokks kommun. Intressantare är emellertid att under
söka allmänningsanslagets andel av kontantöverskottet från jordbruks
företaget. Därför har en likviditetskalkyl för ett jordbruksföretag (med 
en investering i ekonomibyggnad värd 120 000 kronor och med en 
besättning på 10 kor) sammanställts i tabell 61. Denna visar, att kontant
överskottet från företag utan allmänningsanslag utgjorde ungefär 5 000 
kronor, medan företag av samma storlek inom Arvidsjaurs och Jokkmokks 
kommuner hade ett kontantöverskott på 10 000 respektive 8 400 kronor. 
Allmänningsanslagets andel av kontantöverskottet inom nämnda kom

1) Särkostnader = kostnader för en enhet av en viss produktionsgren, som bortfaller om 
denna produktionsgren upphör. 
2) Täckningsbidrag = skillnaden mellan intäkter och särkostnader för en enhet av pro
duktionsgrenen. 
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muner utgjorde ungefär 2h. Det måste emellertid påpekas, att kon tant
överskottet är starkt beroende av det enskilda företagets skuldsättning. 

När man värderar allmänningsanslagets ekonomiska betydelse för ett 
jordbruksföretag, är det viktigt att observera att inkomsterna från lant
bruket utgjorde endast en ringa del. I mitten av 1950-talet kom närmare 
60 °/o av jordbruksfamiljens inkomst av arbete utanför den egna bruk-
ningsenheten (Hjelm 1958, s 25). Motsvarande andel av jordbrukarnas 
taxerade inkomster i övre Norrland i mitten av 1970-talet utgjorde vid 
brukningsenheter på 2—5 ha cirka 80 °/o och vid brukningsenheter på 
5—10 ha cirka 65 % (Statistiska Meddelanden Serie J 1975:62). 

Tab 60. Bidragskalkyl för ko + rekrytering ( — spädkalv) (1975) 
550 kg lev vikt 
Avkastning 5 000 kg 4 ®/o mjölk 

Intäkter och Utan allmänningsanslag Med allmänningsanslag 
särkostnader Kvant à Kr Kvant à Kr 

Intäkter 
Mjölk 5000 kg 1,60 8 000 5 000 kg 1,60 8 000 
Kött 72 kg 13:— 936 72 kg 13:— 936 
Kalv 1 st 400:— 400 1 st 400:— 400 

Summa intäkter 9 336 9 336 

Arvids Jokk
jaurs mokks 

kommun kommun 
Särkostnader Kvant à Kr Kvant à Kr Kr 
Rekrytering 0,3 2 500:— 750 0,3 2 200:-- 660 660 
Grovfoder 6 000 (Mcal) 0,08 480 6 000 0,055 330 240 
Oljekakor 600 kg 1,60 960 600 0,80 480 960 
Fodersäd 1 400 kg 1 :— 1 400 1 400 0,50 700 1 400 
Foderberedning 2 000 kg 0,02 40 2 000 0,02 40 40 
Minerailfoder 100 50 100 
Semin o kontroll 150 100 25 
Diverse 250 150 50 

Summa särkostnader 4 130 2 510 3 475 
T äckningsbidrag 5 206 6 826 5 861 

Källa: Uppgifter om priser och kvantiteter har erhållits från lantbruksnämnden i Luleå. 

Vid en besättningsstorlek på 4 kor + rekrytering uppgår differensen 
mellan brukningsenheter med respektive utan allmänningsanslag till 6 480 
kronor respektive 2 420 kronor. 
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Tab 61. Jordbruksföretag med en ladugård pa 120 000 kronor 
och med 10 kor (1975) 

Med allmänningsanslag 
Likviditetsplan Utan allmänningsanslag Arvidsjaur Jokkmokk 

Täckningsbidrag + 52 060 + 52 060 + 52 060 
Skattepliktig bostadsförmån + 3 000 + 3 000 + 3 000 
Underhåll: Byggnader och 

byggnadsinventarier (l°/o) — 1200 — 1200 — 1200 
maskiner (2,5 %) — 2 500 — 2 500 — 2 500 

(Kontanta utlägg) 
Diverse driftsutgifter8 — 10 000 — 10 000 —10 000 
Verkliga ränteutgifter 
(10 % ränta) — 10 000 — 9 3001 — 8 6004 

Avskrivning: Byggnader 
(70 000X4%) 25 år — 2 800 — 2 6602 — 2 5205 

Byggnadsinventarier 
(50 000X8%) 12,5 år — 4 000 — 3 7208 — 3 440« 
Maskiner (100 000 X 7%) 14 år — 7 000 — 7 000 — 6 7487 

SUMMA (belopp för 
skatteberäkning + 17 560 + 18 680 + 20 052 

Skatt — 3 720 — 4 341 — 5 138 
Allmänningsanslag till drifts
kostnaderna (ej beskattnings
bart före 1 jan 1976) — + 6 0009 + 5 800 
Avskrivningar (tot summa) + 13 800 + 13 380 + 12 708 
Investeringar 
i ekonomiska föreningar — 1000 — 1000 — 1000 
Amorteringar — 1000 — 930 — 860 
Skattepliktig bostadsförmån — 3 000 — 3 000 — 3 000 
Kontantöverskott från företaget 5 080 10 074 8 405 

Allmänningens andel 
av kontantöverskottet « 60 % « 69 % 

Källa: Uppgifter om avskrivningar, räntesatser och skatter har erhållits från lantbruks
nämnden, Umeå. 

*) Investering på 7 000 kr, som ej behöver förräntas 
2) 4 % beräknas på 66 500 kr 
3) 8 % beräknas på 46 500 kr 
4) Investering på 14 000, som ej behöver förräntas 
5) 4 °/o beräknas på 63 000 kr 
6) 8 °/o beräknas på 43 000 kr 
7) 30 °/o på redskap upp till max 12 000 kr 
8) Inkluderar traktorskatt 200 kr, elström 1500 kr, telefon och bokföring 1000 kr, bil 
1000 kr, försäkring 800 kr, vägar 300 kr samt ränta på rörelsekapital 4000 kr (50 000 X 8°/o). 
9) Allmänningsbidraget var maximerat till 6 000 kr. 
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10.2.4. Kontant utdelning 

Ägarna av de jordbruksfastigheter, som tillkom vid efteravvittringen, 
har förutom del i den bundna utdelningen även fått tillgång till kontant 
utdelning från nybyggesallmänningen.1 Sådan finns som bekant i Arjeplogs, 
Gällivare och Jokkmokks kommuner.2 Dessa "nybyggesfastigheter" har 
under 1960-talet utgjort lockande fastighetsköp, särskilt med tanke på att 
kontantbidragen till dessa v arit skattefria. 

10.2.5. Allmänning och skogsbolag 
Eftersom skogsbolagen är stora allmänningsdelägare krävs en särskild 
redogörelse för denna grupp och relationerna till allmänningen. Under 
slutet av 1800-talet kom som bekant en hel del skogsmark i händerna 
på skogsbolagen. Avsikten med förvärven var att nyttja skogen för 
industriändamål och inte som ett komplement till jordbruket. Eftersom 
bolagen blev innehavare av fastigheter med i mantal satt jord, blev de 
följdriktigt delägare i allmänningsskogen och samtidigt de största. Däremot 
inskränktes bolagets möjligheter att fritt få förfoga över en fjärdedel 
av skogsarealen, då denna lades till allmänningsskogen. Särskilt inom 
Jokkmokks och Gällivare kommuner blev bolagen stora allmännings-

1) Exempelvis inom Jokkmokk har kontant utdelning skett åren 1931, 1935, 1937, 1940, 
1942, 1947, 1949, 1953, 1956, 1958, 1962, 1965, 1967 och 1971. Genomsnittsbeloppet per 
fastighet har varierat från 160 kr (1935) till 1 600 kr (1953). 
2) Antalet uppgick till 40 i Jokkmokk och 30 i Arjeplog. 
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delägare. Bolagens procentuella andelar i respektive allmänningsskog 
framgår av följande sammanställning.1 

Mot bakgrunden av det som nyss nämnts ställer man frågan: Hur har 
samarbetet varit mellan bolagens representanter och övriga allmännings-
delägare? I vilken utsträckning har bolagen kunnat utöva sitt inflytande 
på organisationen och använda sin rättmätiga andel av utdelningen? 

I början var bolagens inflytande framförallt inom Jokkmokk och 
Gällivare mycket stort på allmänningsstämmorna, vilket var i överens
stämmelse med innehållet i reglementena. De kunde sålunda med lätthet 
dirigera innehållet i besluten och driva igenom sina önskemål.2 Dock 
var man bunden till reglementsbestämmelserna, när det gällde att ta 
ställning till hur den årliga nettoavkastningen skulle användas. Efter år 
1922 inskränktes inte bara deras rösträttsandel på stämmorna utan också 
deras möjligheter att nyttja allmänningsanslag. Allteftersom allmän-
ningens bidrag till de tidigare nämnda skatterna och avgifterna upp
hörde, reducerades bolagens möjligheter till att nyttja allmännings-
skogarnas avkastning. Genom att skogsbolagen vanligtvis arrenderar ut 
bostäder och inägojord åt sina skogsarbetare, som vid sidan av skogsarbetet 
gärna drev ett litet jordbruk, kom dessa bolagsarrendatorer i åtnjutande 
av allmänningsbidrag i någon form, som till konstgödsel och reparation 
eller nybyggnad av ekonomibyggnader.3 Bolagen fick därigenom indirekt 
del i allmänningens utdelning, även om den blev mycket begränsad. 
Bolagens egna investeringar i arrendegårdarna minskade därmed i samma 

1) Uppgifterna är från år 1968, men bolagsandelarna i de olika allmänningarna har varit 
ungefär av den storleksordningen alltsedan sekelskiftet. 
2) Så kunde bolagen i Jokkmokks kommun exempelvis driva igenom förslaget om en 
ordnad skogsförvaltning med skogsförvaltare för allmänningen redan år 1899, ett beslut 
som inite var i linje med böndernas önskemål. 
3) Är 1955 hade Svenska Cellulosa AB 22 jordbruksfastigheter = arrendegårdar vardera 
i Jokkmokks resp Gällivare kommuner. 

i Jokkmokks 
„ Gällivare 
„ Arjeplogs 

allmänningsskog cirka 50°/o 
30% 
19% 
10% 
2% 
2% 

„ Arvidsjaurs 
„ Jukkasjärvi 
" Pajala, Junosuando, Tärendö 
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mån. Här måste även inskjutas, att kronans arrendegårdar också fick 
del i bidrag från Jokkmokks allmänning.1 

Då den övervägande delen av allmänningsdelägarna var småbrukare 
bör det ur deras synpunkt ha varit fördelaktigt, att utdelningen var 
bunden till bestämnda investeringar inom den agrara sektorn. En kontant 
utdelning skulle ha gynnat de stora skogsägarna och därmed också bolagen. 
De förändrade bestämmelserna efter 1922 ledde sålunda till en ökad 
omfördelning i utdelningen — från stora delägare till sådana med mindre 
andelsstorlekar och sålunda från juridiska delägare till fysiska. Denna 
omfördelningseffekt bör ha varit till stor nytta inte bara för de enskilda 
jordbrukarna utan även för kommunen. Utdelningen var knuten till en 
fastighet inom kommunen och bolagens möjligheter att använda bidragen 
utanför kommunen omöjliggjordes därför. Skogsbolagen hade nämligen 
vanligen sina huvudkontor förlagda till kustbygden. 

När investeringarna inom jordbruket minskade mot slutet av 1950-
talet, inriktades investeringarna, som tidigare nämnts, alltmer mot skogs
sektorn. Detta låg naturligtvis i linje med bolagens intressen. Skogsbolagens 
ombud hade tidigare försökt få de andra delägarna att öka bidragen 
till skogsvårdande åtgärder och i stället minska på bidragen till jordbruket. 
En och annan gång blossade dessa in tressekonflikter upp på stämmorna (se 
särskilt i allmänningsprotokollen för Gällivare och Jokkmokk).2 Genom 
allmänningarnas anslag till skogsvård och skogsbilvägar fick bolagen 
chans till en större bidragsandel. Dock har de inte inom alla allmänningar 
utnyttjat denna möjlighet. 

I det följande presenteras en sammanställning på hur stora belopp 
bolagen faktiskt har fått under perioden 1950—1970. Dessa uppgifter 
jämförs sedan med vad bolagen kunde ha fått ut vid en kontantutdelning 
och med hänsyn tagen till andelsstorleken. 

1) Om kolonaten inom Jokkmokks kommun se Mats Gabrielsson: Kolonaten inom Jokk
mokks kommun, 2-betygsuppsats i Geografi ht 1973, Geografiska institutionen, Umeå 
universitet. Handledare: Ingrid Liljenäs. 
2) SCA:s representant ifrågasatte bl a behovet av allmänningsbidrag till seminverksam-
heten inom Jokkmokks kommun och kontaktade länsveterinären i denna fråga (länsvet. 
Erik Gustaf Lindholm 1975). 
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Tab 62. Sammanställning över allmänningarnas skogsvårdsanslag till 
skogsbolagen aren 1950—1970 

Allmänningsskog Skogsvårdsbidrag Vägbidrag Förstärkt skogs Summa 
vårdsbidrag 
(kontant) 

Aren Kr Aren Kr Åren Kr 

Jokkmokks 1962-70 309 181 1963-70 148 311 1968-70 292 175 749 6671 

Gällivare 1959-70 109 000 — — 109 0002 

Arvidsjaurs — — — 
3 

Arjeplogs — — — 8 

Pajala, Junosuando 
och Tärendö 1958-70 46 110 — — 46 1104 

Jukkasjärvi 1957-70 13 731 — — 13 731 

919 000 

Samtliga allmänningars skogsvårdsbidrag till bolagen utgör sålunda 
ungefär 919 000 kronor. 

Om man i stället för bundna investeringar hade haft en kontant 
utdelning, där hänsyn tagits till vars och ens andelstal skulle bolagen 
under motsvarande tid ha fått ungefär följande belopp: 

Från Jokkmokk allmänningsskog ca 4,31 milj kr 
„ Gällivare „ „ 2,92 „ 
„ Arjeplogs „ „ 0,31 „ 
„ Arvidsjaurs „ „ 0,46 „ 
„ Pajala, Junosuando, Tärendö 
„ och Jukkasjärvi allmäniningsskog ca 0,04 „ 

Totalt ca 8,04 milj kr 

1) Svenska Celullosa AB har ensamt erhållit detta anslag. 
2) Allmänningsbidrag har visserligen upgåtit till skogsbilvägar under hela 1960jtalet, men 
för att få del av detta bidrag har det varit förenat med bestämmelsen, att det utförda 
vägprojektet skulle avsynas av skogsvårdsstyrelsen. Bolaget har tom år 1971 byggt 
skogsbilvägar i egen regi och därmed uteslutits från möjligheten att få detta bidrag. 
Delägarna maximerade skogsvårdsbidragen till 100 ha. Bidrag till skogsplantering utgick 
med 70 kronor per ha. 
3) Inom Arvidsjaurs resp Arjeplogs allmänningar har bolagen inte nyttjat några bidrag 
alls, inte ens till skogsvård. De har själva ansvarat för samtliga kostnader till skogs
vårdsåtgärder i egen skog. 
4) Inom Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner har jordbruksnämnderna i resp 
kommun ansvara för utdelningen av skogsvårdsbidragen. Från Tärendö jordbruksnämnd 
har SCA erhållit åren 1958—1970 ett belopp på 19 650 kr. Junosuando jordbruksnämnd 
har lämnat samma bolag åren 1958—1970 ett beolpp på 25 460 kronor och Pajala jord
bruksnämnd slutligen har lämnat åren 1958—1970 ett enstaka bidrag på 1000 kronor. 
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Vid en jämförelse av storleken på de faktiska bidragsbeloppen (1950— 
1970) med en situation med kontant utbetalning uppstår en differens 
på närmare 7,12 milj kronor, medel som i stället har omfördelats till 
övriga delägare. Omfördelningseffekten är störst inom Jokkmokk. Om 
man utsträcker tidsperioden till att även omfatta 1940-talet blir omför
delningseffekten totalt ungefär 9 milj kronor. Man kan genom dessa 
beräkningar bl a konstatera, att landshövding H A Widmarks intentioner 
med allmänningsskogen därmed till stor del infriats. 

Man kan spekulera i varför bolagen inte har utnyttjat större andel 
av skogsvårdsbidragen. Det finns exempel på allmänningar, där bolagen 
inte alls har nyttjat sin rättmätiga del. Till en stor del beror det 
naturligtvis på stämmobesluten som har maximerat storleken på dessa 
bidrag. Det är dock inte hela sanningen. Kanske har man inte i onödan 
velat uppröra sinnena hos de övriga delägarna, eftersom känslorna hos 
dessa inte har varit alltför varma gentemot bolagen pga erfarenheter 
av tidigare hemmansförsäljningar. Säkerligen har bolagens restriktiva 
utnyttjande av bidragen skapat hos befolkningen en viss godwill, som 
varit värdefull t ex vid dagens markförvärv. Vidare inköper bolagen 
virke från inte bara allmänningarna utan även från de privata skogs
ägarna och dessa inköp sker naturligtvis smidigare, om relationerna 
är goda. 

Nämnas bör även, att bolagen ofta har haft en styrelserepresentant 
invald i någon eller några allmänningsstyrelser där man bl a haft att 
ta ställning till nya jordbruksbidrag. 

10.2.6. Sammanfattning 
Särskilda bestämmelser finns, vilka reglerar delägarnas rösträtt vid 
stämmorna. Denna bestäms i sin tur av andelstalets storlek. Genom det 
s k reducerade röstetalet hindrar man de större delägarna, framförallt 
skogsbolag, från att utöva ett alltför starkt inflytande på besluten. 
Röstning i förhållande till andelsstorlek förekommer emellertid inte så 
ofta, eftersom denna är en tidskrävande procedur. Samtliga allmännings-
delägare har möjlighet att utöva inflytande på anslags verksamheten. 
Delägarnas krav och önskemål kommer främst till uttryck vid stämmorna. 

Vid den årliga utdelningen har man i allmänhet bortsett från andels-
storleken. Det finns heller inga bestämmelser, som reglerar anslagsför
delningen bland delägarna. Utdelningen har varit demokratisk på så sätt, 
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att den har stått i proportion till utförda prestationer, dvs till arbetsåt-
gärdens storlek. Vid utdelningen har ingen hänsyn tagits till bidrags-
tagarnas inkomster eller potentiella möjligheter att genomföra det tänkta 
projektet. Däremot förekommer ibland krav på jordbrukets fortbestånd 
under en tid av vanligtvis minst fem år. 

Genom rösträttsbestämmelserna och den styrda utdelningen, främst till 
jordbruket, har konsekvenserna blivit, att medel omfördelats från juridiska 
personer till fysiska personer och från större delägare till mindre delägare. 
Omfördelningseffekten av utdelningen från skogsbolag till övriga delägare 
utgör för perioden 1950—1970 drygt 7 milj kronor. 

Så länge som de flesta delägare var aktiva jordbrukare uppstod inga 
större konflikter mellan den använda fördelningsprincipen och andels
storlek. Genom den tilltagande avvecklingen av jordbruk och landsbygdens 
avfolkning gav den styrda utdelningen till de areella näringarna emellertid 
upphov till ett visst missnöje hos de delägare som inte längre var aktiva 
jordbrukare. Den traditionella fördelningsprincipen har sålunda lett till 
en omfördelning av medel från delägare, sysselsatta inom urbana näringar, 
till den kvarvarande befolkningen inom jordbruket. Bland de aktiva 
jordbrukarna har innehavare av större enheter gynnats, vilket blev fallet 
särskilt under 1960-talets senare del. 

10.3. ALLMÄNNING OCH ICKE — DELÄGARE 
Vid sidan av allmänningsdelägarna (med i mantal satt jord) har även 
funnits andra, som ägnat sig åt jordbruk. Vilka är de och när tillkom 
den typen av fastigheter som inte fick andel i allmänning? 

Under mitten av och senare delen av 1800-talet undergick skogarna en 
väsentlig värdestegring tack vare att sågverksindustrin expanderade och 
att älvarna gjordes brukbara för flottning. En ändrad inställning ägde 
så småningom rum till avvittringens kolonisationsbefrämjande ändamål 
och en restriktivare politik gentemot nybyggare började tillämpas. Efter 
att avvittringen avslutats ändrades därför snart upplåtelseformerna för 
bosättning inom de odisponerade kronomarkerna. År 1891 började man 
att upplåta s k skogstorp, år 1909 s k odlingslägenheter och år 1929 
ändrades upplåtelsevillkoren ånyo, varefter s k kronotorp och kolonat 
tillkom.1 Avsikten med alla dessa former av bosättning var liksom 

1) Om de olika upplåtelseformerna, se exempelvis i Gunnar Prawitz: Jordfrågan s 59 f. 
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tidigare att odla upp och bebygga landet, även om detta ändamål nu 
fick en sekundär betydelse, vilket framgick bland annat av frånvaron 
av andra skogsanslag än rätt till husbehovsvirke.1 I första hand avsågs 
med nämnda bebyggelseformer att trygga tillgången till en fast skogs
arbetarstam. Under 1930-talskrisens svåra arbetslöshet inrättades en statens 
arbetarsmåbrukslånefond (1933). Ur fonden kunde lån utgå till skogs
arbetare och andra likställda arbetare för att ge dem tillfälle att förvärva 
mindre jordbrukslägenheter, som var avsedda att skötas vid sidan av 
det ordinarie arbetet. Alla de nyss beskrivna bebyggelseformerna saknade 
mantal satt jord och de blev till följd därav utestängda från allmän-
ningsskogarnas avkastning. Enligt bestämmelserna skulle staten lämna 
olika slag av byggnads- och odlingshjälp till ägarna av dessa fastigheter. 

Har dessa personer utan delägarskap i allmänning haft någon som 
helst nytta av att en sådan förening funnits inom kommunen? 

Vilka krav och önskemål har ställts på allmänningen från denna 
kategori av människor? Allmänningsanslag skall ju i princip tilldelas 
endast innehav av i mantal satt jord. Mantalet brukar i allmänhet anses 
vara av mindre betydelse inom kommuner utan allmänningsskog. Vid 
delning av fastigheter har ofta tillämpats den regeln, att mantalet följt 
det största skiftet ( = stamfastigheten). Delning av mantalet kräver en 
laga skiftesförrättning, vilken är en kostnadskrävande åtgärd (Avd dir 
Hedlin, lantbruksnämnden, Luleå 1973). Kan inte det uppfattas som ett 
avsteg från målsättningen för allmänningsskogarnas tillkomst att under
låta att dela på mantalet, särskilt som staten sanktionerade uppdelningar 
av hemman för att skapa nya jordbruksfastigheter? I kommuner med 
allmänningsskog är det angeläget, att fastigheten är bärare av ett mantals
tal, vilket medför delaktighet i och rätt till årlig utdelning från allmän
ning. Det finns exempel på att jordbrukare med tidigare innehav av i 
mantal satt jord frånhänts denna rätt genom försäljning av skogen till 

1) Antal kranotorp, skogstorp, odlingslägenheter och kolonat åren 1920—1960. 
Kommun 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 
Jukkasjärvi 4 3 6 8 7 6 1 1 1 
Gällivare 37 57 57 53 54 40 41 39 36 
Paj ala, 
Junosuando, 
Tärendö 23 29 37 43 45 42 55 51 47 
Jokkmokk 74 62 57 34 34 34 33 18 18 
Arvidsjaur 1 96 110 120 72 78 87 82 63 55 

Källa: SOS Kungl Domänstyrelsens förvaltning. 
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något skogsbolag. Inom Jokkmokks kommun sålde exempelvis Kramfors 
AB tillbaka inägojorden till den tidigare ägaren men behöll själv skatte
talet. En by, som på så sätt drabbades i sin helhet var Juggijaur, som 
bestod av fem gårdar. Byn kom därför att snabbt avfolkas (Muntlig 
uppgift: Emil Edström, 1973). Ett annat skogsbolag, nämligen Munk
sunds AB lät däremot en del av skattetalet följa med inägojorden. Så 
var fallet i byn Kuouka, där jordbrukarna på så sätt kom i en bättre 
ställning i förhållande till allmänningsanslagen. 

Allmänningarna har förfarit olika i fråga om bidrag till icke-delägare. 
I samband med diskussionerna om att avhjälpa foderbristen omnämns 
då och då i allmänningsprotokollen denna grupps svåra ekonomiska 
belägenhet. De tillhörde de allra fattigaste inom kommunen. Allmännings-
bidrag utgick vanligtvis även till dessa för att avhjälpa den värsta 
foderbristen. Foderbidragen kan främst ses som en form av socialt stöd. 
Har för övrigt någon annan form av bidrag utgått till icke-delägare? 
Finns det några regler, som styrt allmänningarnas verksamhet på denna 
punkt? I reglementena finner man ingenting som säger, att det strider 
mot bestämmelserna att lämna stöd till icke-delägare under förutsättning, 
att bidraget utgör ett stöd till jord- och skogsbruksnäringen. 

Vid granskningen av det stöd, som de olika allmänningarna lämnat 
till icke-delägare har det framgått, att de större allmänningarna särskilt 
Jokkmoks varit generösare mot denna grupp än de mindre allmänningarna. 
Låt oss ti tta närmare på de olika allmänningarna! Jokkmokks allmänning 
tillhör alltså dem som varit mycket frikostig med stöd även till personer 
utan delägarskap. Här kan nämnas, att bidraget till konstgödsel och 
utsäde har utgått sedan allra första början. Vidare tog stämman ett 
beslut år 1943 att lämna 95 000 kronor till ekonomibyggnader för 83 
fastigheter tillhörande icke-delägare och fyra år senare (1947) 90 000 
kronor för vatten- och avloppsanläggningar för 80-talet fastigheter. 
Ansökningar om sådana anslag hade nämligen inkommit från icke-delägare, 
varpå allmänningsdelägarna beslöt om anslag även till denna grupp. 
Dessa investeringar planerades några år efter det att man satt igång 
berörda projekt för delägarna. Men redan då visade de allra flesta inom 
gruppen för icke-delägare ett relativt svalt intresse för fortsatt jordbruk. 
Bidragen kom inte alls att få den betydelse, som man hade förväntat 
sig. Nedläggningen drabbade de minsta brukningsenheterna allra först.1 

1) Inom Jokkmokk var omkring 1960 närmare 80% av brukningsenheterna med högst 
2 ha åker kreaturslösa, vilket med andra ord innebär, att jordbruket hade lagts ner. 
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Även Gällivare allmänning har till andra än delägare lämnat stöd, vilket 
i första hand utgått till konstgödsel och omplöjningar. Kommunen (ersatte 
allmänningsdelägarna endast för en del av dessa utgifter. Exempelvis 
år 1960 fick allmänningen 20 000 kronor från kommunen. Men allmän-
ningens utgifter för icke-delägarna hade i själva verket belöpt till 36 000 
kronor (Beloppet fördelade sig på 70 byar). Allmänningsdelägarna krävde 
nu (1961) att kommunen framdeles skulle stå för hela bidragssumman 
till icke-delägare. Detta blev också kommunalnämndens beslut. I fråga 
om bidraget till ekonomibyggnader överlät delägarna beslutanderätten på 
styrelsen "att från fall till fall" bevilja anslag. Även Pajala, Junosuando 
och Tärendö allmänningar har lämnat icke-delägare bidrag till konstgödsel 
och utsäde. Fram till mitten av 1950-talet, då man kom överens om 
samma bidragsstorlek nämligen 10 °/o av kostnaden, har jordbruks
nämnderna tillämpat varierande bidragsprocenter. Även bidrag till plöj
ning av gamla vallar har utgått under vissa år. övriga slag av direkta 
bidrag har däremot inte utgått. 

De resterande allmänningarna i Arjeplog, Arvidsjaur och Jukkasjärvi 
har däremot varit ytterst restriktiva med bidrag till icke-delägare. Endast 
i undantagsfall har bidrag utgått till denna grupp. Exempelvis inom 
Arvidsjaurs komun fick 159 torpare och kolonister bidrag till konstgödsel 
och utsäde under det första året (1933). Följande år indrogs denna 
möjlighet, då bidraget inskränktes endast till fastighetsägare med i 
mantalsatt jord, arrendatorer av sådan mark eller avstyckning från 
hemman. Man ansåg, att det borde vara en statlig angelägenhet att 
stödja alla icke-delägare. Kommunen åtog sig senare detta ansvar. 
Däremot har Arvidsjaurs allmänning lämnat allmänningsbidrag till Egna
hemsnämnden i samband med uppodlingen av Salt- och Fetmyran. Där
efter överflyttades denna bidragsmöjlighet på kolonisterna inom nämnda 
myrkomplex. I början av 1970-talet blossade en diskussion upp om 
mantalsbegreppet inom Arvidsjaur. Den utredning, som man gjorde över 
fastigheter utan mantal satt jord, innefattade 32 fastigheter.1 Endast 
två av dessa bedrev ett aktivt jordbruk. Delägarna enades om att även 
ge dessa ett generellt stöd till jordbruket. Däremot skulle inte kommunen 
fråntas möjligheten att även i fortsättningen ge icke-delägarna bidrag 
till konstgödsel. 

1) Av dessa utgjorde 26 avstyckningar från stamfastigheter med mantal, men där man
talet stannat vid stamfastigheten, övriga 6 var avstyckningar från kronan (ej åsätt 
mantal). 
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Avslutningsvis bör vidare tilläggas, att förutom de speciella insatser 
som gjordes av de större allmänningarna för att stödja också icke-delägares 
jordbruk, har denna grupp inom samtliga allmänningskommuner haft 
tillgång till sådan service av mer generell karaktär, som riktat sig till 
samtliga inom kommunen boende jordbrukare. Hit hör kreatursavel, 
tjurföreningsverksamhet och artificiell insemination, mejeri, djursjukvård, 
hovvård, odlings- och utfartsvägar, traktorverksamhet och allmän jord
bruksrådgivning. Dessutom har icke-delägare kunnat dra stor nytta av 
allmänningarnas anslag till allmänt gagn ( = till bygden). Bland de vikti
gaste av dessa är elektrifieringen samt jakt- och fiskevården. 

Genom det ovan anförda, kan man konstatera, att även icke-delägare 
har haft stor nytta av att det inom kommunen funnits en allmänning. 

10.3.1. Sammanfattning 
Vid sidan av allmänningsdelägarna har även funnits andra personer, som 
också har bedrivit jordbruk. Dessa har emellertid ägt fastigheter, vilka 
saknat i mantal satt jord. Det finns inga formella bestämmelser i 
reglementena, som garanterar utdelning till denna grupp. Trots avsaknaden 
av dessa har även gruppen icke-delägare kommit i åtnjutande av all
männingarnas årliga utdelning. Särskilt de större allmänningarna har 
visat stor generositet och lämnat bidrag till en mängd olika investeringar 
inom jordbruket. De mindre allmänningarna har däremot varit ganska 
restriktiva med medel till icke-delägare. Däremot har denna grupp inom 
samtliga allmänningskommuner haft nytta av och tillgång till sådan 
service av mer generell karaktär, som riktat sig till samtliga inom kom
munen boende jordbrukare. Sålunda har man fått en viss omfördelning 
av medel från delägare till icke-delägare. Den senare gruppens jordbruk 
har följaktligen till en del subventionerats av allmänningarna. 

10.4. ALLMÄNNING OCH KOMMUN 
10.4.1. Inledning 
Vilka fördelar har det inneburit för kommunerna att ha en allmännings-
organisation framför dem som saknat en sådan? Vilken betydelse har 
allmänningen haft för kommunalekonomin? Dessa frågeställningar är 
föremål för studium och analys i detta kapitel. När man jämför allmän-
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ningskommunerna med kommuner utan allmänningsskog i Norrbotten, 
bör man hålla i minnet, att allmänningsskogarna finns i de verkliga 
glesbygds- och inlandskommunerna. Kommunerna i kustbygden (utom 
nuvarande Pajala kommun) saknar som bekant denna typ av skogar. 

10.4.2. Relationen allmänning och kommun 
Alltsedan tillkomsten av de första reglementena för allmänningsskogarna 
fram till och med år 1922 höll man allmänningsstämma samtidigt som 
kommunalstämma. Frågor, som berörde allmänningen och dess avkastning 
diskuterades samtidigt som de kommunala budgetärendena. Det var inte 
heller någon större skillnad i röstningsproceduren inom respektive stämma. 
I kommunalstämman röstade man efter inkomst- och fastighetsstorlek 
och inom allmänningsstämman efter andelsprocenten i allmänningen. 

När de kommunala intäkterna inte räckte till för kommunens planerade 
investeringar, kalkylerade man helt enkelt med bidrag från allmänningen. 
Allmänningens ekonomi drogs in under kommunens, vilket naturligt nog 
minskade behovet av en höjning av kommunalskatten.1 På så sätt kom 
allmänningarna att lämna bidrag bl a till olika kommunala byggnader 
(ex skolhus, kyrka, prästgård, häkte, tingshus osv) och till att förbättra 
kommunikationerna (ex spångar, vägar, [jordbruks- och utfarts-] broar, 
färgor, cykelstigar). Kommunerna tog ofta upp lån till dessa olika investe
ringar och det var alltså inte ovanligt att allmänningsdelägarna hjälpte till 
att avbetala lånen. Dessutom lämnade allmänningarna, vilket har nämnts 
tidigare, bidrag till delägarnas olika kommunala avgifter och fastighets
skatter. Avkastningen från allmänningsskogen var sålunda av ett visst 
värde ur kommunalekonomisk synpunkt, särskilt med tanke på att skatte
kraften hos berörda kommuninvånare var mycket låg. Alla allmännings-
delägare var emellertid inte nöjda med systemet att hålla allmännings
stämma tillsammans med kommunalstämma. Kritik riktades också allt 

A) Detta belyses bl a av ett utdrag ur ett brev från Arvidsjaur, (Arvidsjaurs kommunal
kontor) 26 december 1889. Där står: "Uppbördslängden uppgår (inberäknad avgifterna 
till kyrka och skola) till endast 8776 kr och 85 öre, emedan av skogsmedelsf ondens av
kastning begärdes för nästa år 11 829 kr och 61 öre, såsom till allmänna väghållningen 
2000, till prästerskapets avlöning 1 329:61, till fortsättning av nya prästgårdsbyggnad 
3000, till ny skolbyggnad på kyrkoplatsen 3500 kr, till hantlangning vid vägundersök-
ningar 1500 kr och till fullbordande av reparationer på gästgivaregården 500 kr. Där
igenom har kommunala utskylderna kunnat nedgå från 2:90 (1886) till 96 öre per fyrk". 
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emellanåt mot att allmänningsdelägarna skulle bidra till de kommunala 
utgifterna. Dessa utnyttjades dessutom i de flesta fall i de kommunala 
investeringarna i centralorterna och kom av den anledningen endast en 
mindre andel av kommuninvånarna till godo, vilka också i allmänhet 
inte var allmänningsdelägare. De senare var ju bosatta på landsbygden 
och dessutom ofta långt ifrån centralorten. En ändring kom till stånd 
efter år 1922, då nya allmänningsreglementen infördes.1 Hädanefter 
skulle allmänningsstämman helt skiljas från kommunalstämman. 

Tidsperioden efter 1922 karaktäriserades som en naturlig följd av de 
nya bestämmelserna av ett minskat direkt engagemang i de kommunala 
investeringarna. I allmänningsreglementena finns inga bestämmelser, som 
ålägger ett samarbete mellan kommun och allmänning. Allmännings-
bidragen till de kommunala byggnadsinvesteringarna försvann efterhand 
under 1920-och 1930-talen. Tidpunkten varierar från en allmänning till 
en annan. Dock bör poängteras, att det under nämnda årtionden var 
mycket vanligt med frivilligt samarbete mellan kommun och allmänning 
under de ofta återkommande foderbriståren. Kommunens fattigvårds
styrelse vädjade ofta till allmänningen om ekonomiskt stöd för att skaffa 
foder åt de mindre bemedlade djurägarna. Samarbete mellan kommun 
och allmänning har förekommit också senare i o lika sammanhang, särskilt 
i samband med mer omfattande investeringar som elektrifieringen och 
mejerietableringarna. Förutom allmänningsstödet till jord- och skogsbruket 
har betydande anslag därutöver lämnats till sk allmänt gagn ( = till 
bygden). Allmänningarnas intresse för och anslag till jakt- och fiskevård 
måste nämnas i sammanhanget. Jakten och särskilt fisket var tidigare 
av stor betydelse ur försörjningssynpunkt för fjällkommunerna, vilket även 
understrykes av Bengt Klintebäck i hans undersökning från Jokkmokks 
kommun.2 Jakten och fisket har senare kommit att utvecklas till att bli 
de verkligt stora fritidsintressena och följaktligen ett dominerande debatt
ämne på allmänningsstämmorna (särskilt under senare delen av 1960-
talet och början av 1970-talet). Bland andra allmänningsbidrag under 

1) Jämför förändringen i rösträtten för allmänningsstämman med att den kommunala 
rösträtten gjordes oberoende av skattskyldigheten, vilken stadfästes på 1919 och 1921 
års riksdagar (se Carlsson/Rosén: Svensk Historia II, s 644). 
2) Att fisket är av stor betydelse för Jokkmokks jordbrukare är däremot otvivelaktigt. 
Av de tillfrågade har 84 °/o uppgivit sig fiska till husbehov och 6 °/o uppgivit sig få så 
stora fångster, att det varit självförsörjande. Medelförbrukningen per hushåll av fisk 
uppgick till 142 kg från eget fiske och 40 kg inköpt fisk, mest sill och strömming. 
Anitalet dagar per vecka med fisk på matsedeln var 3,8 om sommaren och 2,9 om 
vintern" (Klintebäck 1958, s 12). 
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rubriken allmänt gagn kan nämnas bidrag till utfartsvägar, idrottsplatser, 
skyttebanor, bönhus, tvättstugor, vägbelysningar osv. Här måste emellertid 
betonas, att verksamheten under allmänt gagn skiljer sig ganska mycket 
från en allmänning till en annan. Särskilt har Jokkmokks allmänningsskog 
lämnat bidrag till de mest skilda slag av verksamheter. Flertalet av de 
nämnda investeringarna bör ses som ett försök att öka trivseln och höja 
levnadsstandarden på landsbygden. Ett flertal av de nämnda investe
ringarna under allmänt gagn är områden som direkt även hör hemma 
under kommunens angelägenheter. Allmänningsbidragen till dessa bör 
rimligtvis ha lett till om inte en reducering i kommunens totala utgifter 
så åtminstone till en omfördelning av dessa. Sammanlagt har allmännings-
anslagen inom de olika kommunerna under åren 1940—1970 till allmänt 
gagn uppgått till ca 5 milj kronor. 

I samband med beslut om olika anslag, särskilt nya, finns flera exempel 
på att såväl allmänningen som kommunen försökt pressa varandra till 
att antingen ensamma ta på sig bördan för ett enskilt anslag eller också 
har man ställt krav på en inbördes uppdelning av kostnaderna. Ofta 
förekommer nämligen i samband med ett anslagsbeslut ett särskilt för
behåll exempelvis från kommunens sida med följande ordalydelse "förut
satt att allmänningen lämnar motsvarande bidrag", medan motsvarande 
krav ställdes från allmänningen på kommunen. Ett slående sådant exempel 
kan nämnas från Pajala (1952) i samband med etableringen av ett 
centralmejeri för övre Tornedalen i Pajala centralort. Producentföreningen 
där ställde som villkor för mejeridriftens fortsatta existens e tt kommunalt 
stöd på minst 50 000 kronor. Eftersom kommunen trots protester från 
ett flertal allmänningsdelägare vägrade producentföreningen detta anslag, 
överflyttades kravet på allmänningsdelägarna själva vilka tillsköt den 
begärda summan. Med hänsyn till att nämnda investering var av kommu
nalekonomisk betydelse borde samtliga skattebetalare ha stått för kost
naderna. 

10.4.2.1. Jokkmokks allmänning och den industriella verksamheten 
En investering, som är av mer speciell natur, men som hör hemma i 
detta sammanhang är Jokkmokks allmänningsskogs insatser för den 
industriella verksamheten i kommunen. 

År 1970 beslöt delägarna nämligen om köp av aktier i det nyss bildade 
sågverksaktiebolaget, Jokkmoks Trä AB. Kommunen, som är en utpräglad 
glesbygdskommun har under flera år fått uppleva ett allt mer sviktande 
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befolkningsunderlag. Försök hade gjorts från kommunens sida att dämpa 
utflyttningen genom att bl a driva en spånskivefabrik, vilken man 
emellertid var tvungen att avveckla pga stora ekonomiska förluster. 

I slutet av 1960-talet uppstod på privat initiativ "Jokkmokks Trä AB", 
vars syfte var att producera sågade trävaror. Marknaden ansågs gynnsam 
för den sortens produktion. Ett avgörande problem var emellertid, hur 
man skulle kunna få fram ett tillräckligt stort riskvilligt investerings
kapital för att få igång verksamheten. Kungl Maj:t hade ställt i utsikt 
om lokaliserings- och regleringsmedel till den tänkta industriproduktionen 
förutsatt dock, att det egna investeringskapitalet uppgick till 600 000 
kronor. Det skulle bli svårt att uppfylla detta krav, eftersom det inte 
fanns tillräckligt många privatpersoner, som vågade göra en så stor 
aktieteckning. Då beslöt allmänningsdelägarna att anslå en summa på 
205 000 kronor (à 500 kronor per aktie) för aktieköp åt de enskilda 
delägarna. Dessa skulle utbetalas enligt samma principer, som gällde för 
utdelningen av det förstärkta skogsvårdsbidraget. SCA fick bara en 
aktie. En förutsättning för aktieteckningen var, att sågen skulle drivas 
utan samröre med kommunen, eftersom man hade dåliga erfarenheter av 
dess industriella verksamhet. Uöver aktieteckningen lånade allmänningen 
dessutom 1 milj kronor för inköp av rotposter bl a från enskilda skogs
ägare. Sågverksindustrin kom igång och dess namn ändrades till Sarek 
Wood. Avsättningen av produkterna blev god och man beslöt därför 
1973 att utvidga verksamheten till att även omfatta spånskivor. Del
ägarna beslöt att avsätta en aktiefond på 1 milj kronor för ändamålet. 
Eventuella utdelningar på aktierna skulle tillföras allmänningens ordinarie 
avkastning. Även denna gång var förutsättningen för statligt engagemang 
att ett mindre aktiekapital ställdes till förfogande. I spånskivefabriken 
Sarek Board bestämdes allmänningens andel till 75 %, medan resten 
skulle tillfalla Sarek Wood. 

Den direkta sysselsättningseffekten av de två industrietableringarna 
blev 70 anställda} Alternativet för dessa personer skulle förmodligen 
annars ha varit en utflyttning från kommunen pga brist på arbets
tillfällen. 

*) I det här fallet kan man inte räkna med några multiplikatoreffekter på sysselsätt
ningen inom kommunen, eftersom Jokkmokks kommun allmänt sett kännetecknas av 
stark minskning i den totala sysselsättningen. 
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Industrietableringarna förväntades öka skogsvärdena för det privata 
skogsbruket. Därigenom skulle sysselsättningen stimuleras. Allmännings-
förvaltaren Stig Nilsson skriver i Sveriges Skogsförbundstidskrift (häfte 5 
1971: 446) följande: "För det enskilda skogsbruket särskilt väster om 
Jokkmokk betyder också den planerade träindustrin på orten lägre 
transportkostnader och man kan förvänta högre rotvärden. Även domän
verket, som också har garanterat en viss råvara tänker förmodligen ta 
ut denna väster om Jokkmokk. På så sätt finns en möjlighet att något 
förskjuta noll-zonen "tillbaka mot fjällen". 

10.4.2.2. Allmänningskommunernas stöd till jordbruket 
Eftersom syftet för denna avhandling i första hand är att försöka göra 
en utvärdering av allmänningarnas stöd till jordbruket, har även berörda 
kommuners inställning och samlade stöd till jordbruksnäringen under
sökts. Man kan nämligen fråga sig, om kommunerna i sitt handlande 
styrts av att det inom kommunen funnits en allmänning eller om man 
oberoende av denna organisation handlat självständigt i sin bidrags
verksamhet gentemot jordbrukarna? Vidare är det av intresse att undersöka 
i vilken utsträckning den statliga jordbrukspolitiken påverkat inriktningen 
av de kommunala besluten? I det följande ges därför en översikt över 
de olika allmänningskommunernas stöd till jordbruket. Kommunerna 
behandlas i ordning från söder mot norr. I slutet av kommunöversikterna 
lämnas även en tabell-sammanställning på kommunernas totala bidrag 
till jordbruket för åren 1950—1970. Uppgifterna har hämtats ur respektive 
kommuns bokslut. 

Arjeplogs kommun har lämnat ytterst begränsade bidrag till jordbruket. 
Det enda bidrag, som i stort sett har utgått årligen är bidraget till icke
delägares konstgödselinköp, (vilket delvis kom till stånd tack vare all-
männingsstyrelsens påtryckningar). För övrigt har den dominerande 
inställningen varit, att jordbruksfrågorna bör skötas av allmänningen. 

Arvidsjaurs kommun har i stort sett haft samma uppfattning. Icke-
allmänningsdelägare har också i denna fått årliga konstgödselbidrag 
av kommunen. Dessa har utgått sedan mitten av 1930-talet. I början av 
1940-talet tillfrågades kommunen också om bidrag till JUF-4H, men 
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man var inte villig att lämna något sådant stöd och ärendet överlämnades 
till allmänningen, som under åren 1942—1969 kom att stödja jordbru
karungdomens verksamhet. Efter 1969 drogs allmänningsbidraget in, 
då man ansåg, att det borde vara kommunens sak att stödja föreningen 
ifråga. När den statliga jordbrukspolitiken efter år 1967 blev än mer 
restriktiv i fråga om stöd till inlandsjordbruket beslöt allmänningsstyrelsen 
tillsammans med hushållsgillets styrelse att lämna en motion till kommunen 
om stöd till jordbruksnäringen. Syftet var att stimulera jordbrukarna 
till enklare förbättringar av ladugårdar för att på så sätt dämpa takten 
i avgången från jordbruket. Man önskade ett kommunalt stöd om maxi
malt 6 000 kronor per ladugårdsförbättring men kommunen ställde sig 
negativ. Man hänvisade till flera faktorer, bl a till allmänningens resurser, 
att bidrag till jordbruket inte låg inom det kommunala kompetensområdet 
samt vidare att bidrag till jordbruket inte var förenligt med den statligt 
förda jordbrukspolitiken. Detta sistnämnda uttalande borde rimligtvis 
också leda till att allmänningarnas verksamhet stod i strid med de 
statliga intentionerna om en reducering av antalet brukningsenheter. 
I fråga om det kommunala bidraget till vatten- och avloppsanläggningarna 
uppstod en schism i början av 1970-talet mellan kommunen och allmän
ningsstyrelsen. Den senare menade, att kommunen uträknade bidrags
beloppen till sin fördel, så att högre bidrag drabbade allmänningen. 
Styrelsen fann dessutom, att kommunmedlemmarna behandlades olika i 
förhållande till de kommunala bidragen. Enligt de kommunala bestäm
melserna skulle från anläggningskostnaden dras bort dels egen insats 
dels övriga bidrag av alla slag. Utdelningen från allmänningen räknades 
under "övriga anslag". Styrelsen vidhöll, att det inte var fråga om 
något bidrag i egentlig bemärkelse utan om en utdelning från egen skog. 
Men kommunen ruckade inte på sin uppfattning, vilket ledde till att 
allmänningsbidraget till vatten och avlopp drogs in 1972. 

Jokkmokks kommun har endast lämnat något enstaka bidrag till jord
bruket såsom 1000 kronor i årlig löneförstärkning år veterinären före 
1950. Inga särskilda bidrag har utgått till icke-allmänningsdelägare 
eftersom även denna grupp vanligtvis fått stöd från allmänningen. Den 
allmänna uppfattningen inom kommunen har varit, att jordbruksfrågorna 
bör skötas av allmänningen, varför sådana ärenden i regel h ar remitterats 
till allmänningsstyrelsen. 

Gällivare kommun är vid sidan av Kiruna kommun den enda allmän-
ningskommun, som har lämnat ett mer betydande stöd till jordbruket. 
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Förutom bidraget till icke-allmänningsdelägares inköp av konstgödsel,1 

har kommunen även lämnat stöd till odlingsvägar,2 hovvård och JUF. 
Sedan mitten av 1950-talet samarbetar allmänning och kommun ifråga 
om stödet till ladugårdar. Initiativet till samarbetet togs av allmännings-
styrelsen. Sedan år 1960 har kommunen ansvarat för en stor del av 
kostnaderna för seminverksamheten. Den allmänna uppfattningen hos 
Gällivare kommunalnämnd om de kommunala jordbruksbidragen var 
att dessa varit till stor nytta (1964). När man drog upp riktlinjerna 
för det fortsatta jordbruksstödet, beslöt man att även i fortsättningen 
lämna stöd till ekonomibyggnader, vägar och även till seminverksamheten 
osv. Däremot ville man inte i samband med indragningen av de lokala 
jordbruksinstruktörerna till lantbruksnämndens kontor i Luleå (1967) 
engagera sig för stöd till jordbruksrådgivningen i enlighet med direktiven 
från Norrbottens länsavdelning av kommunförbundet. I tabell 63 lämnas 
en särskild sammanställning över Gällivare kommuns bidrag till jordbruket 
för åren 1950—1970. Sammanlagt har man utdelat ca 1,9 milj kronor 
(anslaget till vägar har frånräknats under 1960). 

Kiruna kommun har lämnat betydande anslag till jordbruket (se t abell 
64). En förklaring är den, att Jukkasjärvi allmänning inte har haft samma 
ekonomiska resurser som de övriga allmänningarna. En annan är, att 
förutsättningarna för jordbruk i kommunen är mycket ogynnsamma. 
Avkastningen från jordbruket har inte lämnat brukaren några inkomster 
att tala om. Bland kommunens bidrag till jordbruket märks framförallt 
de till ladugårdsförbättringarna och konstgödselinköpen. I fråga om det 
förstnämnda bidraget har kommunen ensam administrerat detta. Från 
allmänningen har inte utgått några bidrag till denna verksamhet. När 
det gäller konstgödselbidraget har kommunen kommit att ansvara för 

*) Gällivare kommun har lämnat allmänningen bidrag till icke-delägares konstgödselinköp 
med följande belopp: 

2) Under 1960-talet har vägbidraget huvudsakligen använts till skogsbilvägar. 

Åren 
1940—43 
1944—47 
1948—65 

11000 „ 
20 000 „ 
18 335 „ 

9 455 „ 
13 590 „ 

8 500 kr/år 

1966 
1967 
1968 
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hälften av det totala bidraget. Under 1960-talet lämnade kommunen 
betydande anslag till jordbrukets rationalisering i Soppero-byarna. Denna 
positiva insats för jordbruket från kommunens sida bidrog till att 
allmänningsstyrelsen ställde sig negativ till alla förslag om övergång 
till kontantutdelning. Man ville inte riskera, att kommunen skulle dra in 
sitt jordbruksstöd med hänvisning till en förändrad inställning till jord
bruket hos allmänningsdelägarna. Ytterligare ett område som kommunen 
till stor del ensam har ansvarat för sedan 1962 är seminverksamheten, 
för vilken den årliga kostnaden har uppgått till ungefär 20 000 kronor. 
Allmänningen har lämnat endast ett mindre årligt bidrag till verksamheten. 
Kiruna kommun har under åren 1950—1970 lämnat ett sammanlagt 
jordbruksstöd på ungefär 1,6 milj kronor. 

Pajala kommun (tidigare Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner) 
har lämnat endast några mindre bidrag till jordbruket (före 1970). Till 
dessa hör en viss ersättning till icke-allmänningsdelägare för anlitande 
av veterinär och bidragen till JUF. I samband med begäran om extra 
skatteutjämningsbidrag tvingades tornedalskommunerna att samtidigt upp
ge till finansdepartementet, huruvida man lämnat kommunalt jordbruks
stöd eller inte. Detta bör starkt ha minskat kommunernas intresse för 
att lämna ett sådant stöd, eftersom detta i så fall skulle negativt ha 
påverkat skatteutjämningsbidragets storlek. I samband med det statliga 
B-stödets introduktion 1971 (1 juli) beslöt man om ett kommunalt stöd 
till ekonomibyggnader på 10% av kostnaden. Bidraget utgick endast 
under tiden 1.7 1971 tom 1972 års utgång, då det drogs in p.ga 
att beslutet överklagades. 

10.4.2.2.1. Sammanfattande synpunkter 
Innehavet av allmänningsskog har inom det stora flertalet kommuner lett 
till att dessa intagit en mer restriktiv inställning till att lämna stöd till 
jordbruket. Man har hänvisat till allmänningens goda ekonomi och 
målsättningen för allmänningsskogarnas tillkomst. Till kommuner med 
en sådan inställning hör Arjeplogs, Arvidsjaurs och Jokkmoks kommuner. 
Särskilt har den sistnämnda kommunen envist pekat på allmänningens 
goda ekonomi och dess huvudsakliga uppgift. Det finns dock ett par 
kommuner, som intagit en annan inställning till stöd för jordbruket, 
nämligen Gällivare och Kiruna kommuner där man även haft ett relativt 
bra samarbete med respektive allmänning. Det finns inga bestämmelser, 
som ålägger de båda organisationerna att samarbeta. Emellertid bör till
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läggas om Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner, att dessa lämnat bidrag 
till icke-delägares konstgödselinköp, vilket kom till stånd tack vare 
respektive allmännings påtryckningar. Kommunerna har även anfört 
andra skäl för att inte lämna kommunalt bidrag, nämligen bestämmelserna 
i kommunallagen, vilka har hindrat dem från att lämna direkta investe
ringsstöd till jordbruket. Dessutom har man som tungt vägande skäl 
nämnt, att ett kommunalt engagemang för jordbruket skulle ha skett i 
strid mot intentionerna i den statliga jordbrukspolitiken, vilket man även 
ville undvika. I tabell 65 lämnas till slut en sammanställning över 
allmänningskommunernas sammanlagda stöd till jordbruket för åren 
1950—1979 (21 år). Under denna period har ungefär 3,7 milj kronor 
utgått. 

Tab 65. Översikt över det kommunala stödet till jordbruket (kronor) 

Är Arjeplog Arvidsjaur Jokkmokk Gällivare Kiruna Pajala Junosuando Tärendö 

1950 — 14 141 — 40 650 8 316 — — — 

1951 — 16 310 — 40 095 10 871 — — — 

1952 — 1 001 — 39 386 13 080 — — — 

1953 — 10 115 — 46 597 88 546 — — — 

1954 — 7 649 — 49 750 124 714 — — — 

1955 1024 14 591 — 90 632 313 527 — — — 

1956 1347 7 389 — 214 290 70 474 — — — 

1957 1 152 6 996 — 213 750 67 624 — — — 

1958 1014 7 526 — 131 900 92 373 — — 

1959 2110 6 295 — 114 041 58 540 — —• — 

1960 2 016 7 714 — 118 921 59 491 — — — 

1961 2 088 8 557 — 100 671 84 849 — — 

1962 2 977 4 959 — 127 153 102 201 — — — 

1963 1 153 10 547 — 74 961 99 762 —- — — 

1964 1020 4 563 — 81 158 81966 930 — — 

1965 4 870 7111 — 59 008 68 794 — — — 

1966 1003 4 501 — 68 667 86 883 2 950 — — 

1967 4189 5 899 — 85 248 57 223 1200 — — 

1968 1213 5 411 — 33 585 61 980 2 700 — — 

1969 911 2 088 — 83 155 53 285 5 610 —• — 

1970 219 3 758 — 78 271 58 500 1 000 — — 

Summa 28 306 157121 — 1 844 736 1 662 949 14 390 — — 

Total summa: 3 707 502:— 

316 



10.4.3. En jämförelse med kustkommunerna i Norrbottens län om stöd 
till jordbruket. 

Mot bakgrunden av att kustkommunerna (undantag Pajala, Junosuando 
och Tärendö) saknat allmänningsskogar, så är det av ett visst intresse 
att undersöka i vilken utsträckning kommunalt jordbruksstöd utgått 
till jordbrukarna inom dessa kommuner under åren 1940—1970. 

Undersökningen visar, att kustkommunerna varit ytterst restriktiva 
med bidrag till jordbruket. I stort sett har endast en typ av bidrag 
utgått, nämligen till veterinärens resor, vilket har skett mer eller mindre 
regelbundet under åren. Till de kommuner, som lämnat detta stöd hör 
Älvsbyn, Töre, överkalix, Karl Gustav, Heitaniemi, övertorneå1 och 
Korpilombolo. De övriga kommunerna i kustbygden har inte lämnat 
sådant stöd. De kommunala årliga bidragen till veterinärernas resor har 
varierat mellan 10 000 och 15 000 kronor. Jordbrukarna inom kustbygden 
har alltså själva stått för kostnaderna för konstgödsel och utsäde, semin-
verksamhet, inköp av jordbruksredskap osv. Det är värt att påpeka i 
sammanhanget, att skillnader i användning av konstgödsel mellan kom
muner med respektive utan allmänning kunde påvisas i lantmannaför
bundets försäljningsstatistik och i utförda vallundersökningar från 1950-
talet. Bidrag till jordbrukets rationalisering i kustbygden har utgått endast 
från hushållningssällskapet och lantbruksnämnden. 

10.4.4. En jämförelse med jordbruksstödets omfattning inom 
Västerbottens läns inland 

10.4.4.1. Inledning 
Vid en utvärdering av allmänningarnas jordbruksanslag är det rimligt att även orientera 
sig om det kommunala jordbruksstödets omfattning inom Västerbottens läns inland.2 I 
kapitel 6 har ett flertal olika exempel på kommunalt stöd inom Västerbottens läns inland 
lämnats. I det följande kommer de närmare motiven för kommunalt jordbruksstöd och 
dess omfattning att utredas. 

I detta sammanhang kan det vara befogat att erinra läsaren om existensen av allmän
ningsskogar i inlandet, nämligen i Dorotea, Vilhelmina, Sorsele, Tärna och Stensele 
kommuner, vilka bildades vid den särskilda avvittringen 1918. Enligt bestämmelserna i 

1) Den maximala kostnaden för djurägaren vid tillkallande av veterinär har varit 35 
kronor sedan mitten av 1960-talet. Veterinärens stationsort har varit Haparanda. 
2) Kommunerna är: Sorsele, Storuman (fd Tärna och Stensele kommuner), Vilhelmina, 
Asele (f d Dorotea, Fredrika och Åsele kommuner), Lycksele och Norsjö. 
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reglementena fördelas den årliga avkastningen inom dessa allmänningar kontant till del
ägarna. Inom Tärna-Stensele allmänningsskog är inslaget av enskilda delägare störst, 
medan Dorotea allmänningsskog till övervägande del ägs av bolag. Inom Tärna-Stensele 
allmänningsskog har den årliga kontanta utdelningen för perioden 1950—1970 varit i 
genomsnitt cirka 150 kr per 1/64 mantal, vilket för en jordbruksfastighet av medelstorlek 
inneburit 900 kronor per år.1 Därvid är det av största intresse att särskilt undersöka 
storleken av det kommunala stödet inom denna kommun. 

Uppgifter om jordbruksstödet och synpunkter på dess betydelse har inhämtats från 
Västerbottens läns hushållningssällskap och lantbruksnämnd, kommunerna samt hushåll-
ningsgillenas ordföranden. Därvid framgår att samtliga kommuner i inlandet efter 1967 
lämnat stöd till jordbruket, antingen direkt till jordbrukarna eller indirekt via föreningar 
och institutioner, vilka ansvarar för en speciell verksamhetsgren. 

10.4.4.2. Motiv för kommunalt jordbruksstöd. 
Västerbottens läns inland har i likhet med Norrbottens tidigare haft en övervägande del 
av befolkningen sysselsatt inom de areella näringarna och följaktligen drabbats av samma 
kontraktionsproblem. Den omfattande strukturomvandlingen inom jord- och skogsbruket 
under 1960-italet bidrog också här itili en snabb avveckling av jordbruk. Bristen på alter
nativa sysselsättningar påskyndade utflyttningen och resulterade i en regressiv befolk
ningsprofil. Det är således sett mot denna bakgrund, som kommunerna i inlandet införde 
olika former av jordbruksstöd. Motiven var främst att förbättra sysselsättningsläget 
och dämpa avgångstakten från jordbruket och därmed också utflyttningen. Även natur
vårds- och beredskapsskäl anfördes som motiv. Inom Storumans kommun framhölls det 
önskvärda i att mejerihanteringen bibehölls. Jordbruksbidragen borde vidare ses som 
en form av socialt stöd för att uppmuntra de äldre jordbrukarna till att stanna kvar 
på sina gårdar, i stället för att flytta in till tätorterna. Flertalet av de anförda motiven 
sammanfaller med dem för allmänningarna. 

10.4.4.3. Jordbruksstödets utformning 
Kommunerna har med sina jordbruksbidrag framförallt inriktat sig på den lokala råd
givningen och på stöd till mjölkproduktionen. Till det sistnämnda hör bidragen itili den 
artificiella inseminationen, kokontrollverksamheten, veterinärens resor samt om- och 
tillbyggnader av ladugårdar. Även andra bidragstyper har utgått såsom bidrag till inköp 
av mjölkkor och grisar samt till gemensamt ägda jordbruksmaskiner (skördetröskor, slag
hackor och ogrässprutor). Vid planeringen av det kommunala stödet har ett visst sam
arbete förekommit med både hushållningssällskapet och lantbruksnämnden för att an
passa och komplettera bidragen till det statliga stödet. Bidragsstorleken och -formerna 
varierar från en kommun till en annan, varför det är uteslutet att här redovisa dem 

1) Bidrag har inte utgått för två år under nämnda period. 
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alla.1 Samtliga inlandskommuner lämnar emellertid anslag till rådgivningsverksamheten 
(itili hushållningsgillena och lokala rådgivare), den artificiella inseminatiionen och kontroll
verksamheten. Mer detaljerade uppgifter om bidrag och bidragsbestämmelser lämnas 
nedan endast för Storumans kommun (f d Stensele och f d Tärna kommuner) från åren 
1967—1970, eftersom kommunen har den största allmänningsskogen inom Västerbotten. 

Bidrag 
Lokal rådgivning 

1. Hushållningsgille 
2. Lokal rådgivare 

Seminverksamhet 
Kokontrollverksamhet 
Veterinär 
Ladugårdsbyggnader 

Foderinköp 

Rapsodling 

Arealbidrag 

Producentbidrag till 
inköp av djur 

Bidragsbestämmelser 
1000 kr per år 
Avgiften erlägges efter anitalet brukningsenheter i kommunerna. 

Se kap 6.3.1.9. 

25 °/o av beräknade kostnader för om- och tillbyggnader 
samt i undantagsfall nybyggnad. Sökanden bör kunna 
bevisa ätit ha en nettointäkt från jordbruket av minst 
8000 kr per år under 5 år.2 

20 °/o av kostnaden. Nettointäkten från jordbruket borde 
vara minst 4 500 kr (1967) 

2000 kr per år 

200 kr per ha för odling av foderspannmål. Den odlade 
arealen skall uppgå till minst ett halvt hektar. 

5-åriga amorteringslån med 6 % ränta för inköp av fullgoda 
djurbesättningar. 

Under åren 1967—1970 utbetalades ungefär 440 000 kr i jordbruksstöd (byggnader, 
lån för inköp av djurbesättning, foderinköp, producentbidrag) (Skriftlig uppgift: Tage 
Grundström, Storumans kommun, 1975). 

1) Det kommunala anslagets storlek (år 1969) var följande inom 
Lycksele kommun 
Dorotea kommun 
Fredrika kommun 
Storumans kommun 
Sorsele kommun 
Äsele kommun 

60 000 kronor 
25 900 „ 
14 000 „ 
71 700 „ 
60 200 „ 

100 000 „ (för arbetslöshetens bekämpande) 
2) Med nettointäkt menas; av taxeringsnämnd godkänd bruttoinkomst för försålda hus
djur, mjölk och produkter därav, samt värdet av i hushållet använda produkter, varav 
avräknats kostnader för inköp av fodermedel, gödselmedel, utsäde och avdragsberättiga-
de djur. 
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Inlandskommunerna inom Västerbottens län har särskilt efter 1967 
känt sig tvungna att lämna ekonomiskt stöd till jordbruket för att 
därmed hindra en alltför snabb avveckling av jordbruksföretag trots 
vetskapen om att man därigenom kommit i konflikt med bestämmel
serna i kommunallagen. 

10.4.5. Allmänningsanslagens betydelse för sysselsättningen 

Allmänningsanslagen har bidragit till en ökad sysselsättning och har 
på så sätt varit till stor nytta för kommunerna. Sysselsättningsgraden 
i dessa områden har ju ständigt varit låg. Norrbottens inland har i 
allmänhet uppvisat de högsta arbetslöshetssiffrorna i riket. Det är 
emellertid svårt att kvantifiera anslagens effekt på sysselsättningen under 
olika tidsskeden. Särskilt svårt är det att uttala sig om effekten inom 
jordbrukssektorn. Vad beträffar anslagen till den enskilda skogsvården 
har dock vissa försök till beräkningar gjorts över den totala arbets-
åtgången (kap 8). Sysselsättningseffekten av vissa punktinsatser är däremot 
lättare att bedöma. När elektrifieringen av Norrbottens inland aktuali
serades, möjliggjordes denna till stor del tack vare elintressenternas 
naturaprestationer. Dessa kunde omspänna en tid av 1—3 månader per 
fastighet och ersattes vanligen med allmänningsmedel. Jokkmokks allmän-
ningsskogs investeringar i trävarubranschen inom kommunen gav upphov 
till en sysselsättningseffekt på cirka 70 platser. 

Från tidigare år finns flera exempel på att allmänningsdelägarna 
via anslagen försökte dämpa verkningarna av en akut arbetslöshetssitua
tion genom att nyttja en större del av fondmedlen. Dessa användes som 
hjälp till att igångsätta olika arbetsprojekt på jordbruksfastigheterna 
som vägbyggen, utdikningar, ladugårdsbyggen, skogsvårdsarbeten och 
andra slag av arbeten. Allmänningsförvaltningarna brukade även själva 
tidigarelägga planerade skogsvårdsarbeten inom allmänningsskogarna. 

Ett ytterligare exempel där allmänningsmedlen bidragit till sysselsätt
ningen är det ekonomiska stödet till mejerietableringarna. Anslagens roll 
under 1950-talets senare del och under 1960-talet har emellertid mindre 
varit en fråga om att skapa nya arbetstillfällen än att ge de kvarvarande 
jordbrukarna drägliga utkomstmöjligheter (ex via anslag till den arti
ficiella inseminationen, transportstöd för mjölken, inköp av gamla jord
bruksmaskiner, om- och tillbyggnad av ladugårdar). Synpunkter på att 
man borde betrakta anslagens nytta mer ur sociala aspekter än strikt 
företagsekonomiska aspekter har även framhållits. Därutöver har anslagens 
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positiva effekter på det rent psykologiska planet betonats. Det är också 
ungefär samma motiv som framförts i samband med de kommunala 
jordbruksbidragen inom Västerbottens inland. 

10.4.6. Allmänningsskogarnas kommunalskatter i jämförelse med 
skogsbolagen 

Eftersom skogsbolagen ä r stora skogsägare inom Gällivare och Jokkmokks 
kommuner kan det vara motiverat att här även göra en undersökning 
av den debiterade kommunala inkomstskatten för allmänningsskogen 
respektive bolagsskogen. Vilken betydelse har skatteintäkterna från all
männingsskogen haft för kommunens ekonomi jämfört med dem från 
bolagsskog? 

En intensivundersökning har därför gjorts på Jokkmokks kommun. 
Där äger Svenska Cellulosa AB cirka 80 000 ha produktiv skogsmark 
och Jokkmokks allmänningsskog ungefär 57 000 ha. Bolagets skogar ligger 
väl samlade i kommunens södra del vid kommungränsen till Edefors 
kommun från Kåbdalis i söder och till Murjek i norr. Allmänningsskogen 
däremot är uppsplittrad på en massa olika block (en närmare lägesbe
skrivning ges i 2.10.), vilka tillsammans har en något lägre genomsnitts-
bonitet än bolagsskogen. En undersökning av respektive skogsägares 
kommunala inkomstskatt har gjorts för tidsperioden 1951—1970. Den 
relativt långa undersökningsperioden motiveras av en önskan att eliminera 
inverkan av olika avverkningsplaner och övrig planläggning hos resp 
ägare. En undersökning av den kommunala inkomstskatten för Arvidsjaurs 
och Jukkasjärvi allmänningsskogar har även utförts för jämförelsens 
skull. Uppgifter om den kommunala inkomstskatten för allmännings-
skogarna har erhållits från respektive allmänningsskog, medan motsva
rande uppgifter för Svenska Cellulosa har sammanställts med hjälp av 
den lokala skattemyndigheten i Boden. Tabell 66 visar den erlagda 
kommunalskatten årligen för resp ägargrupp. Under åren 1951—1970 
har bolaget erlagt 1,7 milj kronor i kommunal inkomstskatt, medan 
Jokkmokks allmänningsskog har betalat cirka 3 milj kronor. Skatten utgör 
per ha produktiv skogsmark 21 kronor respektive 54 kronor. Allmännings-
skogen har alltså såväl i absoluta tal som i relativa belopp erlagt mer 
i kommunal inkomstskatt än bolaget. 

Vid en jämförelse med allmänningens erlagda kommunala skatter inom 
Arvidsjaur finner man, att allmänningen där erlagt 137 kronor per 
produktiv hektar skogsmark, alltså 6,5 gånger mer än SCA och mer 
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än det dubbla för Jokkmokks allmänningsskog. Det senare kan synas 
rimligt med tanke på Arvidsjaurs allmänningsskogars högre boniteter 
och bättre avsättningsläge. Anmärkningsvärt är även att Jukkasjärvi 
allmänningsskog med dess sämre produktionsbetingelser erlagt 10 kronor 
mer per produktiv skogsmark än Svenska Cellulosa. Undersöknings
resultatet visar tydligt, att avsättningen av allmänningsskog haft större 
betydelse för den kommunala inkomstskatten än intäkterna från bolags-
skogien. 

Tab 66. Sammanställning över debiterad kommunal inkomstskatt för 
Svenska Cellulosa AB och allmänningsskogarna inom Jokkmokks 
Arvidsjaurs och Jukkasjärvi kommuner, tax.åren 1951—1970 

Taxeringsår Jokkmokks kommun 
Svenska Allmännings-
Cellulosa skog 

Arvidsjaurs kommun 
Allmänningsskog 

Jukkasjärvi kommun 
Allmänningsskog 

1951 47 7381 63 042 33 917 3 183 
1952 147 5321 86 668 71 023 59 953 
1953 13 7441 215 529 98 608 11958 
1954 38 8501 60 600 63 775 16 042 
1955 49 410 93 250 82 342 50 358 
1956 44 040 182 964 97 859 56 250 
1957 35 423 150 355 101 119 2 717 
1958 75 007 266 468 86 736 44 607 
1959 96 817 185 577 105 773 13 402 
1960 100 580 52 949 100 972 18 542 
1961 131 662 100 972 124 051 38 987 
1962 122 960 356 771 161 375 14 922 
1963 96 205 121 866 162 241 6 490 
1964 85 971 149 298 165 525 23 924 
1965 163 837 166 896 206 653 63 676 
1966 172 318 245 831 150 598 81 002 
1967 82 678 144 991 144 113 68 018 
1968 47113 46 811 192 084 26 591 
1969 62 816 174 601 222116 67 226 
1970 88 597 229 463 204 270 39 057 

Summa: 1 703 298 3 094 902 2 575 150 706 905 

Skatt per prod. 
skogsmark (ha) 21 

(Prod. 
54 137 31 

skogsmark) (80 000) (57 000) (18 813) (22 831) 

1) Skogsbolagen Kramfors AB och Munksunds AB. 
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Allmänningarna har även via betydande insättningsbelopp stött den 
lokala bankrörelsen. Detta har påverkat lånemöjligheterna för den enskilde 
särskilt i perioder av lånerestriktioner. Inom Jokkmokks kommun har 
allmänningens kapitalinsättningar i de lokala bankerna haft en långt 
större ekonomisk betydelse för kommunerna än skogsbolagen, vilka inte 
har haft någon direkt insättning i de lokala bankerna i Jokkmokk. Tack 
vare allmänningens regelbundna insättningar, har man framförallt kunnat 
stimulera bostadsbyggandet och stödja servicen (handel, åkerier och 
bussbolag) inom kommunen (Muntlig uppgift: Chefen för den lokala 
handelsbanken i Jokkmokk: Ivar Persson, 1977). 

Allmänningarna har följaktligen bidragit till att dämpa ett ännu större 
kapitalutflöde från Norrbottens inland. Skogsbolagens intäkter har till 
större delen koncentrerats till kustbygden. 

10.4.7. Sammanfattande analys av allmänningens betydelse för 
kommunalekonomin 

Allmänningens betydelse för kommunalekonomin kan enklast samman
fattas medelst nedanstående flödesschema: 

Fig 30. Allmänningens betydelse för kommunalekonomin 

MINSKAT BEHOV AV 
KOMMUNALT STÖD 

ÖKADE K OMMUNAL-
INTÄKTER 

ÖKAD S KATTEFÖRMÅGA 

ÖKADE I NKOMSTER 

ALLMÄNNING 

ANSLAG T ILL JORD-OCH 
SKOGSBRUK,ALLMÄNT G AGN 

FÖRBÄTTRAD K OMMUNAL
EKONOMI 

ÖKAD SY SSELSÄTTNING 
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Via anslagen till jord- och skogsbruk samt allmänt gagn ( = till bygden) 
har man bidragit till en ökad sysselsättning för befolkningen (gäller såväl 
delägare som icke-delägare). Detta har i sin tur lett till en förbättring 
av den enskildes ekonomi, vilket i sin tur bör ha inverkat positivt på 
kommunens ekonomi. Genom allmänningarnas investeringar inom vitt 
skilda områden (mejerier, vatten och avlopp, elektrifiering, vägar osv) 
har en hel del kostnader överförts på delägarna, vilka reellt sett borde 
ha burits av alla skattebetalare. Detta bör rimligtvis ka inneburit lägre 
kommunalskatter. Inom Västerbottens inland har kommunerna påtagit 
sig vissa kostnader för att främja jordbruket, vilka däremot inom Norr
bottens inland ersattes av allmänningarna. Gällivare och Kiruna kommuner 
har dock lämnat ett visst bidrag till jordbruket. Vid en jämförelse av 
erlagd kommunal inkomstskatt mellan allmänningsskog och bolagsskog 
framgår klart, att allmänningen i detta avseende haft en mycket större 
betydelse för kommunalekonomin än bolagsskogen. Allmänningarnas 
insättningar i de lokala bankerna har också haft betydelse för den lokala 
ekonomin. På så sätt har existensen av allmänningsskogar förhindrat 
ett ökat kapitalutflöde från kommunerna. 

10.5. ALLMÄNNING OCH LÄNSSTYRELSE 
I vilken utsträckning har länsstyrelsen kunnat påverka användningen 
av allmänningsmedlen och hur har relationen allmänning och länsstyrelse 
utvecklats över tiden? 

Förhållandet mellan allmänning och länsstyrelse har styrts av innehållet 
i lagarna för allmänningsskogarna. Dessa har strängt reglerat allmän-
ningsskogarnas kompetensområden. I början var allmänningarnas hand
lingsfrihet ganska begränsad i förhållande till länsstyrelsen, men lagarna 
har ändrats efterhand till att ge allmänningarna större självständighet. 
1938 års lag för allmänningsskogarna innebar i det avseende en milstolpe. 
Enligt den tidigare lagen (1922) ansvarade länsstyrelsen för allmänning
arnas ekonomi. Det direkta ansvaret låg på en ekonominämnd (med 
säte i Luleå), vilken ansvarade dels för allmänningsfonderna dels för 
den sk avkomsten ( = ränteavkastningen). Delägarnas beslut om bidrag 
underställdes alltid länsstyrelsen för godkännande, vilken hade att besluta 
om användningen av fondens avkastning, dock med hänsyn till bestäm
melsernas utformning i reglementena. Som regel godkände länsstyrelsen 
delägarnas beslut. Det finns dock några exempel på att länsstyrelsen 
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avslog delägarnas begäran. Länsstyrelsen eller landshövdingen personligen 
kunde även själv ta initiativ till nya bidragsformer. Detta har skett i 
samband med introducerandet av vissa bidrag såsom till konstgödsel, 
foderinköp, djursjukvård och elektrifiering. I allmänningsprotokollen 
finner man då uttrycket "länsstyrelsen hade anmodat" eller "länsstyrelsen 
hade hemställt". I samband med allmänningsstämmornas diskussioner om 
elektrifieringen infann sig landshövdingen själv på dessa möten, där han 
försökte övertyga delägarna om nyttan och behovet av satsning från 
allmänningarnas sida, eftersom varken statens eller kommunernas ekonomi 
räckte till för att genomföra elektrifieringen. Länsstyrelsen har alltså 
påskyndat introduktionen och genomförandet av olika åtgärder (spec 
förbättringen av djursjukvården och landsbygdens elektrifiering), vilka 
annars förmodligen skulle ha införts vid en senare tidpunkt. 

Allmänningarnas beroendeställning i förhållande till länsstyrelsen kan 
uppfattas på olika sätt, dels positivt i den meningen att länsstyrelsen haft 
vissa möjligheter att styra delägarnas användning av avkastningen, dels 
negativt att länsstyrelsen i vissa fall har uppträtt som något slags för
myndare för delägarna, vars representanter ibland beskyllts för bristande 
kännedom om jordbrukarnas investeringsbehov. I samband med de nya 
reglementena från år 1940 inträdde allmänningsskogarna i ett nytt skede, 
när ekonominämnderna avvecklades, varpå deras ansvar över den s k 
avkomsten överflyttades på allmänningsstyreisen, medan ansvaret för 
skogsmedelsfonden kvarstod inom länsstyrelsen. Reglementena från 1954 
gav allmänningarna ännu större befogenheter över tillgångarna. Flera 
av länsstyrelsens åligganden gentemot allmänningarna kom att decentra
liseras till allmänningsstyrelserna; bl a ankom det på delägarna att själva 
bestämma om användningen av behållen ordinarie avkastning. Endast 
förvaltningen av allmänningsfonden skulle fortfarande ligga kvar hos 
länsstyrelsen. Stämmobesluten skulle dock fortfarande underställas läns
styrelsen för kontroll. 

10.6. ALLMÄNNING OCH STAT 
10.6.1. Inledning 

I föreliggande undersökning är det naturligtvis av största intresse att 
jämföra allmänningsanslagen med det statliga jordbruksstödets storlek 
och utveckling över tiden. Följaktligen har en särskild undersökning 
för åren 1950—1970 av de statliga jordbruksbidragen och -lånen utförts, 
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vilka på det regionala planet förmedlats via lantbruksnämnden. Begräns
ningen i tiden har bestämts förutom av arbetsskäl även av startpunkten 
för lantbruksnämndens verksamhet.1 

10.6.2. Frågeställningar 

De frågeställningar, som främst är föremål för analys i det följande är: 
1. Hur har lantbruksnämndens låne- och bidragsgivning utvecklats under 

tidsperioden 1950—1970? 
2. Vilka skillnader finns mellan allmänningsanslagen och det statliga 

stödet med avseende på storlek och fördelning dels på antalet bidrags-
tagare dels rumsligt? 

3. Har närvaron av allmänningsanslag i någon mån styrt den statliga 
stödverksamheten ? 

4. I vilken utsträckning har allmänningarnas verksamhet med jordbruks
anslagen styrts av den statliga jordbrukspolitiken? 

10.6.3. Källmaterialet 

Uppgifter på statliga jordbrukslån och bidrag saknas på kommunnivå. 
Därför har sådana sammanställts för respektive allmänningskommun. 
Uppgifterna har hämtats ur ett kartotek på lantbruksnämnden i Luleå. 
I detta är jordbruksfastigheterna ordnade byavis och efter fastighets
nummer. Antalet registerkort för allmänningskommunerna uppgick till 
3358 (år 1972). Ett kort motsvarade i regel en jordbruksenhet. Någon 
enstaka gång förekom även uppgifter på en enskild fastighet tillhörig en 

*) Lantbruksnämnderna började sin verksamhet 1949. De itillkom som en följd av 1947 
års statliga jordbruksprogram, vilket medförde en del förändringar i den lokala organisa
tionen av den statliga rationaliseringsverksamheten. Liksom hittills skulle hushållnings
sällskapen ansvara för verksamheten med jordbrukets driftsrationalisering, medan all 
verksamhet med inre och yttre rationalisering och därmed sammanhängande arbetsupp
gifter skulle ombesörjas av lantbruksnämnderna. Dessa övertog förmedlingen av de 
stajtliga lånen och bidragen till jordbrukets inre rationalisering, vilka sällskapen tidigare 
ansvarat för. I samband med 1967 års jordbruksprogram skedde en ytterligare kon
centration av den statliga rationaliseringsverksamheten till lantbruksnämnderna, då de 
nu även fick ta hand om drifitsrationaliseringen. 
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brukningsenhet. Uppgifterna på beviljade lån och bidrag uppförs alltid 
i registerkorten och får betraktas som mycket tillförlitliga (Muntlig upp
gift: kamrer Ljung och registrator Sigrid Björkman år 1972). 

Antalet registerkort fördelade sig på de olika kommunerna enligt 
nedan (1972): 

Kommun Antal 

Arjeplog 299 
Arvidsjaur 538 
Jokkmokk 266 
Gällivare 687 
Pajala 638 
Junosuando 241 
TärendÖ 221 
Kiruna 468 

Summa: 3 358 

10.6.4. Den statliga jordbrukspolitiken med särskild inriktning 
på dess effekter på norrländskt jordbruk 

10.6.4.1. Inledning 
Innan en redovisning lämnas för det statliga jordbruksstödet inom 
allmänningskommunerna, är det väl motiverat att först ge en översikt 
över den statliga jordbrukspolitiken och dess konsekvenser för norrländskt 
jordbruk i allmänhet och för inlandets jordbruk i synnerhet. På så sätt 
får man en bakgrund till lantbruksnämndens handläggning av jordbruks
stödet under olika tidsperioder. Dessutom får man en bättre tidsmässig 
inblick i allmänningsstödets relativa betydelse i förhållande till statens. 

10.6.4.2. Den statliga jordbrukspolitiken före år 1947 
Efter det attt avvictringen var slutförd, intog staten en mer restriktiv inställning till 
nybyggesupplåtelser på kronomark. Dessa upphörde därmed så gott som helt på ifråga
varande marker, med undantag av upplåtelserna av torp och kolonat. Efter trävaru
industrins genombrotit ökade det stadiga skogsinnehavet i värde och blev därmed en 
inkomstkälla att räkna med. Den fortsatta nybyggesverksamheten kom därför hädan
efter att överflyttas på jord i enskild ägo. Även denna form av nybyggesverksamhet 
fick statlig uppmuntran genom olika stödformer. Detta skedde bla from år 1905 
genom lån för förvärv av jordbruks- och bostadsegnahem. Verksamheten ombesörjdes 
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t o m  1 9 4 0  a v  h u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t s  e g n a h e m s n ä m n d  o c h  d ä r e f t e r  a v  d e n  s t a t l i g a  
egnahemsnämnden. Låneverksamheten bidrog till uppkomsten av ett stort antal alltför 
små icke bärkraftiga jordbruk och medförde en långtgående splittring av hemmanen 
(Norrbottens jordbruk II s 30).1 Genom tillkomsten av arbetarsmåbrukslånen uppmunt
rades ytterligare en nybildning av småjordbruk. Vid utgången av 1940 hade 1267 sådana 
lån beviljats inom Norrbottens län. 

10.6.4.3. 1947 års jordbrukspolitik 
I samband med 1947 års riksdagsbeslut om det framtida jordbruket i Sverige skärptes 
bestämmelserna om jordbruksfastigheternas storlek. Det underströks, att nya jordbruk, 
som tillkom i samband med lantmäteriförrättningarna, skulle vara fullt bärkraftiga. S k 
ofullständiga jordbruk fick inte längre bildas. Det beslöts också, att de statliga jordbruks-
politiska åtgärderna skulle uitformas på ett sådant sätt, att den i jordbruket arbetande 
befolkningen skulle få samma möjligheter som andra befolkningsgrupper att uppnå en 
skälig inkomstnivå och bli delaktig i den allmänna välståndsstegringen. Den angivna 
målsättningen skulle uppnås genom en intensifierad rationalisering på jordbrukets alla 
områden (= inre-, yttre- och driftsraitionalisering). Vid 1947 års riksdag fastslog man, 
att rationellt drivna gårdar i storleksgruppen 10—20 hektar ( = basjordbruken) skulle 
bilda underlag vid avvägningen av det generella prisstödet. Som jämförelse kan nämnas, 
att i Norrbottens län var vid denna tid inte mindre än 3/4 av samtliga brukningsenheter 
under 5 hektar.Medelarealen per brukningsenhet var för hela länet 4,0 hektar. I kust-
bygden uppgick den till 4,5 hektar och i inlandet till 2,3 hektar. Norrbottens län var 
alltså i högsta grad ett småbrukarlän. I begreppet basjordbruk inneslöts också sådana 
jordbruksfastigheter, som baserade sina inkomster på kombinationen jord- och skogsbruk, 
vid vilka jordbruksdelen inte kom upp till basjordbrukets lönsamhetsnivå, men där 
brukaren genom inkomst från skogen kunde beräknas komma upp till en tillfredsställande 
inkomstnivå. Denna typ kunde förväntas utgöra en ekonomiskt försvarlig företagsform 
även på längre sikt. Bland de ofullständiga brukningsdelarna skilde man också mellan 
bestående småbruk och övergångsjordbruk. Av de bestående småbruken särskildes en 
typ, de s k stödjordbruken, där brukaren hämtade sin huvudsakliga försörjning genom 
arbete utanför de egna brukningsdelen. 

Ifråga om det statliga stödet till jordbrukets inre rationalisering bestämdes det, att 
lån och bidrag borde endast utgå till förbättringsåtgärder, som ur jordbruksekonomisk 
synpunkt kunde anses som lönsamma, men att även sådana åtgärder, som inte kunde 
anses vara direkt lönande borde kunna understödjas under förutsättning, att dessa vid-
togs på en brukningsenhet, som kunde förväntas bestå på lång sikt.2 Det fanns dessutom 
vissa övergångsbestämmelser för bidrag där hänsyn även skulle tas till den nuvarande 
brukarens kvarvarande aktiva tid inom jordbruket (för närmare detaljer se SFS 1948: 
342). Vidare sades det, att statsbidrag endast kunde utgå till enskild person, som ägde 
eller brukade en jordbruksfastighet. 

1) Antal beviljade lån i Norrbottens län under åren 1905—1941 var jordbrukslån till 
4454 lägenheter och bostadslån till 1697 lägenheter. 
2) Nyodling, stenröjning, jordkörning täckdikning, avloppsförbättring, betesförbättring, 
anläggning av vägar, uppförande eller förbättring av ekonomibyggnader, gödselvårds-
och siloanläggningar. 

328 



10.6.4.4. 1959 års riksdagsbeslut 
Vid 1959 års riksdag diskuterade man de av jordbruksutskottet redovisade olikheterna 
i jordbruksdriftens lönsamhet vid brukningsenheter av skilda storlekar. De större gårds
typerna hade betydligt gynnsammare nettoresultat än de mindre. Det framtida familje-
jordbruke borde följaktligen inriktas på ännu större enheter. Sålunda kunde man i fort
sättningen vänta sig betydligt ökade svårigheter för de mindre jordbruken a>tt fortleva. 

1959 års riksdagsbeslut resulterade i vissa ändringar i det tidigare antagna jordbruks
programmet. Dessa innebar en skärpning i bestämmelserna om statligt stöd till jord
brukets rationalisering (SFS 1959:246). Statligt stöd exempelvis för uppförande eller 
förbättring av en ekonomibyggnad skulle lämnas "endast om det bedömdes som uppen
bart sannolikt, att brukningsenheten kommer att på lång sikt bestå som självständig 
brukningsenhet, samt det ur allmän synpunkt befinnes önskvärt att så sker" (§ 11). 

Dessutom var förutsättningen för att ekonomiskt stöd till inre rationalisering skulle 
utgå, act kostnaden för åtgärden inte översteg det beräknade ekonomiska utbytet av 
densamma. 

10.6.4.5. 1960 års riksdagsbeslut 
Vid 1960 års riksdag ventilerades de speciella jordbruksförhållanden som var rådande 
inom större delen av Norrland. Diskussionen resulterade i ett positivt beslut om särskilt 
statsligt finansiellt stöd (utöver det som kunde utgå enligt rationaliseringskungörelsen) 
för att bygga upp bärkraftiga på längre sikt bestående jordbruksenheter. Detta särskilda 
stöd avsåg till en början endast Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorr
lands län men utvidgades genom 1965 års riksdagsbeslut till att även omfatta Gävle
borgs, Kopparbergs och Värmlands län samt landskapet Dalsland. Från 1965 ändrades 
benämningen för stödformen från koncentrerad till särskild rationalisering (= SR-stöd). 
Med särskild rationalisering avsågs samtidigt och i tiden koncentrerad yttre och inre 
rationalisering i förening med driftsrationalisering. Avsikten var, att inom vissa områden 
stödja en snabb och helst fullständig uppbyggnad av bärkraftiga brukningsenheter. I 
sådana områden skulle förutom de allmänt jordbruksekonomiska och företagsekonomiska 
skälen även näringspolitiska och sociala skäl tala för ett stöd. Stor vikt skulle också 
läggas vid jordbruksföretagens läge i förhållande till serviceanläggningar och kommu
nikationer. 

SR-stödet kom pga bestämmelsernas utformning att helt inriktas på kustbygden. 
Lappmarkskommunerna uteslöts sålunda från möjligheten att erhålla detta stöd. 

10.6.4.6. 1967 års jordbrukspolitik 
1967 års riksdagsbeslut innebar en ytterligare skärpning av de statliga bestämmelserna 
för stöd till jordbrukets rationalisering. Målsättningen för jordbrukspolitiken syftade 
till en effektivisering av näringen samtidigt som en viss begränsning av produktions
volymen eftersträvades. Detta förutsatte främst en krympning av i jordbruket insatta 
produktionsresurser, som i första hand åsyftades arbetskraften (se i SFS 1967:453 och 
1967:443). Några av bestämmelserna för statligt jordbruksstöd skall nämnas här, efter
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som dessa särskilt har haft betydelse för det norrländska jordbrukets utveckling, näm
ligen följande: 

(SFS 1967: 453) §8 
"Statligt stöd lämnas endast till åtgärd, som är önskvärd från allmän syn
punkt, samhällsekonomiskt motiverad och från företagsekonomisk synpunkt 
lönsam. 

Beträffande jordbruk lämnas statligt stöd endast om brukningsenheten 
har eller väntas inom en nära framtid få förutsättningar för rationell drift". 

S 9  
"Statligt stöd lämnas ej till stödjordbruk eller annat deltidsjordbruk". 

Lönsamhetskravet innebar, att i jordbruksdelen nedlagt arbete och kapital skulle ges 
full timersättning resp normal förräntning. Krav på åtgärdens önskvärdhet från allmän 
synpunkt och samhällsekonomisk motivering innebar, att särskilda hänsyn skulle tas till 
jordbrukets läge i förhållande till servicemöjligheter, förädlingsföretag och transport-
linjer (Kungl Lantbruksstyrelsen Meddelanden Serie C Nr 16 s 68). 

När man sammanfattar perioden from år 1947 och fram till 1970-
talets början, kan man konstatera, att den statliga jordbrukspolitiken 
utvecklades mot en allt restriktivare hållning gentemot småbruket, något 
som framförallt drabbade jordbruken i det norrländska inlandet. Särskilt 
1967 års jordbruksreform slog hårt mot inlandsjordbruket. 

10.6.4.7. 1970 års utredning om jordbruket i norra Sverige 
När 1967 års riksdag fastställde riktlinjerna för jordbrukspolitiken, diskuterade man 
även om ett statligt stöd till jordbruket i norra Sverige i anslutning till prissättningen på 
jordbruksprodukerna. Departementschefen ansåg, att flera skäl talade för en fortsatt 
jordbruksproduktion även i den nordliga delen av landet. Det dröjde emellertid några 
år, innan en kommitté tillsattes för att utreda jordbruket i Norrland. En sådan kom till 
stånd år 1970. I direktiven för utredningen framhölls, att man även i norra Sverige skulle 
eftersträva rationell jordbruksproduktion eventuellt i kombination med skogsbruk, som 
gav sina utövare en med andra yrkesutövare likvärdig ekonomisk standard. Stöd skulle 
inte utgå till dem som hade jordbruket som bisyssla. Ytterligare sades det, att "även 
om befolkningspolitiska och sysselsättningsskäl kan tala för att ett större antal jord
bruksföretag i och för sig är önskvärda, de företagsekonomiska skälen bör vara utslags
givande när ställning tas till antalet företag" (SOU 1970: 72 s 8). 

Ett av utredningens resultat blev, att jordbruk med begränsade utveck
lingsmöjligheter nu kunde få statligt rationaliseringsstöd. Efter de dystra 
åren 1967—30.6.1971 fick inlandsjordbrukarna nu möjlighet till ett sk 
begränsat investeringsstöd — även kallat B-stöd, vilket i första hand 
var avsett för något äldre jordbrukare, vilka hade svårt att få annan 
sysselsättning. 
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10.6.4.8. Statligt stöd till småbruket 

Eftersom småbruket har varit den dominerande näringen i norra Sverige, 
är det berättigat att här även helt kort redogöra för det särskilda statliga 
stödet till det mindre jordbruket (se i SOU 1958:7 s 44 ff, SOU 1966:30 
s 275—276). 

Fram till slutet av 1930-talet hade inget särskilt statligt småbrukarstöd utdelats. 
Fr o m 1 juli 1939 infördes emellertid ett s k producentbidrag avsett för jordbrukare, 
vilka levererade mjölk till mejeri. Detta bidrag har senare vid flera tillfällen varit före
mål för ändringar. Ären 1948—1953 var bidraget maximerat till 480 kronor per år för 
mjölkleveranser på mellan 4000 och 7000 kg. I enlighet med målsättningen för 1947 års 
jordbrukspolitik beslöt man att anknyta producentbidraget till brukaren. Bidraget skulle 
endast i undantagsfall övergå till nya jordbrukare. För de jordbrukare, som saknade 
möjlighet att leverera mjölk till mejeri, infördes ett s k kontantbidrag, som baserades på 
antalet kor. För en djurbesättning på 4—5 kor utgick bidraget med 480 kr/år. Vidare 
infördes år 1952 ett s k leveranstillägg på all till mejeri levererad mjölk. Det ersatte 
två typer av bidrag, nämligen clearingtillägget1 och körlinjebidraget2 (se nedan). Leve
ranstillägget bestämdes till 5 öre/kg för den del av leveransen, som låg mellan 4000 och 
10 000 kg. Producentbidraget ersattes år 1959 av det s k arealtillägget för att undvika 
bidragets stimulerande effekt på mjölkproduktionen (SOU 1958:7 s 56 ff). Även areal
tillägget knöts till den nuvarande brukaren och utgick till enheter med en areal av 
2—10 ha åker. 

Vid sidan av de ovannämnda bidragsformerna har dessutom särskilt prisstöd utgått 
till jordbrukarna i norra och i vissa delar av mellersta Sverige. Stödet har inte begränsats 
till någon viss arealgrupp. Detta regionala jordbruksstöd har utgått i form av bl a extra 
mjölkpristillägg och har utgått sedan 1941. Grunderna, efter vilka detta tillägg har 
utgått, har ändrats vid flera tillfallen-. Syftet med bidraget var framförallt att kompen
sera producenterna i de norra delarna av landet för de sämre produktionsförutsätt
ningarna.8 Tillägget utgick med geografiskt differentierade belopp, vilket efter 1962 
varierade med mellan 2 öre och 10 öre per kg. De högsta beloppen utbetalades i Norr
bottens och Västerbottens län. 

1) Clearingstillägget = en ersättning för utebliven prishöjning på mjölk p g a överskotts-
produktion i landet (SOU 1958: 7 s 87 ff). 
2) Körlinjebidraget = en bidragsform för att främja leveranser från avlägset boende 
producenter. 
3) Det särskilda mjölkpristillägget i norra Sverige hade bl a till syfte att åtminstone del
vis utjämna de högre transport- och mejerikostnaderna. Uppsamlings- och driftskostna
derna i norra Sverige översteg motsvarande kostnader i övriga delar av landet med 
närmare 2 öre/kg (1956), ex i BD-län uppgick uppsamlingskostnaderna till 3,20 öre/kg, 
driftskostnaderna till 7,15 öre/kg. Summa — 10,35 öre/kg. Det extra mjölkpristiliägget 
uppgick till 6,30 öre/kg. 
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Låt oss närmare se på vad prisstödet till småbruket innebar år 1963/64. Arealtill-
lägget utgick till brukningsenheter under 10 hektar enligt följande skala: 

2—3 ha 250 kr 7— 8 ha 375 kr 
3—4 ha 375 kr 9—10 ha 250 kr 
4—7 ha 500 kr 

Leveranstillägget utgick enligt följande skala: 
Kg mjölk per år leveranstillägg 

0— 1000 kg 0 
1001— 9000 kg 5 öre/kg 
9001—15000 kg 400 kr/år 

< 15000 kg 4 öre/kg avdras för överskjutande kvantitet 

I tabell 67 lämnas beräkningar på vad totalkostnaden för småbrukarstödet 
kan ha utgjort vid olika brukningsstorlekar och vid olika mjölkleverans-
volymer 1963/64 (se i SOU 1966: 30 s 316—317).1 

Tab 67. T otalkostnaden för småbruksstödet per brukningsenhet 1963/64. 

Bidrag Brukningsenhet Brukningsenhet Brukningsenhet 
4—7 ha 3—4 ha 2—3 ha 

Arealtillägg 500 kr 375 kr 250 kr 
Leveranstillägg (5 öre/kg) 450 kr (9000 kg) 250 kr (5000 kg) 50 kr (1000 kg) 
Extra mjölkpristillägg (ca 10 

öre/kg mjölk med 3,8 % 
fetthalt i BD-län) 900 kr 500 kr 100 kr 

Summa 1 850 kr 1 125 kr 400 kr 

*) 1960 hade 85% av leverantörerna till inlandsmejerierna en leverans, som var mindre 
är 9000 kg, motsvarande för hela länet var 64 °/o. Den övervägande delen av leveranserna 
rörde sig mellan 4000 och 5000 kg. 
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Den mest typiska storleken på prisstödet i inlandet torde röra sig 
omkring 1000—1200 kronor vid en brukningsstorlek på 3—4 hektar. 

Dessa subventioner till småbruket betalades direkt över statsbudgeten. 
Den år 1960 tillsatta jordbruksutredningen ansåg emellertid, att subven
tionerna till småbruket motverkade rationaliseringen inom jordbruket 
och borde därför avvecklas senast 1966/1967 (SOU 1966:31 s 62, 63 
och 190). Däremot kunde man tänka sig att bibehålla det extra mjölk-
pristillägget i norra Sverige. Målsättningen var att påskynda avvecklingen 
av småbruken och överföra produktionsresurserna till andra närings
sektorer i samhället. 

10.6.5. Det statliga jordbruksstödet utdelat via lantbruksnämnden 
till kommuner med allmänningsskog 

10.6.5.1. Storlek och antal 
Lantbruksnämndens beviljade jordbruksbidrag och -lån, storlek och antal, 
till jordbrukare inom allmänningskommunerna, har sammanställts i 5-års-
perioder för åren 1950—1970, vilka framgår av tabell 68. Som synes 
har det statliga jordbruksstödet starkt reducerats över tiden och utgör 
för de olika 5-års-perioderna följande: 2,5 2,7, 1,9 och 1,5 milj kronor. 
Det sammanlagda beloppet utgör för perioden 1950—1970 ungefär 
8,6 milj kronor, varav den övervägande delen faller på statliga lån, 
vilka i huvudsak emellertid består av avskrivningslån. Antalet lån och 
bidrag har kraftigt reducerats från den första till den sista femårsperioden 
nämligen för Arjeplogs kommun från 205 till 2, för Arvidsjaurs kommun 
från 379 till 18, för Jokkmokks kommun från 142 till 1, för Gällivare 
komun från 455 till 32, för Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner 
tillsammans från 685 till 45 och slutligen för Kiruna kommun från 146 
till 18. 

Under den första femårsperioden utdelades till allmänningskommunerna 
totalt drygt 2000 bidrag och lån, varav ungefär 34 °/o föll på allmän
ningskommunerna i kustbygden och resten på lappmarkskommunerna. 
Relationen i fördelningen var ungefär densamma under den sista 5-års-
perioden, även om kustkommunerna hade ökat sin andel med ett par 
procent. 
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Tab 68. Jordbruksstöd utdelat via lantbruksnämnden i Luleå 
Statliga bidrag till kommuner med allmänningsskog (kronor), (övre siffran anger antalet). 

Kommun 1950—54 1955—59 1960—64 1965—69 

133 10 35 1 
Arjeplog 48 115 3 110 38 240 1610 

188 23 34 7 
Arvidsjaur 64 066 14 063 63 716 15 047 

60 13 9 1 
Jokkmokk 26 242 12 055 13 225 1 000 

241 32 106 24 
Gällivare 91 511 34 360 191 684 73 890 

98 16 39 12 
Pajala 56 129 37 060 78 140 44 298 

51 11 8 3 
Junosuando 21 447 7 790 7 960 71 500 

128 14 16 9 
Tärendö 55 166 7 300 16 990 31 750 

53 21 106 17 
Kiruna 27150 27 520 297 732 65 470 

9531 140 356 74 
Summa: 389 796 143 258 707 687 304 565 

Statliga lån till kommuner med allmänningsskog (kronor) 

Kommun 1950—54 1955—59 1960—64 1965—69 

72 97 16 1 
Arjeplog 96 665 113 905 25 265 25 000 

191 151 42 11 
Arvidsjaur 450 236 785 940 589 460 184 050 

82 69 9 
Jokkmokk 222 737 103 535 155 570 — 

214 300 49 8 
Gällivare 418 749 782 725 223 070 138 100 

237 83 6 11 
Paj ala 472 165 234 380 95 680 368 880 

101 35 3 
Junosuando 149 740 77 005 4 240 — 

70 73 9 10 
Tärendö 91 775 87 230 129 560 350 590 

93 65 4 1 
Kiruna 198 188 355 530 12 310 82 000 

1061 873 138 42 
Summa: 2100 255 2 540 250 1 235 155 1 148 620 

*) Den övre siffran anger antalet, den undre kronor. 
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forts tab 68 
Statliga lån och bidrag till kommuner med allmänningsskog (kronor) 

Kommun 1950—54 1955—59 1960—64 1965—69 

Arjeplog 
205 107 51 2 

Arjeplog 144 780 117 015 63 505 26 610 
379 174 76 18 

Arvidsjaur 514 302 800 003 653 176 199 097 
142 82 18 1 

Jokkmokk 248 949 115 590 168 795 1000 
455 332 155 32 

Gällivare 510 260 800 985 414 754 211 990 
335 99 45 23 

Pajala 528 294 271 500 173 820 413 178 
152 46 11 3 

Junosuando 171 187 84 795 12 200 71 500 
198 87 25 19 

Tärendö 146 941 94 530 146 550 382 340 
146 86 110 18 

Kiruna 225 338 383 050 310 042 147 470 

2014 1013 494 116 
Summa: 2 490 051 2 683 508 1 942 842 1 453 185 

Källa: Lantbruksnämnden, Luleå: Kartotek över staitliga lån och bidrag till jordbruks
fastigheter. 

10.6.5.1.2. Fördelning på antal bidragstagare 

Det statliga jordbruksstödets fördelning på antal bidragstagare framgår 
av tabell 69. Antalet jordbrukare inom allmänningskommunerna, som 

Tab 69. Antalet jordbrukare som erhållit statligt stöd via 
lantbruksnämnden 

Kommun 1950—54 1955—59 1960—64 1965—69 

Arvidsjaur 284 175 83 14 
Arjeplog 152 88 50 2 
Jokkmokk 114 86 22 1 
Gällivare 299 268 159 25 
Pajala 234 117 63 9 
Junosuando 111 50 34 3 
Tärendö 129 91 33 8 
Kiruna 95 61 67 12 

Summa: 1418 936 511 74 
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under den första femårsperioden erhöll statligt stöd via lantbruksnämnden 
uppgick till drygt 1400. Därefter har en ytterst stark reducering skett 
i antalet bidragstagare. Under den sista femårsperioden uppgick de till 74. 
Den relativa minskningen i antalet bidragstagare mellan de nedan angivna 
femårsperioderna ökade efterhand och var cirka 34 % mellan den första 
och den andra, 45 % mellan den andra och den tredje samt slutligen 
86 % mellan denna och den sista femårsperioden. 

10.6.5.1.3. Den rumsliga spridningen av jordbruksstödet 
Tabell 70 visar det statliga jordbruksstödets fördelning på antal byar. 

Tab 70. Det statliga jordbruksstödets fördelning på byar 

Kommun 1950—54 1955—59 .1960—64 1965—69 

Arjeplog 88 57 31 2 
Arvidsjaur 95 65 36 8 
Gällivare 65 53 40 16 
Jokkmokk 66 43 15 1 
Pajala 31 22 19 7 
Junosuando 9 10 6 3 
Tärendö 8 7 6 4 
Kiruna 15 9 11 6 

Summa : 377 266 164 47 

Den maximala spridningen (bidrag och lån) på antal byar inföll under 
den första femårsperioden. Därefter har en stark kontraktion i den 
rumsliga fördelningen ägt rum inom samtliga kommuner. 

Inom Arjeplogs kommun var nedgången mellan den första och den sista 
femårsperioden från 88 byar till 2. Dessa senare omfattade byarna 
Bredviken och Slagnäs. För Arvidsjaurs kommun var motsvarande minsk
ning från 95 till 8 byar, vilka omfattade Sjöträsk, Saltmyran, Hällberg, 
Gottland, Glommersträsk, Fredsborg, Deppis och Boksel. Inom Jokkmokks 
kommun var motsvarande kontraktion från 66 till endast en by nämligen 
Puottaure. Inom Gällivare nedgick antalet byar från 65 till sexton, 
vilka omfattade Dokkas, Gällivare, Hakkas, Kilvo, Känttöjärvi, Leipo-
järvi, Mäntyvaara, Nattavaara, Nilivaara, Palohuornas, Purnu, Ullatti, 
Vuoddas, Yrttivaara och Äijävaara. Inom Pajala, Junosuando och Tärendö 
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kommuner nedgick antalet byar från 48 till 14. Dessa senare omfattade 
Anttis, Huuki, Jarhois, Juhonpieti, Kardis, Käymäjärvi, Pajala Kompe-
lusvaara, Männikkö, Saittajärvi, Tärendö, Oksajärvi, Kurkio och Kangos. 

Inom Kiruna kommun var motsvarande minskning 9 nämligen från 
15 till 6 byar. Dessa sistnämnda byar var Kuoksu, Lainio, Masugnsbyn, 
Parakkavaara, Vittangi och Soppero. 

Jordbruksstödets fördelning (antal bidrag och lån) åren 1955—1959 
framgår av figur 31. Tio år senare fördelades jordbruksstödet på endast 
47 byar.1 

10.6.5.4. En jämförelse mellan lantbruksnämndens och allmänningarnas 
stöd till jordbruket 

Vid en jämförelse mellan allmänningarnas och lantbruksnämndens jord
bruksstöd under tidsperioden 1950—1970 finner man, att allmänningarna 
tillsammans lämnat drygt 22 milj kronor,2 medan lantbruksnämnden under 
motsvarande tid utdelat 8,6 milj kronor. Skillnaden uppgår till cirka 
13,4 milj kronor. Tabell 71 visar allmänningarnas respektive lantbruks
nämndens jordbruksstöd under de olika 5-årsperioderna. 

*) Kartan från åren 1965—1969 presenteras inte p g a sekretesskäl. 
2) Allmänningsskogarnas anslag till jordbruket (kronor) 

Allmänningsskog 1950—54 1955—59 1960—64 1965—69 

Arjeplog 549 780 819 952 725 514 361 601 
Arvidsjaur 507 641 744 176 915 209 1 277 796 
Jokkmokk 1 802 424 1 165 373 1 099 021 680 673 
Gällivare 1 566 657 2 498 473 1 663 487 1 140 545 
Pajala 1 
Junosuando l 1 352 843 1 191 457 904 297 716 378 
Tärendö J 
Jukkasjärvi 176 626 357 414 207 956 136 447 

Summa 5 955 971 6 776 845 5 515 484 4 313 440 

Total summa: 22 561 740 kronor 

I beloppet ingår inte den totala summan av det beräknade värdet av allmänningarnas 
traktorverksamhet. 
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Fig 31 Antalet statliga lån och bidrag till jordbruket åren 1955—1959 
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Tab 71. Allmänningarnas respektive lantbruksnämndens stöd till 
jordbruket, 1950—1970 (kronor) 

1950—54 1955—59 1960—64 1965—69 

Allmänningarna 5,9 milj 6,7 milj 5,5 milj 4,1 milj 
Lantbruksnämnden 2,5 milj 2,7 milj 1,9 milj 1,5 milj 

Differens 3,4 milj 4,0 milj 3,6 milj 2,6 milj 

Av tabell 72 kan man utläsa det statliga jordbruksstödet utdelat via 
lantbruksnämnden uttryckt i procent av allmänningarnas för respektive 
femårsperiod och allmänningskommun. 

Tab 72. Statligt stöd utdelat via lantbruksnämnden i procent av 
allmänningsskogarnas anslag till jordbruket åren 1950—54, 
1955—59, 1960—64 ochl965—69 

Kommun 1950—54 1955—59 1960—64 1965—69 

Arjeplog 26 14 9 9 
Arvidsjaur 101 108 70 18 
Jokkmokk 14 10 15 1 
Gällivare 33 32 38 35 
Pajala 1 
Junosuando l 63 38 37 113 
Tärendö 1 
Jukkasjärvi 128 107 149 115 

Det statliga stödet sett i relation till allmänningsanslagen har genom
gående minskat från den första till den sista femårsperioden inom 
Arjeplogs och Jokkmokks kommuner. Inom Arvidsjaur har lantbruks
nämndens jordbruksstöd under hela 1950-talet varit något större än 
allmänningens. Därefter skedde även här en förändring till ett minskat 
statligt stöd, vilket underskred allmänningens jordbruksstöd. Inom Gälli
vare har det statliga stödet utgjort ungefär 1/s av allmänningens under 
de båda årtiondena. Inom Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner 
har det statliga stödet i relation till allmänningarnas minskat tom tredje 
perioden; därefter har det statliga stödet utgått med ett större belopp 
beroende på SR-stödets tillkomst. Inom Jukkasjärvi har det statliga stödet 
hela tiden utgått med ett större belopp än allmänningens, vilket kan 
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Fig 32. Konstgödselinköp inom Gällivare kommun år 1960 

förklaras genom allmänningens begränsade resurser, laga skiftets genom
förande och lantbruksnämndens beslut om särskilda stödåtgärder till 
Sopperobyarna. 

Det statliga stödet förmedlat via lantbruksnämnden har framförallt 
lämnats till investeringar i jordbruksanläggningar till skillnad från allmän-
ningarnas, vilket till övervägande del använts till jordbrukets drifts
kostnader. Som tidigare redovisats har en stark minskning av det statliga 
stödet ägt rum över tiden. Under åren 1965—1969 fick totalt 74 jord
brukare, fördelade på 46 byar statligt jordbruksstöd. Med den inriktning 
som allmänningsanslagen företrädesvis har haft är det naturligt, att 
dessa fördelats på betydligt fler bidragstagare och byar, vilket framgår 
av följande exempel: anslagen till konstgödsel och utsäde, den 
artificiella inseminationen, veterinärresorna, kraftfodret och producent
bidraget inom Gällivare kommun. Jordbrukarnas anslutning till den 
artificiella inseminationen och användning av konstgödsel och utsäde 
var under 1960-talet i det närmaste hundraprocentig. Producentanslaget 
inom Gällivare; dess f ördelning på antal jordbrukare och på byar fram
går av tabell 44. I figur 32 presenteras konstgödselanslagets fördelning 
på byarna inom Gällivare kommun från 1960. 
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10.6.5.5. Skattekonsekvenserna för allmänningsanslagets respektive 
statsbidragets storlek 

När allmänningsanslagets storlek jämförs med de statliga bidragen, är 
det viktigt att observera, att allmänningsanslagen för mottagaren har 
haft en relativt sett större ekonomisk betydelse, om man bara ser till 
beloppens storlek och inte till deras användningssätt. Allmänningsmedlan 
har för mottagaren varit skattefria och har vid utdelningen betraktats 
som redan beskattade medel i motsats till de statliga bidragen, vilket 
medför att jordbrukaren i sin deklaration för göra avdrag, som om 
hela kostnaden för investeringen var erlagd av honom själv. 

Exempel: En jordbrukare köper konstgödsel för 2000 kronor brutto 
och betalar själv 800 kronor ( = 40%), medan allmänningen står för 
resten av kostnaden. I sin deklaration får jordbrukaren göra avdrag 
med hela kostnaden nämligen 2000 kronor. På så sätt blir samtliga 
allmänningsbidrag i verkligheten betydligt större än vad bidragsprocenten 
anger. 

10.6.5.6. Allmänningsanslagens inverkan på det statliga stödet 

Det faller sig ganska naturligt att ställa frågan, huruvida de statliga 
myndigheterna i sin bidragsgivning påverkats av allmänningens verk
samhet? Har exempelvis reducerat statligt stöd utgått till allmännings-
kommunerna? Det är en intressant frågeställning, som det tyvärr är 
omöjligt att ge ett helt korrekt svar på. 

Det finns bara ett par belägg för att jordbrukarna pga tillgång 
till allmänningsanslag fått reducerade statsbidrag, vilka dessutom infallit 
under tider, då de anslagna medlen varit begränsade. I det ena fallet 
rör det sig om statliga medel till ladugårdsförbättringar, vilka tilldelats 
hushållningssällskapen i slutet av 1930-talet. Dessa medel var emellertid 
begränsade och reserverades därför i första hand för kommuner, där 
allmänningsanslag till ladugårdsförbättringar inte utgick. I det andra 
fallet härrör det sig från krigsåren, då hushållningssällskapet hade lyckats 
komma över 50 000 kronor för inköp av konstgödsel och utsäde. Beloppet 
var emellertid inte så stort, att alla jordbrukare inom länet kunde få 
del av det. Sällskapets förvaltningsutskott var därför tvunget att begränsa 
hjälpen till kommuner utan allmänningsskog. Samma sak hände vid 
ytterligare ett tillfälle, då ett lika stort belopp utdelades för inköp av 
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konstgödsel (1941).1 Några belägg för övrigt för att reducerat statligt 
stöd skulle ha drabbat jordbrukarna inom allmänningskommunerna har 
inte funnits att tillgå.2 

Bevis för att jordbrukarna pga allmänningsanslagen fått vidkännas 
reducerade statliga bidrag är sålunda få. Däremot kunde det stöta 
på vissa initialsvårigheter för delägarna att få en statlig institution att 
göra en korrekt tolkning av ordet bidrag för att erhålla ett statligt 
stöd.3 

Efter diskussionen om ett eventuellt begränsat statligt stöd, kan man 
även ställa en omvänd fråga med följande ordalydelse: Har statligt stöd 
eventuellt utgått i större omfattning tack vare allmänningsanslagen? 
Det finns flera skäl, som talar för att så skulle ha varit fallet. Jordbru
karnas benägenhet att söka statliga bidrag och lån har ökat, då dessa 

*) Bidrag till konstgödsel och utsäde från hushållningssällskapet. 
Kommun ant bidr.tagare Kommun ant bidr.tagare 
Piteå-Hortlax 185 överkalix 68 
Norrfjärden 6 Nedertorneå 55 
Älvsbyn 96 Karl-Gustaf 57 
Nederluleå 6 Hietaniemi 36 
överluleå 10 Övertorneå 122 
Edefors 53 Korpilombolo 92 
Råneå 178 Jukkasjärvi 2 
Töre 34 Summa 1079 
Nederkalix 79 
Källa: Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar 1940. 
2) En särskild undersökning om det statliga stödets storlek till Korpilombolo kommun 
(som saknar allmänningsskog, men som har ungefär samma naturliga förutsättningar för 
jordbruk) har även gjorts, men ingenting tyder på att jordbrukarna inom denna kommun 
skulle ha kommit i en mer gynnad ställning i förhållande till statsbidragen än deras 
yrkeskollegor i allmänningskommunerna. 
3) Den statliga bostadsstyrelsen hade från början den inställningen att inga statliga bi
drag skulle utgå till allmänningsdelägarna i Jokkmokk för indragning av vatten och 
avlopp (i slutet av 1940-talet). I de statliga bestämmelserna stod det att bidrag skulle 
inte ges till vatten och avlopp, om sådant utgick från annat håll. Bostadsstyrelsen 
underrättades om, att man gjort en feltolkning av ordet bidrag. Det var inte fråga om 
bidrag från annat håll utan en utdelning från egen skog. Bostadsstyrelsen ändrade därpå 
uppfattning och lämnade statligt stöd till nämnda verksamhet (Muntlig uppgift: fd 
vandringsrättaren Emil Edström, 1972). 
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kunnat kompletteras med anslagen från allmänningarna. Detta har fram
kommit bl a i samband med investeringar i ladugårdsbyggnader (se ex 
Gällivare och Arjeplog), vid inköp av jordbruksmaskiner och vid ordnande 
av vatten och avlopp samt vid utdelning av det statliga B-stödet efter 
juli 1 971. Fastigheternas intresse för de statliga skogsvårdsbidragen torde 
också ha ökat. Allmänningsstyrelserna brukade också ofta rekommendera 
eller rent av tvinga delägarna till att först ansöka om ett statligt stöd, 
innan allmänningsanslag beviljades. 

I det här sammanhanget kan det även vara befogat att påpeka kravet 
på allmänningsbidrag i samband med kommunernas elektrifiering för att 
få staten att lämna ett ekonomiskt stöd. Intressant är också det förhål
landet, att fastighetsägarna inom de norra delarna av överkalix och 
övertorneå samt Korpilombolo kommuner vilka ingick i övre Finn
bygdens belysningsförening kompenserades med ett tilläggsanslag från 
staten på 96 000 kronor för det allmänningsbelopp, som tilldelades 
elkonsumenterna inom Pajala, Junosuando och Tärendö kommuner (1941). 

10.6.5.7. Konflikt mellan den statliga jordbrukspolitiken och 
allmänningarnas anslagsverksamhet 

Med hänsyn till den statliga jordbrukspolitikens utveckling är det natur
ligtvis en mycket intressant frågeställning, huruvida allmänningarnas 
jordbruksverksamhet på lokal nivå kommit i konflikt med jordbruks
politiken på riksnivå? För en sådan analys visar föreliggande under
sökning, att det är nödvändigt att dela upp undersökningsperioden 
i två faser, dels tiden fram till 1950 dels tiden efter detta år. 

Under tiden fram till 1950 finns ingenting, som tyder på en konflikt 
mellan statens verksamhet och allmänningarnas. De båda institutionerna 
hade i stort ungefär samma målsättning, nämligen att främja jordbrukets 
utveckling och bebyggelseexpansionen. Staten lämnade också särskilt 
stöd till småbruket för att underlätta dess livsvillkor (ex producent
bidraget 1939). 

Efter 1950 ändrades emellertid inriktningen i den statliga jordbruks
politiken mot en allt restriktivare hållning särskilt gentemot småbruket, 
något som drabbade jordbruken i det norrländska inlandet mycket hårt. 
Denna förändrade inställning avspeglar sig också i allmänningarnas 
reglementen från 1954. Nu infördes formella krav på allmännings
styrelserna att vid utdelning av anslag till ekonomibyggnader eller 
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andra större investeringar först inhämta lantbruksnämndens yttrande 
om företagens framtida möjligheter att bestå på lång sikt. Liknande 
formella krav på allmänningsorganisationen hade aldrig tidigare före
kommit, varför allmänningsdelägarna reagerade ytterst negativt mot de 
nya bestämmelserna, vilka introducerats på inrådan av lantbruksstyrelsen. 
Mina undersökningar visar emellertid, att delägarna vid ett flertal tillfällen 
tog avsteg från bestämmelserna och beviljade anslag till ekonomibyggnader 
både utan att höra lantbruksnämnden och också mot dess avslag på 
ansökta statsbidrag. Det har däremot inte visat sig, a tt lantbruksnämnden 
skulle någon gång ha kritiserat allmänningarna för deras bidragspolitik. 

Under 1950-talet utmärkte sig den statliga jordbrukspolitiken främst 
av en strävan att dra ner på landets mjölkproduktion. Detta tog sig 
uttryck i att arealtillägget (1959) fick ersätta det tidigare producent
bidraget för att undvika bidragets stimulerande effekt på mjölkproduk
tionen. Denna inriktning i den statliga verksamheten ter sig synnerligen 
intressant sett i relation till allmänningarnas. Från 1950-talet finns 
nämligen flera exempel på hur allmänningarna stimulerade till en ökad 
mjölkproduktion genom investeringar i mejeribyggnader och bidrag till 
mjölktransporter. Här föreligger alltså ett exempel på en motsatt strävan 
i politiken mellan lokal — och riksnivå. Ett annat talande exempel 
är detta, att samtidigt som staten introducerade arealtillägget satte också 
diskussionerna igång på allvar bland allmänningsdelägarna att introducera 
den artificiella Inseminationen i glesbygden. Denna hade också i högsta 
grad en stimulerande effekt på mjölkproduktionen. 

På 1960-talet hårdnade den statliga jordbrukspolitiken ytterligare 
och ledde fram till beslutet, att statligt stöd inte skulle lämnas stödjordbruk 
eller annat deltidsjordbruk. Allmänningarna fortsatte i allmänhet som 
vanligt med sin stödgivning till jordbruket, även om pga jordbrukets 
avveckling en förskjutning märktes i utdelningen mot skogssektorn. Inom 
en allmänning, nämligen Arvidsjaurs, intensifierades debatten om stödet 
till jordbruket. Man diskuterade: På vilket sätt kan vi försöka motverka 
de negativa effekterna av de indragna statliga stödåtgärderna? Resultatet 
blev, att allmänningsanslag till kraftfoder och ekonomibyggnader infördes. 
Det finns från Arvidsjaur ett antal exempel på att jordbrukets fortbestånd 
förlängdes ett antal år tack vare bidraget till ekonomibyggnader. Inom 
särskilt Arvidsjaur kommer det till klart uttryck, att man på den lokala 
nivån ville gå emot jordbrukspolitiken, som den fördes på riksnivån. 

Man kan alltså konstatera, att medan allmänningarnas verksamhet 
med jordbruksanslagen gick ut på att dämpa takten i jordbrukets 
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avveckling och att konservera den befintliga bebyggelsestrukturen, inrik
tades den statliga jordbrukspolitiken på att påskynda jordbrukets avveck
ling (bl a genom avgångsvederlag) och att överföra produktionsresurser 
från jordbrukssektorn till andra näringsgrenar, vilket innebar en önskan 
om ett mer rationellt tillvaratagande av och en koncentration av resur
serna. 

10.6.5.8. Sammanfattande kommentarer 

Före 1950 fanns inga formella bestämmelser, som reglerade kontakterna 
mellan allmänningarna och staten, dvs på det regionala planet lantbruks
nämnden. Båda hade ungefär samma inriktning i verksamheten, nämligen 
att främja jordbrukets expansion. Efter 1950 ändrades emellertid inrikt
ningen i den statliga jordbrukspolitiken mot en allt restriktivare hållning. 
Detta drabbade särskilt småjordbrukets livsvillkor, Det statliga stödet min
skade efterhand och koncentrerades på ett färre antal jordbrukare och 
byar. 

Lantbruksnämndens stöd till jordbruket i allmänningskommunerna 
utgjorde under de fyra femårsperioderna åren 1950—1970 följande (milj 
kronor: 2,5, 2,7, 1,9 och 1,5. Beloppen kan jämföras med allmännings-
anslagen under motsvarande perioder: 5,9, 6,7, 5,5 och 4,1 milj kronor. 
Lantbruksnämndens jordbruksstöd har framförallt lämnats till investe
ringar i anläggningar, medan allmänningarnas anslag huvudsakligen har 
använts till jordbrukets driftskostnader (artificiell insemination, veterinär
förrättningar och konstgödsel). 

I 1954 års allmänningsreglementen introducerades formella bestäm
melser, som reglerade kontakterna mellan allmänningarna och lantbruks
nämnden. Exempel finns emellertid på att avsteg gjordes ifrån dessa 
krav. 

Under 1950-talet kan man skönja en begynnande motsatt strävan 
mellan allmänningarnas verksamhet med jordbruksanslagen och statens 
jordbrukspolitik. Skillnaderna accentuerades alltmer under 1960-talet. 
Medan allmänningarnas verksamhet gick ut på att dämpa takten i jord
brukets avveckling, inriktades statens politik på att påskynda denna. 
Därmed kan man alltså påstå, att det uppstod en konfliktsituation i 
jordbrukspolitiken mellan lokal respektive riksnivå vilket man på ett 
förenklat sätt skulle kunna uttrycka enligt nedanstående modell. 
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KONSEKVENSER AV ALLMÄNNINGARNAS VERKSAMHET MED 
JORDBRUKSANSLAGEN RESPEKTIVE DEN STATLIGA 

JORDBRUKSPOLITIKEN FÖR NORRBOTTENS INLAND 

ALLMÄNNINGARNAS 
VERKSAMHET 

I 
LÄGRE NEDLÄGGNINGSTAKT 

I 
BEVARANDE AV BEFINTLIG 

BEBYGGELSE 

4 
LÄGRE 

BEFOLKNINGSMINSKNING 

I 
HÖGRE 

LOKALINKOMST 

STATENS JORDBRUKSPOLITIK 

1 
HÖGRE NEDLÄGGNINGSTAKT 

J 
BEBYGGELSEKONCENTRATION 

i 
HÖGRE 

BEFOLKNINGSMINSKNING 

I 
LÄGRE 

LOKALINKOMST 

10.7. SAMMANFATTNING 

Allmänningsorganisationen är utsatt för ständig påverkan utifrån, vilken 
på ett mer eller mindre direkt sätt format verksamheten. Krav och 
önskemål har ställts på organisationen inte bara från enskilda individer 
utan också från olika samhällsinstitutioner. Kraven omvandlas i sin 
tur inom organisationen till en mängd olika beslut och verkställs bl a 
genom utbetalning av anslag till skilda områden. Det existerar informa
tions- och kommunikationskanaler mellan de inom systemet ingående 
elementen. Lagar och förordningar har också reglerat kontakterna mellan 
dessa. De relationer, som varit föremål för särskild analys är följande: 
allmänning och delägare, allmänning och icke-delägare, allmänning och 
kommun, allmänning och länsstyrelse och allmänning och staten ( = lant
bruksnämnd). 
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De formella respektive informella reglerna samt allmänningsbesluten 
har lett till en rad effekter, som tar sig uttryck i utdelningen, samt 
konsekvenser för individer och samhälle. Nedan sammanfattas de vikti
gaste resultaten av de olika relationerna. 

Allmänning och delägare 

I allmänningsreglementena finns bestämmelser, vilka har reglerat delä
garnas utövande av rösträtt vid stämmorna. Denna har bestämts av 
respektive delägares andelsstorlek. Genom det s k reducerade röstetalet 
har man begränsat de större delägarnas, framförallt skogsbolagens möjlig
heter att utöva ett alltför starkt inflytande på besluten. Röstning i 
förhållande till andelstal förekommer inte så ofta, eftersom denna är en 
tidskrävande procedur. Istället har varje delaktig fastighet haft en röst 
vid stämmorna. På så sätt har alla delägare jämställts oberoende av 
deras andel i allmänningen. Inom ramen för bestämmelserna om utdelning 
till jord- och skogsbruket och allmänt gagn har delägarna själva kunnat 
utöva inflytande på specialområden och detaljbestämmelser. Vid den 
årliga utdelningen har man vanligtvis bortsett från andelsstorleken. 
Hänsyn har endast tagits till delägarnas utförda arbetsprestationer. 

Rösträttsbestämmelserna och den styrda utdelningen, särskilt till jord
bruket har medfört, att pengar omfördelats från juridiska personer till 
fysiska och från större delägare till mindre. Omfördelningseffekten av 
utdelningen från skogsbolag till övriga delägare utgör för perioden 
1950—1970 drygt 7 milj kronor. Den styrda utdelningen till de areella 
näringarna har under 1960-talet även lett till en omfördelning av medel 
från delägare sysselsatta inom urbana näringar till den kvarvarande 
jordbruksbefolkningen. I mitten av 1970-talet utgjorde allmänningsan-
slaget cirka 2/3 av kontantöverskottet vid brukningsenheter med 10 kor 
inom Arvidsjaurs och Jokkmokks kommuner. 

Allmänning och icke-delägare 

Vid sidan av allmänningsdelägarna har jordbruk även utövats av andra 
personer, vilka saknat i mantal satt jord. Dessa borde formellt sett inte 
haft tillgång till allmänningsanslag. Trots detta förhållande har även 
denna grupp kommit i åtnjutande av direkta allmänningsanslag, särskilt 
inom kommunerna med de större allmänningsskogarna. Inom de mindre 
allmänningarna har man förhållit sig mer restriktiv med anslag till 

347 



icke-delägare. Men även inom dessa har berörda personer haft nytta 
av och tillgång till sådan service av mer generell karaktär, som riktat 
sig till samtliga inom kommunen boende jordbrukare (artificiell insemi
nation, djursjukvård, hovvård, mejerier). En viss omfördelning av inkom
ster har även sålunda skett från delägare till icke-delägare. 

Allmänning och kommun 

Tidsperioden fram till 1922 höll man allmänningsstämma ihop med 
kommunalstämma. Frågor, som berörde allmänningen och dess ekonomi 
drogs in under de kommunala angelägenheterna. Efter 1922 avskildes 
allmänningsverksamheten från kommunens, vilket naturligt innebar ett 
allt mindre direkt engagemang från allmänningens sida i de kommunala 
investeringarna. I reglementena efter 1922 har inte funnits några formella 
krav på kontakter mellan allmänningen och kommunen. Kontakter och 
samarbete har dock alltemellanåt förekommit, särskilt i fattigvårdsfrågor. 

Innehavet av allmänningsskog har i allmänhet inneburit, att kommu
nerna intagit en återhållsam attityd till att lämna stöd till jordbruket. 
Man har hänvisat till allmänningens goda ekonomi, målsättningen för 
allmänningsskogarnas tillkomst och till bestämmelserna i kommunal
lagen, vilka har hindrat kommunerna från att lämna stöd till privata 
investeringar. Man har även anfört som tungt vägande skäl, att stöd 
till jordbruket inte är förenligt med intentionerna i den statliga jorbruks-
politiken. Befintligheten av allmänningar har medfört, att kostnader 
som borde ha burits av alla kommuninnevånare istället har i viss utsträck
ning omfördelats till allmänningsdelägarna genom deras investeringar 
förutom i jord- och skogsbruket i mejerier, vatten och avlopp, vägar, 
elektrifiering, tvättstugor, jakt- och fiskevård. Existensen av allmän
ningsskog har även för kommunalekonomin haft en klart större betydelse 
än skatteintäkterna från bolagsskog. 

Allmänning och länsstyrelse 

Förhållandet mellan länsstyrelsen och allmänningen har strängt reglerats 
i allmänningsreglementena. I första början var allmänningarnas hand
lingsfrihet ganska så begränsad i relation till länsstyrelsen. Bestämmelserna 
har emellertid ändrats efterhand och lett till en mer självständig position 
för allmänningarna. Tiden före 1940 kunde länsstyrelsen utöva ett stort 
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inflytande på allmänningarnas anslagsinriktning. Detta har förekommit 
i samband med introduktionen av anslag till konstgödsel, foderinköp, 
djursjukvård och elektrifiering. I allmänningsprotokollen finner man 
då uttrycket "länsstyrelsen hade anmodat". 

Allmänning och stat ( = lantbruksnämnd) 

Före 1950 fanns inga formella bestämmelser, som reglerade kontakterna 
mellan allmänning och lantbruksnämnden. Båda institutionerna hade 
ungefär samma mål för verksamheten, nämligen att främja jordbrukets 
expansion. Den förändrade inriktningen i den statliga jordbrukspolitiken 
kom att avspegla sig i 1954 års allmänningsreglementen. Allmännings-
styrelsen ålades att i samband med utdelningen av anslag till större 
investeringar, framförallt ekonomibyggnader inhämta lantbruksnämndens 
yttrande om företagets fortbestånd i framtiden. Exempel finns på att 
man gjorde avsteg ifrån bestämmelserna. Lantbruksnämndens stöd har 
framförallt inriktats på investeringar i anläggningar, medan allmän-
ningsanslagen främst använts till jordbrukets driftskostnader. En begyn
nande dualism mellan allmänningarnas verksamhet med jordbruksanslagen 
och den statliga jordbrukspolitiken kunde redan skönjas på 1950-talet. 
Skillnaderna accentuerades alltmer under 60-talet. Medan allmänningarnas 
lokala verksamhet gick ut på att dämpa takten i jordbrukets avveckling 
och att bevara den befintliga bebyggelsestrukturen, inriktades statens 
politik på att påskynda avvecklingen av jordbruk och därmed också 
en fortsatt utglesning av bebyggelsen. 

I tabell 73 lämnas en sammanfattande översikt över det samlade jord
bruksstödet till Norrbottens inland från allmänningar, kommuner och 
lantbruksnämnd. Under samtliga delperioder dominerar stödet från all-
männingarna. 
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Tab 73. Sammanställning över det sammanlagda jordbruksstödet till 
allmänningskommunerna (kronor) från 
allmänning, kommun och lantbruksnämnd 

1  9 5 0  —  1  9 5  4  1  9 5  5  —  1  9  5  9  
Kommun Allm Kom Lantbr Allm Kom Lantbr 

Arjeplog 549 780 144 780 819 952 6 647 117015 
Arvidsjaur 507 641 49 216 514 302 744 176 42 797 800 003 
Jokkmokk 1 802 424 248 949 1 165 373 — 115 590 
Gällivare 1 566 657 216 478 510 260 2 498 473 794 613 800 985 
Pajala, 1 
Junosuando, l 1 352 843 846 422 1 191 457 450 825 
Tärendö J 
Kiruna 176 626 245 527 225 338 357 414 602 538 383 050 

Summa: 5 955 971 511 221 2 490 051 6 776 845 1 446 595 2 683 508 

1 9 6 0  —  1 9 6 4  1  9 6 5  —  1  9 6  9 
Kommun Allm Kom Lantbr Allm Kom Lantbr 

Arjeplog 725 514 9 254 63 505 361 601 12 186 26 610 
Arvidsjaur 915 209 36 340 653 176 1 277 796 25 010 199 097 
Jokkmokk 1 099 021 — 168 795 680 673 — 1 000 
Gällivare 1 663 487 502 864 414 754 1 140 545 329 663 239 500 
Pajala, i 
Junosuando, V 904 297 930 332 570 716 378 12 460 867 018 
Tärendö j 
Kiruna 207 956 428 269 310 042 136 447 328 165 147 470 

Summa: 5 515 484 477 657 1 942 842 4 313 440 707 484 1 480695 

Summa (kr) 1950— 1969 
Allm Kom Lantbr 

22 561 740 3 642 957 8 597 096 
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11. SLUTORD 

Allmänningsanslagens betydelse för produktionen inom jord- och skogs
bruket samt för enskilda individer och samhälle har sammanfattats i 
kapitlen 9 och 10.7, varför det är överflödigt att här upprepa de tidigare 
redovisade resultaten. Avslutningsvis tänker jag istället diskutera allmän-
ningarnas betydelse för jordbrukets utveckling under skilda perioder. 

Ännu för tjugo år sedan, alltså i mitten av 1950-talet, karaktäriserades 
Norrbottens inland av ett näringsliv, som var anpassat till ett småskaligt 
och lågmekaniserat jord- och skogsbruk. Den helt övervägande delen 
av befolkningen var beroende av sysselsättningen inom de areella näring
arna. Men tjugo år senare har bilden väsentligt förändrats. De små 
brukningsenheterna dominerar visserligen fortfarande, men antalet företag 
har minskat kraftigt. Mekaniseringen av arbetsprocesserna har fram
skridit i stor omfattning och andelen sysselsatta inom jord- och skogs
bruket är inte lika dominerande som tidigare. Det totala antalet förvärvs
arbetande har också gått ner p g a den ökade utflyttningen. De stora 
flyttningsströmmarna från inlandet har framförallt genererats av den 
sysselsättningsmässiga tillbakagången inom de areella näringarna, vilken 
icke i motsvarande grad kompenserats av nya arbetstillfällen inom 
andra näringar. 

Vid en diskussion av vilken betydelse man kan tillmäta allmännings-
anslagen för jordbrukets utveckling i Norrbottens inland är det lämpligt 
att indela undersökningsperioden i två faser, dels en expansionsfas, dels 
en kontraktionsfas med en brytningspunkt, som infaller under första 
hälften av 1950-talet. 

Expansionsfasen karaktäriseras av en utvidgning av åkerarealen, medan 
kontraktionsfasen kännetecknas av en motsvarande nedgång. Föreliggande 
undersökning har visat, att det är nödvändigt att hålla isär de båda 
faserna vid analysen av anslagens betydelse för jordbruket under skilda 
perioder. Vidare måste man vid bedömningen hela tiden ha i åtanke 
områdets karaktär, som det är skildrat i kap 1 och dess reella möjlig
heter för jordbruk. Hit hör bl a den korta vegetationsperioden, de små 
möjligheterna till differentiering av växtodlingen samt den mycket 
säsongartade arbetsbelastningen inom jordbruket. Stödjordbruken och 
de ofullständiga enheterna har alltid dominerat inom området. Medel
arealen per brukningsenhet ökade visserligen något med tiden, men 
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ännu på 1960-talet var bortåt 90 °/o av enheterna under 5 ha. Även 
skogsarealerna var med hänsyn till de relativt låga boniteterna små. 
Några större sammanhängande åkerområden finner man knappast i 
inlandet utan istället är det de stora skogsområdena, som här dominerar. 
Ytterligare en faktor som måste understrykas i sammanhanget är de 
stora avstånden, vilka har vållat stora problem för avsättningen av 
jordbruksprodukter och för tillförseln av nödvändiga produktionsmedel. 
De små åkerarealerna och de långa avstånden mellan byarna har även 
försvårat utvecklingen mot så stora jordbruksfastigheter som i kustlandet. 

Jordbrukets expansionsfas kännetecknas av ett stort intresse från 
statens sida att stimulera till bebyggelseexpansion och nyodling. Denna 
tillväxt var särskilt omfattande under 1930-och 1940-talen. Skogsbru
kets behov av arbetskraft underströks också, vilket motiverade en spridd 
bebyggelse. Allmänningarnas fördelning av jordbruksanslagen, framför
allt till växtodlingen, inriktades på att stödja den statliga jordbruks
politiken och på att komplettera det statliga stödet till nyodling. Vid 
sidan av staten uppmuntrade sålunda även allmänningarna jordbrukets 
expansion, såväl kvantitativt som kvalitativt. Anslagsverksamheten skiljer 
sig som tidigare nämnts från allmänning till allmänning beroende på de 
egna resursernas storlek. De anslag som samtliga gav var bidrag till 
konstgödsel och djursjukvård. 

Under större delen av expansionsfasen spelade naturahushållningen 
en förhållendevis stor roll för jordbruksbefolkningen. Kontantinkomsterna 
hämtades till allra största delen från skogs- och flottningsarbete. Ett 
antal undersökningar från 1950-talet visar, att jordbruksdriften vid 
brukningsenheter under 5 ha gav ett ytterst begränsat eller rentav ett 
negativt netto.1 De jämförelsevis höga produktionskostnaderna i jord
bruket och den ogynnsamma prisutvecklingen medförde, att man sällan 
fick tillräcklig ersättning vid de små orationella enheterna. Det var 
alltså i högsta grad väsentligt med kompletterande sysselsättningar, främst 
i form av arbete i skogen — både inom det egna företaget och inom 
storskogsbruket — varav det sistnämnda betydde mest för inkomsternas 
förvärvande. Bortåt 60 °/o av jordbrukarnas inkomster under 1950-talet 
erhölls genom arbete utanför det egna företaget. 

Allmänningsanslagen täckte i allmänhet en mindre del av jordbrukets 
produktionskostnader. Men deras betydelse bör i första hand inte mätas 
med hänsyn till det nominella värdet utan måste ses i samband med 

*) Se exempelvis i Norrbottens Lantmannablad 1955 nr 1 om "Räkenskapsresultat för 
svenska jordbruk 1951—52", Hjelm: "Lantbrukets ekonomiska förhållanden i Norrbot
tens län (1958). 
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jordbrukarnas ekonomiska situation och hela hans verksamhet i övrigt. 
Anslagen bör också värderas utifrån den stimulerande och påskyndande 
roll, som de faktiskt utövat på tillkomsten av en rad nya företeelser. 
Vidare bör organisationens roll och betydelse för ordnande av gemensam 
service för delägarna och för informationsspridningen i allmänhet under
strykas. Allmänningsstämman var en viktig lokal instans, vid vilken 
jordbrukarna hade möjlighet att framföra sina synpunkter. Vid 1950-
talets början inleddes så kontraktionsfasen. Den tekniska utvecklingen 
inom storskogsbruket, framförallt genom ökad användning av traktorer 
och motorsågar, ändrade nästan helt livsbetingelserna på landsbygden. 
Storskogsbruket övergick till att i större utsträckning anställa helårs
arbetare. Stödjordbruket kunde inte längre räkna med arbetstilllfälen 
i någon större utsträckning vare sig inom domänverket eller skogsbolagen, 
vilka tillsammans ägde ungefär 60 % av skogsmarken inom länet. Avverk
ningarna ändrade också karaktär. Lokala, mindre avverkningar som gett 
sysselsättning åt den spridda och perifert boende arbetskraften ersattes 
av stora och koncentrerade avverkningar. Mekaniseringen minskade 
kraftigt arbetsåtgången; år 1955 var arbetsåtgångstalet 0,9 dagsverken/m8 

skog och år 1970 ungefär 0,1 dagsverken/m3 skog. I mitten av 1960-
talet utfördes drygt 80 % av arbets volymen i storskogsbruket inom 
Norrbottens län av heltidsanställda årsarbetare (BD 80 s 98). 

Det minskade arbetskraftsbehovet till storskogsbruket begränsade sålun
da starkt möjligheterna att bedriva ett deltidsjordbruk i kombination med 
anställning i skogsarbete. Den statliga jordbrukspolitiken ändrade också 
karaktär och fick ett stramare innehåll, vilket framförallt kom att drabba 
småbrukarna. Produktpriserna hölls också nere. Dråpslaget för inlandets 
småjordbruk kom år 1967 då man efter riksdagens beslut tog med i 
rationaliseringskungörelsen följande regel: "Statligt stöd lämnas ej till 
stödjordbruk eller annat deltidsjordbruk". Även utvecklingen inom de 
övriga näringarna, framförallt industrin och vattenkraftsutbyggnaderna 
påverkade avvecklingen av jordbruk i inlandet. Det ökade intresset för 
skolutbildning bidrog naturligtvis också till att yngre personer lämnade 
landsbygden för ett liv i staden. Alla nämnda faktorer bidrog till att 
antalet kreaturslösa och obrukade enheter ökade. Deras andel av det 
totala antalet jordbruksfastigheter uppgick i början av 1960-talet till 
mellan 40 och 50 %. 

Den minskade sysselsättningen inom storskogsbruket var ett av de 
viktigaste argumenten för att allmänningarna inom Arvidsjaurs och 
Arjeplogs kommuner skulle satsa pengar i mejeribyggnader och ordna 
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med mejeridrift, en åtgärd, som rimligtvis bör ha förlängt jordbrukens 
fortbestånd i inlandet. Detta sistnämnda påstående framfördes även i 
samband med introduktionen av den artificiella Inseminationen under 
1960-talet, vilken ansågs ytterst livsviktig för ett fortsatt jordbruk i 
inlandet. Vid sidan av de sysselsättningsmässiga aspekterna ansågs även 
sociala skäl motivera ett allmänningsstöd till seminverksamheten. Man 
önskade på så sätt underlätta livsvillkoren för den äldre kvarvarande 
jordbruksbefolkningen. Det var också ett sätt att uppskjuta en ökad 
arbetslöshet några år framåt i tiden. Nämnda orsaker talade också 
för att behålla anslagen till konstgödsel och veterinärförrättningar.1 

Av jordbrukarnas åldersfördelning framgår, att de aktiva jordbrukarna 
efterhand förskjutits uppåt i åldrarna. I början av 1960-talet var andelen 
verksamma brukare i åldrarna 50 år och däröver drygt 60 %. Andelen 
brukningsenheter ägda av utbor, dödsbon och andra juridiska personer 
hade också ökat. De flesta brukningsenheter tycktes upphöra först då 
den gamle brukaren avgick av hälso- eller åldersskäl. Takten i jord
brukets avveckling fördröjdes på så sätt, men hindrade en yngre person 
att ta över driften. Enheterna var alldeles för små för att under en 
övergångsperiod försörja två brukare samtidigt. En jordbruksekonomisk 
undersökning av Norrbottens lantbruk från år 1961 visade på småjord
brukets ytterst dåliga lönsamhet. En gård med 7,5 ha åker och 20 ha 
skog gav nätt och jämt jordbrukaren en positiv arbetsersättning (0,34 kr 
per timme), vilket kunde jämföras med en industriarbetarlön i Luleå
området på 7 kronor per timme.2 Man skulle sålunda ha behövt fler
dubbla genomsnittsföretagens storlek och intensifiera driften för att få 
en acceptabel arbetsinkomst. Det är förståeligt, att nyrekryteringen till 
jordbruket bl a därför försvårades. Vid företag under 10 ha var möjlig
heterna att genom självfinansiering utvidga företaget obefintliga. Efter 
1967 tilldelades inte heller några jordförvärvslån till inlandet. 

Allmänningsanslagen har framförallt täckt en del av jordbrukets 
driftskostnader. Lån till jordbrukarnas privata investeringar har aldrig 
lämnats. Allmänningsanslagen har inte varit av den storleksordningen 

1) Exempel på sådant uttalande lämnas bl a av en av allmänningsstyr elsen inom Arje
plog tillsatt utredningskommitté: "Ett slopande av bidragen till konstgödselinköp, semin
verksamheten, veterinärförrättningar och övriga jordbruksförbättrande åtgärder skulle 
komma att ytterligare försämra lönsamheten för jordbrukarna och därigenom påskynda 
nedläggelsen av jordbruksdriften på många fastigheter (Arjeplogs allmänningsskog 
18.12.63.). 
2) Ingvar Myrehed och Ulf Renborg: Företagsformer i Norrbottens lantbruk, Jord
brukets utredningsinstitut nr 2 1965, s 45. 
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att de kunnat bidra till någon nyrekrytering av jordbrukare. Däremot 
talar mycket för att anslagen har underlättat situationen för den kvar
varande befolkningen. På så sätt skulle allmänningsanslaget ha fördröjt 
takten i nedläggningen av jordbruk. Detta är en av de synpunkter, som 
ofta framförts till mig av de många jordbrukare, som jag kommit i 
kontakt med. Allmänningsstödets psykologiska betydelse, trots jorbrukets 
dåliga premisser från lönsamhetssynpunkt och i det närmaste obefintligt 
statligt stöd, har ständigt betonats av berörda jordbrukare. 

Man kan naturligtvis efteråt, då man blickar tillbaka på 1960-talets 
utveckling, spekulera över om man med en annan form av utdelning 
bättre hade lyckats med att dämpa avvecklingen av jordbruk. Borde 
man vid sidan av anslagen till skogsbruket ha koncentrerat utdelningen 
till ett färre antal anslagstyper? Skulle man istället ha gått in för att 
lämna producentbirag, eftersom mjölkproduktionen är den mest lönsamma 
inkomstgrenen. Stöd kunde också ha lämnats för inköp av mer produktiva 
kor. Anslag till en förbättrad information om behovet av såväl drifts-
som inre rationalisering hade säkert också varit till stor nytta. Det man 
saknar i allmänningarnas politik under hela 1960-talet är en mer över
gripande måldiskussion om hur man bäst skall främja jordbrukets fortbe
stånd i inlandet och därmed hejda avfolkningen från inlandet. 

Men å andra sidan måste man hålla i minnet, att ett mer koncentrerat 
stöd till jordbruksnäringen skulle ha kommit i konflikt med fördelnings
principen och gynnat ett fåtal delägare. Dessutom måste man komma 
ihåg, att det från myndigheternas sida inte heller fanns en klart uttalad 
målformulering för inlandets framtida utveckling. De flesta argumenten 
talade för en koncentration av resurserna. Mot denna bakgrund måste 
det nog vara svårt för en lokal organisation att i längden stimulera 
en näringsgren, om denna saknar samhällets stöd. 

Min undersökning har visat, att allmänningsskogarna för inlandskom
munerna i Norrbotten är ett viktigt ekonomiskt inslag, trots den allmänna 
tillbakagången inom jordbruksnäringen. Med tanke på inlandets svara för
utsättningar för ett differentierat näringsliv är det rimligt att avkastningen 
från allmänningsskogarna framförallt används till att skapa sysselsättning 
i inlandet. En fortsatt utdelning till bundna investeringar inom jord- och 
skogsbruket eller den lokala industriella verksamheten gör, att ett kapital
utflöde väsentligt dämpas från allmänningskommunerna till andra delar 
av vårt land. En övergång till en kontant utdelning eller en s k "dold" 
kontant utdelning skulle försvåra kontrollen över allmänningsmedlens 
användning på ett för inlandet ändamålsenligt sätt. Mot bakgrunden 
av den stora utflyttningen från inlandet har många allmänningsdelägare 
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kommit att bosätta sig utanför sina forna hemkommuner men med 
fortsatt andel i allmänningen. Med hänsyn till denna utveckling kan 
man förvänta sig att ökade krav ställts på en förändring i utdelningen 
av allmänningsanslagen för att på så sätt kunna nyttja en större andel 
av utdelningen. För inlandskommunerna vore en sådan utveckling ytterst 
negativ. 

I länsprogram 1974 skisseras också en fortsatt nedgång för de areella 
näringarna fram till år 1990, vilket kan utläsas i figur 34. 

Om intresse finns att dämpa eller bryta denna utveckling, borde 
allmänningsstyrelserna initiera måldiskussioner med delägarna och åstad
komma preciserade målformuleringar om allmänningarnas framtida an
slagsverksamhet. Ett ökat samarbete mellan allmänningsförvaltningar 
och kommun, lantbruksnämnd, skogsvårdsstyrelse och länsstyrelse vore 
också mycket värdefullt för inlandets näringsliv. 

I slutskedet av avhandlingsarbetet (mars -77) har "1972 års jordbruks-
utredning" kommit med förslag om den framtida jordbrukspolitiken. 
I denna förordas ett "särskilt regionalt jordbruksstöd" vilket i viss 
mån skulle förbättra situationen för jordbruksföretagen i inlandet. Även 
"Norrbottensdelegationen" (år 1976) har tilldelats 15 milj kronor för 
investeringar inom jord- och skogsbruket i glesbygden. I ett regional-
politiskt sammanhang skulle allmänningarna med sin anslagsverksamhet 
kunna utgöra ett intressant komplement till kommande regionalpolitiska 
satsningar. 

För att stimulera till nyetableringar av jordbruksföretag i kombination 
med skogsbruk i inlandet skulle man kunna rekommendera allmänningarna 
att exempelvis lämna starthjälp åt yngre företagare, eftersom kapital
frågan för dessa oftast utgör flaskhalsen för en kommande jordbruks
drift. Anslag borde också kunna ges till andra företagsformer än mjölkpro
duktion, såsom t ex bär- och potatisodlingar. Även företagare, som kombi
nerar jord- och skogsbruk med hantverk eller turism borde kunna tilldelas 
anslag. Delägarna inom Jokkmokk har visat på nya möjliga vägar för 
användning av allmänningsmedel genom investeringar i industriell verk
samhet med lyckat resultat. Vore detta exempel något som kunde följas 
av övriga allmänningskommuner? 

På allmänningsstyrelserna åvilar ett stort ansvar för att föreslå en 
effektiv användning av allmänningsmedlen som gynnar bygden och 
samtidigt skapar sysselsättning. Därmed framstår allmänningarna utan 
tvekan som en intressant möjlighet med till regionalpolitiska förhållanden 
anpassad utdelning. 
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Fig 33. Näringsgrensutveckling 1965—1990 Källa: Länsprogram 1974. 
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12. SUMMARY 

The following is a brief account of the history of common forests, of 
their importance to agriculture and forestry and finally of the interaction 
between common forests and individuals and authorities. 

In june 1976 the centenary of ithe creation of the first common 
forests in Norrbotten was celebrated. 

A government act dated the 17th March 1876 ratified the wishes 
of the inhabitants of Pajala to allocate a quarter of their crown forest 
grant to form one or more collectively-owned forests. Somewhat later 
other common forests came inte being in the communes of Arvidsjaur 
(1877), Gällivare (1883), Arjeplog (1889), Jokkmokk (1889), Jukkas-
järvi (1893) and Karesuando (1894). Nevertheless the actual decision 
to create common forests in Norrbotten was made a centenary ago. 

It was the governor of Norrbotten, H.A. Widmark, who initiated the 
creation of common forests in communes where forest ownership had not 
yet been established. Thanks to the growing demand for timber abroad 
the forests had greatly increased in value. Companies, well aware of 
increasing timber prices, were buying up large areas of the forests owned 
by farmers. 

Widmark wanted to prevent the companies from doing this, and 
came upon the idea of forming common forests. Futhermore the governor 
wished to stimulate agriculture, and this could be done by utilising 
part of the profits from common forests as investment capital. 

Common forests have had considerable economic importance for the 
aforementioned communes. Self-sufficiency survived for a long time in 
these areas, and even at the start of the 1950s the population still had 
low incomes compared with the rest of the country. 

Grants have been made to a number of different agricultural projects, 
e.g. livestock improvement, joint purchase of bulls, artificial insemination, 
hoof-and foot-care, veterinary service, field and access road-building, 
tractor service and general agricultural advice. Even farmers without 
common forest rights have benefited from these grants and in particular 
the larger common forests have been most generous. 

Such grants for agricultural improvement reached their peak in the 
mid- 1950s, when the area of cultivated land also reached its maximum. 
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Since then agriculture has contracted considerably. Between the years 
1940—1970 some 29 million crowns have been thus given to agriculture. 

As the investment requirements of agriculture decreased so the forest 
owners' interest has increasingly turned to forest care and exploitation, 
resulting in more forestry grants. During the period 1940—1970 forestry 
has received over 8 million crowns. Futhermore, grants have been given 
to a variety of investments which have been beneficial to the communes 
as a whole, e. g. hunting and fishing conservation, electricity supply, etc. 
Between 1940 and 1970 the common forests have allocated a total sum 
of over 40 million crowns, which has been of considerable importance 
to the local population. Futhermore these grants were tax-free until the 
end of 1975. 

Thus it can be seen that the common forests in Norrbotten have 
been of great economic and social value, and one can confirm that 
Widmark's ambitions for common forests have been achived. 

The common forest organisation is continually subject to outside 
influences, which have more or less determined its activity. Demands 
and wishes have been submitted to the organisation, not only by individuals 
but also by different bodies within society. Demands from inside the 
organisation are in turn transformed into numerous decisions which are 
often carried out by means of grants to various fields. Information 
and communication channels exist within the system and laws and decrees 
regulate contacts between the various elements. The relationships which 
have been selected for analysis are between common forests and the 
following: members, non-members, communes, county administration 
and finally the state (i. e. the Board of Agriculture). The formal and 
informal rules together with the decisions made by the common forests 
have had many consequences for individuals and society, the most 
important of which are summarized below: 

Common forests and members 

In the common forest regulations there are rules concerning voting 
rigths at meetings, based on the size of respective members holdings. 
However, the dangers of larger members (especially the big companies) 
having too strong an influence on decisions have been avoided by means 
of the so-called reduced vote system. Voting according to size of holdings 
rarely occurs, as the system is so time-consuming: Instead each participant 
has one vote at meetings. Thus all members have equal rights regardless 
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of their share of the common forest. Within the framework of regulations 
concerning allocations to agriculture, forestry and public benefit, members 
themselves have been able to influence special areas and details of 
stipulations. Ät annual dividend meetings the size of holdings has again 
normally been ignored. There are no formal decrees concerning the 
sharing out of grants, however the contributions of individual members 
to the work of the organisation is taken into account. Voting regulations 
and controlled payments, particularly to agriculture, meant that money 
has been redistributed from legal bodies to individuals, and from larger 
to smaller members. The redistribution effect of this sharing out from 
large companies to other members involved over 7 million crowns during 
the period 1950—1970. The controlled distribution to the agrarian 
economy during ;the 1960s even brought a redistribution of profits from 
members employed in urban occupations to those still engaged in agri 
culture. In the mid- 1970s the common forest allocations comprised 
some two-thirds of the cash surplus for farm holdings of ten cows in 
the interior of Norrbotten (Arvidsjaur and Jokkmokks communes). 

Common forests and non-members 

Farming has also been carried on by persons who have not owned 
assessment units of common forest. Stricly speaking this group should 
not have had access to grants from common forests, but many such 
persons have received grants, specially in communes with big common 
forests. Small common forests have been more restrictive to non-members. 
However, even in these areas non-members have been able to get help 
of a more general nature, which has been given to all farmers in the 
commune. Examples of such support include artificial insemination, 
veterinary service, hoof-and foot- care, dairies. Thus a certain shaving of 
the income has taken place between members and non-members. 

Common forests and communes 

Until 1922 the board-meetings in common forests and communes were 
held jointly. Questions concerning common forests and their economy were 
discussed together with communal affairs. There were no strict barriers 
between common forests and communes witt regard to their economy. 
After 1922 the business of common forests was separated from that of 
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communes, which of course meant that there was less direct interference 
in the affairs of a commune by common forests. In the rules after 1922 
there have not been any formal demands for contacts between common 
forests and communes. However contacts and cooperation, especially 
regarding public welfare, have been maintained. . 

In general the existence of common forests has meant that communes 
have had a more restricted attitude in giving support to agriculture. 
They have pointed to the good economy of common forests, the aim 
of the organisation of common forests and the regulations of the communal 
law, which have prevented the communes from giving support to private 
investments. They have stated as weighty reasons that support to agri
culture is not compatible with the intentions of national agricultural 
policy. The existence of common forests has meant that expenses that 
should have been borne by everyone in a commune have to some extent 
been redistributed to all members of common forests, through their 
investments outside agriculture and forestry, i.e. in dairies, water supply 
and sewage, roads, electricity supply, laundries, hunting and fishing 
conservation. The ownership of common forests has meant even more 
to the communal economy than the tax income from companies. 

Common forests and county administration 

The bond uniting common forests and county administration has been 
severely regulated in the rules of common forests. In the beginning liberty 
of action inside common forests was restricted in relation to county 
administration. Little by little >the r ules have been altered to give a more 
independent status to common forests. Before 1940 county administration 
could strongly influence the forest grants. This happened in connection 
with grants to the introduction of artificial manuring, purchase of cattle 
food, veterinary service, electricity supply. In the minutes from common 
forests meetings one finds the expression: "the County administration 
had requeste. . ." 

Common forests and the State ( = the Board of Agriculture) 

Before 1950 there were no formal decrees regulating contacts between 
common forests and the Board of Agriculture. Both institutions have 
had nearly the same purpose for their activities, i. e. to improve agricul
tural expansion. The changed attitude in the national policy for agriculture 
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became obvious in 1954. The board of common forests was forced to 
seek advice from the Board of Agriculture when distributing larger 
forests grants, especially to investments in estate offices concerning 
their future existence. There are examples when deviations from rules 
have been made. Support from the Board of Agriculture has mainly 
concerned investments in establishments, while common forest grants 
have been mainly used towards working costs in agriculture. A new 
dualism between the activity of common forests regarding agricultural 
grants and the national policy of agriculture could already be discerned 
during the 1950's. 

While the local policy of common forests tried to delay the decline 
in agriculture and to preserve the existing settlement structure, national 
policy turned to abandoning agriculture and also to continuing the 
thinning out of settlement. 

In discussing the significance of the grants given by the common 
forests to agricultural improvement in interior Norrbotten, the investi
gation period may be divided into two phases: one of expansion and 
the other of contraction with the breaking point occurring in the early 
1950s. 

The expansion period is characterized by an increase in the area of 
cultivation while contraction is marked by a corresponding decrease. This 
investigation has shown that it is important to separate these two phases 
when analysing the importance of the grants to agriculture during different 
periods. Furthermore in evaluating the situation one should be continually 
aware of the character of the region and its real possibilities for agriculture, 
e.g. the short growing season, limited possibilities for diversifying cultiva
tion and the marked seasonal accumulation of agricultural work. Small 
farms have always predominated in this region. The cultivation area 
of landholdings increased slightly however, but even in the 1960's about 
90 °/o of the holdings were below 5 hectars. The greater part of farmers' 
incomes has been earned through subsidiary occupations, chiefly in 
forestry. The decreased labour requirements in forestry thus greatly 
reduced the possibilities of continuing part-time farming combinated 
with forestry. After 1967 no governmental support was given small 
farms. The increased interest in education meant of course that younger 
people left the countryside and settled in towns. All these above-mentioned 
facts caused an increase in the number of uncultivated holdings without 
cattle. The average age of the active farmers had increased so that, by 
the start of 1960s, over 60 °/o of them were 50 or more years old. 
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Grants from the common forests have not been large enough to attract 
recruitment to farming. However, there is much evidence that the grants 
have eased the situation for remaining farmers. In this way the grants 
from the common forests must have postponed the abandonment of 
farming. The psychological importance of common forest grants has 
always been acknowledged by still active farmers, bearing in mind the 
bad condition from the point of view of profits and the almost non
existent support from the state. 

This investigation has shown that the common forests are of considerable 
economic importance to the interior communes of Norrbotten, despite the 
general contraction in agriculture. Bearing in mind the infavourable 
conditions for a differentiated source of livelihood, it is most reasonable 
to use the profit from the common forests to create employment in the 
interior of the region. The continued distribution of profits to established 
activities means that the outflow of capital from the common forests 
to other parts of Sweden is greatly reduced. A change-over to cash 
payment or so-called "hidden" cash payment would greatly complicate 
the control of the use of the common forests funds in a way which 
would be unsuitable for interior Norrbotten. 
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forts Arvidsjaurs alloännin gsskog 

Anslag 1970 1940-1970 

Diverse anslag 15 755 
F rood!ing 2 260 
Gengasaggregat 20 10 0 
Hushållnings-
gillet 2 500 75 22 9 
Hovvård 15 714 
Jordbruks
redskap 28 80 2 
Konstgödsel
rabatt 88 197 2 024 647 
Kraftfoder 202 309 605 553 
Markkartering 5 617 
Mejeribyggnad 135 000 
Nöt-TBC-be-
kärapning 7 701 
Plåttak 24 192 249 911 
Potatisutsäde 10 555 
Serai n— och 
tjurhålIni ng 50 615 329 853 
Skull torkar, 
silos 14 360 
SkSrdeskador 73 35 0 
Svinavel 
Vandrings-
rättaren 2 400 
Vatten och 
avlopp 7 335 530 908 
Veterinärens 
resor 6 440 149 968 
Veterinär-
klinik 34 79 5 
Vårbruks
bidrag 11 00 6 

Summa: 381 588 4 343 484 
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forts Arjeplogs all marini ngsskog 

CD i— 

Cvi r— 

a 

r— evi CO 
CO LO CVI 
- a 

Anslag 1970 1940-1970 

Borrmaskin 374 
Ceinentering 1 500 
Diverse anslag 10 293 
Foderbidrag 93 77 6 
Fotogenbidrag 21 150 
Hovvård 12 335 
Hushållsgi11 et 5 000 162 28 8 
Höf1 aktar 12 800 
Jordbruksdagar 4 000 
Jordbruksin
struktör 3 224 
Jordbruksrådets 
utredning 2 334 
Jordbruks-
traktordriften 14 270 
Jordbruksmaskiner 34 14 8 
Jordbruksvägar -
Enskilda 360 494 65 9 
Jordbruksför
bättringar 1) 364 560 
Konstgödsel 
och fröer 23 00 8 828 588 
Ladugårdar 750 100 019 
Markberedning 300 
Maskin-
stationer 10 000 
Mej eri 80 000 
Mjölk-
maskiner 9 509 
Mjölk
transporter 300 900 
Inköp av strids-

g gg vagn för 
-4- ^ ^ jordbruk 5 469 

£ Plåttak 117 07 9 
cp lo t- Plöjnings-cNj cT) Lr> to un oo cn cd bidrag 73 40 1 
10 ^ Serai nverk-

samh 8 500 136 58 4 
Stenröjning 480 
Nöt-TBC-un-
dersökning 4 480 

cZ X & Vatten och 
£ « S avlopP 1 200 223 525 

S Veterinärens 
LO CVI CD reSOr * 099 96 503 

f if Z Summa: 53 217 2 918 548 

I— UD 
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Arjeplogs hushållsgi11®s verk samhet (kronor) 

Anslag till 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Avel s tjurar och 
kvigkalvar 377 686 440 1 650 500 1 200 1 050 1 300 650 3 832 300 825 
Avvägningsinstru
ment och kastra-
tionstång 498 
Cementering i 
ladugård 934 957 140 770 373 1 555 937 870 344 510 
Frakter, översyn 
av trädgårdso dlingar, 
jordbruksdagar 664 200 400 600 500 2 267 
Fårstammen 587 701 255 190 300 
Hovvårdsförening 
Hushållnings-
sällskapet 250'j 2 012 
Hushållsnämnden 
Jordbruksanslag 
- ej specificerat 45 158 
Jordbrukstraktor 
med red skap ' lån 10 000 10 000 3 085 8 150 10 448 
JUF 150 150 300 
Konstgödsel och 
utsäden 20 000 17 096 11 233 12 366 13 500 10 400 12 000 13 773 
Kulturbetes-
företag 1 500 4 857 3 430 
Ladugårdsbyggen 
nybyggen och 
ombyggen 17 400 38 115 11 625 18 260 16 785 
Mjölkningsmaskin 1 195 1 000 5 090 1 834 3 575 
Plog 26 282 1 500 
Stenröjnings- och 
nyodlingsföretag 
Tjurförening 884 900 1 000 
Torvströlador 200 50 100 50 50 50 
Traktorlån 8 000 19 900 
Trädgårdsinstruktör 
Trädgårdspremier 
och frö 438 335 600 995 250 2 172 
Tävling i ladugårds
skötsel 
Vatten och avlo pp 13 285 6 665 10 675 10 519 
Vattenpumpar i 
ladugård 1 150 1 020 1 200 1 320 1 800 1 240 600 725 1 150 825 150 
Övriga bidrag 320 

1) 
Summa kron or: 23 000 17 265 15 508 12 755 17 00 1 15 280 15 223 19 858 28 14 7 70 243 42 438 50 575 55 546 47 511 

257 
900 900 

50 50 

500 1 500 1 500 

995 250 

195 
13 285 5 655 

600 725 1 150 

1) Verksamheten ha r inte specificerats på o lika anslag. 
2) Tecknade andel ar i Norrbottens Ull spinneri. 
3) Utlä mnade lån till maskinstationer (3 st) år 1948. 
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Jokkmokks all mânningsskogs anslag till jordbrukets främ jande 

Anslag till 
jordbrukets 
främjande 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 

Hushållsgillet 
Hästavel 
Kvarnen 50 00 0 
Sockenrättaren 1 500 1 500 1 500 900 900 900 
Summa kron or: 1 500 1 500 1 500 50 900 900 900 

Jokkmokk allmän ningsskogs anslag till allmänt gag n 

Anslag till 
allmänt gag n 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 

Apoteksbyggnad 3 241 
Gästgiverierna 4 635 4 635 
Häradshäkte 4 228 4 228 4 228 1 600 
På jordbruksfastig
heterna inom soc
ken belö pande fastig-
hetsbevillning, lands
tingsskatt samt väg
skatt för allmän-
ningen 17 000 17 000 18 000' 
Nödhjälpsfonden 14 530 13 902 6 160 9 826 5 646 
Prästerskapets 
avlöning 2 607 2 607 4 800 4 850 
Sjukstugan 1 427 22 65 1 
Skjutsentre
prenader 4 635 
Sockenrättaren 
Telefonanläggningar 4 450 
Telefonstation- och 
barnmorskebyggnad i 
Vuollerim 2 725 
Tingshuset 2 772 
Angslupar (2 st) 8 000 6 000 

Summa kron or: 18 427 54 18 1 49 509 46 871 48 489 39 90 6 

Total summa: 18 427 54 18 1 49 509 46 87 1 48 489 39 90 6 

1) Inkluderar även bidra g till skjutsentreprenad 

nnn^i 17 600 
5 102 

22 700 
2 579 

11 600 
5 748 

18 300 
10 815 

24 200 
6 070 

4 950 5 012 
675 

4 932 5 042 5 084 

4 635 5 6W 4 635 5 640 5 640 

3 000 2 054 

36 787 38 206 28 96 9 39 797 40 994 

38 287 39 706 30 469 90 697 41 894 
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Jokkmokks allm änningsskogs anslag t ill jordbrukets främ jande 

Anslag till jordbrukets 
främjande 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

Hushållsgillet 9 000 
Hästavel 500 
Kvarnen 1 500 
Sockenrättaren 900 900 900 4 477 1 800 900 
Summa kron or: 900 900 900 4 477 3 800 900 9 000 

Jokkmokks allm änningsskogs anslag till allmänt gag n 

Anslag till allmänt 
gagn 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

Apoteksbyggnad 
Gästgiverierna 
Häradshäkte 
På jordbruksfastig
heterna inom soc
ken belöpande fastig-
hetsbevillningf lands
tingsskatt samt väg
skatt for all män-
ni ngen 
Nödhjälpsfonden 
Prästerskapets av
löning 
Sjukstugan 
Skjutsentreprenader 
Sockenrättaren 
Telefonanläggningar 
Telefonstation- och 
barnmorskebyggnad i 
Vuollerim 
Tingshuset 
Ångslupar (2 st) 

Summa kron or: 40 269 34 64 1 42 289 43 504 47 06 0 55 20 0 

Total summa: 41 169 35 54 1 43 189 47 981 50 86 0 5G 1 00 9 00 0 

23 700 19 700 
11 393 9 725 

5 176 5 216 

19 000 19 000 
13 016 11 692 

5 273 5 312 

5 000 7 500 

19 000 20 000 
13 230 1 500 

4 8 30 4 900 

10 000 20 000 

8 800 
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Jokkmokks al 1 mänriingsskogs anslag till jordbrukets främ jande 

Anslag t ill jord
brukets frä mjande 1954 1935 1936 1937 1938 1939 

Fodervaror 
Hushåll sgin et 20 00 0 30 1 DO 3 3 300 6 146 20 97 6 23 00 0 
Konstgödsel 
Kvarnen 3 500 2 700 2 500 2 000 2 300 
Kreatursstammen 
Veterinären 1 500 1 500 1 500 5 300 7 000 

Summa kron or: 25 00 0 34 30 0 33 300 10 146 28 27 6 37 30 0 

Jokkmokks allm änningsskogs anslag till allmänt gagn 

Anslag till all-
mänt gag n 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Dammbyggnad 3 000 
Kronoutskylder för 
jordbruksfastig
heter 
Lappkyrkan 
Pastoral i er 
Telefonlinje 
Understödsfonden 
Vägunderhåll 

Summa kron or: 

Total summa: 

1 000 

15 651 9 430 
27 000 30 000 30 00 0 20 96 1 12 121 

42 651 30 00 0 3 9 430 24 96 1 12 1 21 

67 65 1 64 300 49 576 53 237 49 42 1 
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forts Jokkmokks allnä nningsskog 

i— ro 

Anslag 1970 1940-1970 

Hushålls-
gillet 74 821 3 387 496 
Hushålls-
gillets bygg-
nadskomnitté 860 000 
Hästhälsokontroll 2 000 
Höskador och 
foderinköp 178 53 0 
Jordbruks
redskap 1 000 
Kvarnen 25 993 
Mej eri byggnad 180 00 0 
Norrbottens 
SLS 3 000 
Nyodling 16 945 
Odlingsvägar 1 860 

^ Plåttak 10 016 285 223 
c§ § 5 Serai nverk-
ep ir> uà csj cr> samhet 1 123 263 8 57 

"" • Veterinär-
S 2 22 « LO bostad 6 534 399 627 CM CD CO CT) r— 
CM O R- R- CD Veterinärens -d- O co r~ ur> _ _ « »- co resor + lone-

f— co 

g 3 
bidrag 3 305 383 830 

i— CVJ en i— io co 
S ; S Î2 l£ JEZ Sumia: 95 799 5 989 361 
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forts Jokkmokks all manningsskog 

Anslag till 1970 1940-1970 

§ 

S 
8 

CD CD 8g 

CD CD 
CD CD 
CO CD 

O CD 
CD CD 
-Jf LO 

S 

Belysningsforen 
Bibliotek 
Färja 
Glesbygds-
utredn 
Harauddens 
kalkbrott 
Hemvärnet 
Husmorssemester 
Hovslagar kurs 
Idrott 
Fiske 
Jaktvård 
Jordbrukar-
daghem 
Jokkmokks ko m-
nun (vatten-
undersokn) 
Kvarnen 
Kyrkor 
Landstings
skatt till 
delägare 
Lokal 
raotorstrom till 
Djupudden 
Mjölnarebostad 
Majblomroekom-
ni ttén 
Staty 
Norrbottens ull-
spinnerifijren 
Skol kurs 
Stipendier 
Tel efonlinjer 
Tvättmaskiner 
Tvätt o bad 
Vittjärvsgården 
Vägar 
Vägskatt 

1 4 11 

3 000 

128 370 

2 500 

430 470 
500 

3 800 

1 411 

6 000 
4 800 
2 000 
4 000 
1 900 

55 996 
269 115 

1 622 

19 712 

63 826 

14 849 
50 000 

10 000 
410 

90 493 
2 00 0 

219 970 

794 
372 795 

39 69 5 

i- trj C CT) CS r— S 

S- C *r — ( O C Tt 

r— i-
« a e o ci Of C r- Q. CD • •r- O •» - P- 1 o. •+-" • CO to c/3 »— I 

Summa: 135 281 1 666 159 
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Forts G ällivare all marini figsskog 
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LO I— 

S 

I— CXJ (— 
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R 
CO CD OO -4--4" TO 

5s S 

CD CD CD en CD cr> 

Anslag till 

Cementbidrag 
Diverse jord
bruksanslag 
Foderbidrag 
Fårbete- och 
stängsel 
Galtf5rening 
Gällivare mejer i 
Hovvårdsförening 
Hushållsgillet 
Höfrö- och kös-
och prydnads
växter 
Hölador 
Jordbruksredskap 
Jordkörning på m yr 
JUF 
Konstgödning 
Kontrollavgifter 
Kreaturssjukvård 
Ladugårdar 
Harkanal ys 
Mjölktransporter 
Mäld- och 
kvarnskjutsar 
Odlingsvägar 
Producentbidrag 
Seminforeningar 
Silosanläggning 
Slakteriförening 
Tjurföreningar 
och kreatursavel 
Torrläggnings
företag 
Traktorer, last
bilar och kör
ningar 
Täckdikning 
Utsädespotatis 
Vallplöjning 
Vandringsrättare 

1970 

4 059 

1 300 

2 879 

2 000 
88 701 

4 434 
17 60 6 

1 678 

12 714 

1940-1970 

19 162 

6 645 
439 535 

14 938 
530 

104 347 
28 50 0 

1 409 846 

261 255 
8 650 

44 883 
24 657 
19 292 

3 570 423 
33 41 0 

262 588 
737 479 

1 26 1 
9 279 

162 
160 493 

48 618 
160 000 

20 00 0 215 480 

1 307 

30 639 

7 655 

453 87 0 
62 539 

666 
479 277 

193 665 8 574 933 
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Gällivare - Malmbergets hushållsgi 11 e 
Anslag till jordbruket (krono r) 

Anslag från 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

Gällivare all m 60 00 0 65 000 100 000 90 000 155 000 146 000 140 000 160 000 180 500 234 146 
Gällivare kommun 9 000 8 500 8 500 8 500 11 000 11 000 11 00 0 11 000 20 000 20 00 0 
Hushållnings
sällskapet 540 620 650 650 630 570 570 720 760 449 

Summa kron or: 69 54 0 74 12 0 109 150 99 150 166 630 158 170 151 570 171 720 201 260 254 595 

Anslag till 

Andel i mjölk-
kontroll 600 
Arvoden, resor och 
avsyning 1 382 4 132 
Bidrag till förskot-
tering av kartor och 
handlingar 2 668 1 517 
Cementeringsarb 2 503 2 274 1 075 2 645 1 528 3 106 4 032 3 2^6 2 773 5 919 
Foderinvestering 718 
Frö er 639 596 724 569 
Galtförening 1 145 
Gällivare mejerier 1 624 
Hovvård 5 000 518 
Häst- o nötbo-
skapsavel 1 535 8 176 2 709 2 787 3 745 2 900 4 500 5 870 5 890 6 825 
Hölador- o 
ängesröjning 2 467 2 740 1 169 1 690 1 575 3 220 3 385 3 700 3 350 4 050 
Inköp av jordbr uks
redskap 2 410 2 513 2 462 2 386 2 271 2 466 2 364 2 516 2 600 2 208 
.JU F 1 200 2 400 2 000 3 000 2 80 1 
Konstgödsel 44 218 58 227 63 865 77 717 92 697 91 472 85 63 1 115 354 124 817 149 604 
Kontrollavgifter 1 338 525 1 615 3 806 4 275 
Kvarnskjutsar o mä ld 1 565 806 265 267 465 216 141 
Litteratur o fröer 306 596 716 
Siloanläggning 281 578 40 240 
Kreaturssjukvård 5 821 7 787 9 035 10 503 10 970 7 314 6 190 7 816 12 16 1 
Stipendier 494 751 669 1 000 1 175 356 1 100 600 700 1 200 
T orrläggningsföretag 3 541 2 892 184 140 590 
Trädgårdsredskap 268 
Täckdi kning 360 2 872 770 6 110 
Upplöjning av 
gami a vallar 2 209 5 671 5 622 11 898 34 786 25 455 38 81 2 32 247 51 721 52 738 
Vandringsrättare, 
resor 600 750 600 600 
övriga bidrag 5 527 3 343 400 600 1 983 1 354 

Total summa: 67 854 82 447 90 885 118 945 154 942 147 356 155 285 176 555 210 623 255 253 
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forts Gällivare allmän ningsskogs anslag till all sänt gagn (kro nor) 

Anslag till 
allmänt gag n 1968 1969 1970 1940-1970 

Brandattiraljer 592 
Brunnsborrmaterial 32 19 8 
Byhandlingår 200 
Bönhus 39 98 5 
Bönhusförening 16 510 
Diverse bidrag 5 000 13 584 
Elanslutning 463 0 50 
HushâlIni ngssäl1 sk 1 500 
Jakt o fi ske 5 248 1 439 3 405 54 913 
Kyrkklockor 99 999 
Landstingsskatt o 
vägskatt 85 939 
Morjärv ullspinneri 10 000 
Stipendier 102 71 0 
Utbildning -

Vatten och avlopp 3 000 9 555 13 520 26 07 5 
Vägbel ysnl ng 7 067 10 000 • 5 723 121 365 

Summa: 15 315 20 99 4 27 648 1 068 758 
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Forts Paja! a, Junosuando 

Anslag 1970 

Andelstvått o 
bad 
Bekämpning av 
smittosaro 
a nä mi 
Bro 
Bönhus och 
kapell 
Elektrifiering 
Enskilda våg-
kassor 24 000 
Fiskevård 
Flottled 
Färja 
Jaktvård 
Landstingsskatt 
Lantmanna-
hushållsskola 
Norrbottens 
ullspinneri 
Paj al a väg-
distrikt 
Snöskärm 
T el ef on 
Vägskatt för 
delägare 
Ytterbelysning 

Summa: 24 00 0 

i Tä rendö allmänningsskogar. 

1940-1970 

28 87 0 

5 500 
3 000 

9 500 
226 594 

268 997 
21 700 

1 500 
3 500 
7 568 

38 564 

4 400 

200 

C
Q

 

000 

CV
J 

225 
3 718 

68 902 
11 171 

737 909 
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Forts Jukka sjärvi allmänningsskog 

Anslag till 1970 1940-1970 

Dikesrensning 
o diknin g och 
plöjning 500 5 489 
Hovs!agerikurs 956 
Hovvård 11 631 
Hushållsgillen 562 985 
JUF - 4H 3 500 28 25 0 
Jukkasjärvi 
mejeriförening 7 450 
Konstgödsel och 
frö 19 072 88 646 
Odlingsvägar 1 300 
Kreatursavel c nnn rnn o t £- X 5 000 47 60 0 Seminforening 
Skördeskador 100 825 
Sjukvårds-
skjutsar 73 77 7 
Sjukvård för 
kreatur 390 29 69 8 
Till Byamän 1 641 
Tjurförening 25 259 
Utredning om 
veterinär
frågan 296 

Summa: 28 462 986 652 

1) Hushållsgi11 ena ansvarade för utbetalningen av konstgödselbidranet tom 1965. 
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