
 
 
Pressmeddelande från Sveriges Allmänningsskogars förbund  2018-02-08 
 
 

Nytt förbund tar en aktiv roll i den 
skogspolitiska debatten. 

 

Förbundets syfte är att jobba med näringspolitiska frågor som främjar Allmänningarna i 
Norrbotten och Västerbotten, samt Dalarnas Besparingsskogar. Nu har rekryteringsprocessen för 
att hitta rätt person till tjänsten som näringspolitisk kommunikatör börjat. 
 

- Vi vill samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation. Detta för att föra fram 
Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruket, på den 
politiska dagordningen, säger Ulf Andersson ny ordförande på Sveriges Allmänningsskogars 
Förbund. 

 
En viktig del av förbundets uppkomst grundar sig i de senaste årens debatt om de brister som finns i 
lagstiftningen kring den fjällnära skogen. De äganderättsliga frågorna påverkar enskilda skogsägare i 
stor utsträckning, eftersom att det i dagsläget saknas tydliga riktlinjer för ekonomisk ersättning för 
mark som inte får avverkas.  Förbundet vill därigenom stärka rösten för de privata skogsägarna och 
inlandets politiska ställning i skogssverige.  
 
Detta syfte vill förbundet främja genom att 

- Bevaka frågor gentemot myndigheterna och andra organisationer 
- Samordna yttranden och inlagor  
- Ta en aktiv roll den skogspolitiska debatten  
- Förbundets styrelse beslutar om vilka frågor som förbundet skall jobba med 

 
Fakta 

- Allmänningsskogarna i Norrbotten och Västerbotten, samt Besparingsskogarna i Dalarna är 
anslutna till förbundet.  

- Förbundet företräder cirka 800 000 hektar skog, vilket motsvarar ungefär 2% av Sveriges 
produktionsskogar.  

- Anställer i vår en näringspolitisk kommunikatör som skall föra förbundets talan i 
näringspolitiska frågor på såväl lokal-, regional- som riksnivå.  

- Förbundet bildades i december 2017.  
- Första årsstämman ägde rum den 22 januari 2018.  

 
Publicerat i media 
   http://www.allmanningen.se/nyheter/senaste-nytt-om-aganderatten-i-media/ 

 
http://www.allmanningen.se/nyheter/miljonsmall-for-delagare-i-vasterbottens-
allmanning/ 
 

Kontaktpersoner  
Ulf Andersson   Förvaltare Älvdalens och Särna- Idre Besparingsskogar 
0251-5974 70  e- post: ulf.andersson@besparingsskogen.se 
Cristian Rimpi   Förvaltare Jokkmokks Allmänningsskog  
0971 – 123 55,  070- 567 87 81  E-post: christian.rimpi@allmanningen.se,   
Anders Pettersson   Allmänningsförvaltare Sorsele  
0952-535 24,  070-567 78 67 e-post: anders.pettersson@allmskog-ac.nu 
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