
 

 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid! 
Minnesanteckningar från dialog med stora markägare 
 
Tid: 23 maj 10:00-11:30 

Närvarande: Lars-Erik Bergström från Sveaskog. Från kommunen 
deltog Britta Lundgren, Monika Hornig-Breitbach, Åsa Andersson, 
Anders Harr och Erika Resin. Robert Grimm från Arvidsjaurs 
allmänning hade fått förhinder.  

Britta inledde mötet med en presentation om vad en översiktsplan 
är, kommunens ambition till att revidera gällande plan samt en kort 
inledning om kommunens förutsättningar.  

Därefter diskuterade deltagarna utifrån frågeställningarna i 
powerpointpresentationen. Följande inspel gjordes till arbetet på 
mötet: 

Generellt: 

• Vad bör kommunen tänka på för att gagna Skogsbrukets 
möjligheter att utvecklas?  
Viktigt att lyfta fram skogsbruket som viktigt och bra för 
kommunen.  



• Kommunen försöker vara restriktiv mot nya naturreservat. 
• Vilka är de största utmaningarna/problemen för skogsbruk? 

Det är många intressen att beakta och är tidskrävande med 
många samråd. En god relation till rennäringen är viktig för 
Sveaskog. 

• Har Sveaskog allmänna samrådsmöten med samebyarna?  
Sveaskog har inga allmänna samrådsmöten med samebyarna 
utan möten för varje enskilt ärende.  

LIS-områden: 

• Sveaskog ser inget negativt i att kommunen pekar ut fler LIS-
områden. Sedan kan Sveaskog själv avgöra om man önskar 
nyttja LIS-områdena. Det är tveksam lönsamhet i att sälja 
tomterna och det är mycket jobb med tomtförsäljningarna 
enligt Sveaskog. 

• Områden som är lämpliga och som inte påverkar skogsbruket är 
sällan ett problem att hitta. Oftast är utmaningen att hitta 
områden som inte påverkar rennäringen. Kan annars leda till att 
skogsbruket blir lidande i ett senare skede. 

• Problem med skotertrafik kan öka i och med ytterligare 
fritidshusbebyggelse. Stora skador från skotertrafik på 
skogsmarker. De som bygger sitt fritidshus kanske också kör 
skoter och då inte främst på skoterled. 

• Annat problem som kan dyka upp gällande tomter är FSC-
certifieringen. Denna kräver att åtgärder i ”närheten av tomt” 
ska samrådas med markägare. Det är en tolkningsfråga hur nära 
tomten som samråd ska ske. Ofta hör markägare av sig om en 
åtgärd ska göras. 

• Sveaskog har tidigare inkommit med ett önskemål om ett LIS-
område vid Näsaberget. Det skulle inte vara någon nackdel att 
området blir LIS-område. Sedan kan Sveaskog välja om man vill 
nyttja LIS-området. Sveaskog understryker vikten av dialog med 
rennäringen.  



• Det finns ett intresse av ytterligare tomter vid Avaviken och vid 
Östra Kikkejaur.  

• Kommunen ställde frågan om Sveaskog har fler förslag till 
områden som skulle kunna läggas ut som LIS? Sveaskog vill ligga 
lite lågt gällande utpekande av LIS-områden för bebyggelse. 
Detta för att skogsbruket är den primära affärsidén och att 
denna kan bli lidande om konflikt med samebyar uppstår. Om 
Sveaskog önskar att något ytterligare LIS-område pekas ut kan 
de höra av sig så snart som möjligt och senast den 14 juni.  

• Sveaskog tycker att kommunen kan ta fram förslag till nya LIS-
områden. Färdiga skisser med tomterna planerade skulle 
underlätta för bygglov. 

• Kan kommunen tipsa de som önskar bygga på Sveaskogs marker 
något sätt? Fortsatt hänvisa till Lars-Erik. Sveaskogs strategi är 
dock att ligga lågt, kommer inte att vilja sälja så mycket alls. 

• Kommunen är angelägen om att möjliggöra för byggande i 
strandnära läge och är mycket glada för att Sveaskog har kunnat 
sälja tomter.  

Besöksnäring, Turistnäring: 

• Lite samråd mellan turistföretag och Sveaskog vad gäller jakt 
och fiske. Hundspannsföretag kan fråga om marken får nyttjas 
för deras verksamhet. Sveaskog skriver dock sällan avtal 
eftersom med ett avtal kan det komma kravställningar. Det är 
också svårt med avtal då det finns en låg betalningsförmåga. 

• Ska Sveaskog bevara skog för att ta social hänsyn med 
anledning av besöksnäringen (skapa insynsskydd osv.) så måste 
de även erhålla ersättning för den skog som ska sparas. Kostar 
mycket pengar att spara skog. Sveaskog kan skriva avtal om att 
skog ska bevaras under en tidsperiod men då ska ersättning 
utgå. Så görs ibland i södra Sverige. 

Kompetensförsörjning inom skogsbruket: 



• Det finns en oro för att det i framtiden kommer att bli svårare 
att få folk att köra maskiner i skogen. Det finns maskiner men 
inte chaufförer. Dock går trenden mot att det behövs färre 
chaufförer eftersom maskinerna blir bättre och bättre. 
Sveaskog har samarbete med skogsbruksskolan i Burträsk. 
Testmaskin finns i Arvidsjaur. Skogsbruksskola finns även i Kalix. 
Gruvbolagen är en hård konkurrent om arbetskraften. Köra 
skogsmaskin innebär mycket ensamarbete. 

• Hur marknadsförs yrket? Sveaskog är mer aktiva nu med att 
marknadsföra sin arbetsplats. ”Skog i skolan” finns också.  

• Sveaskog har lite problem med verksamheten bärplockning. 
Dock stör de mer jakten. Inget samråd från verksamhetsutövare 
för bärplockning varken med markägare med eller jaktlag, då de 
anser att allemansrätten gäller. 

Testnäring: 

• Vi diskuterar det planlagda området Gvellikudden. Har Sveaskog 
försökt marknadsföra? Svårt enligt Lars-Erik. Just nu är planen 
mer en inskränkning för skogsbruket. Funderingar finns om att 
häva planen. Ingen annan intressent har hört av sig. 

• Finns planer på ytterligare mark för testnäringen? Vi diskuterar 
Hundberget. Intresse finns att utöka verksamhet mot 
Tjockbenet. Dock förutsätter Sveaskog att man ska komma 
överens med samebyn innan marken säljs.  

• Affärsidén är inte att aktivt sälja mark till biltest. Marken ska ju 
främst hållas för skogsbruk. Försäljningen ska det innebära ett 
mervärde för att den ska bli av. 

• Anders Harr berättade att Västra Kikkejaur sameby är i behov 
av att hitta sponsorer till hage som samebyn har önskemål om 
att bygga strax innan infart till Arvidsjaur. Då kan renarna 
samlas upp där och transporteras vidare med lastbil. Skulle lösa 
problemet med den trånga passagen genom Arvidsjaur. 



• Diskussion kring vad tågtest kommer att innebära för 
rennäringen. 

Hur ser kommunen på vindkraft 

• Inte aktuellt i denna revidering av ÖTP. Om politiken skulle vilja 
ändra åsikt kring vindkraft så får detta ses över i ett 
vindkraftstillägg. Vattenfall har visat intresse för vindkraft på 
områden som ägs av Sveaskog i Arvidsjaurs kommun. 

Vid tangentbordet, 

Britta Lundgren 

 
Kontakt med Arvidsjaurs Allmänning efter mötet: 

• LIS-området Sa1 är fortsatt intressant som LIS-område. 
• Arvidsjaurs Allmänning funderar på att utreda förutsättningarna för en 

större solkraftspark. En sådan park bör i så fall läggas invid en 20-
kilovoltsledning. Arvidsjaurs allmänning har tagit fram två förslag till 
området som skulle kunna vara lämpliga (se kartan).  

 


