Sveriges
Häradsallmänningar
Långsiktigt brukade skogar med rötter i medeltiden
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”I äldre medeltid var södra och mellersta Sverige glest
befolkat. De stora skogarna mellan byarna var ”ingen
mans land”, där vem som helst kunde slå sig ned och
genom odling förvärva jord.”
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Gemensamt ägda skogar
En häradsallmänning är skogsfastigheter som ägs och förvaltas gemensamt av
jordägarna inom ett härad. I Sverige finns det 60 häradsallmänningar vilka har rötter
tillbaka till medeltiden. Häradsallmänningar finns i Svealand och norra Götaland
och deras sammanlagda skogsmarksareal är 120 000 hektar. Den största är
Jönåkers Häradsallmänning i Södermanland på drygt 7 000 hektar, den minsta är
Västra Stöpen i Västergötland på 160 hektar.
Den som äger en fastighet med ”i mantal satt jord” – i princip en jordbruks
fastighet – i ett härad med allmänningsskog är automatiskt delägare.
Vid en fastighetsförsäljning går delägarskapet över till den nya ägaren.
Allmänningarna förvaltas gemensamt av delägarna. De kallas till en
årlig stämma som bland annat väljer styrelse, fastställer bokslutet och hur
stor utdelningen ska vara.
Såväl utdelning som röstetal på stämman baseras på fastighetens mantal,
som är ett gammalt mått på en jordbruksfastighets bärkraft och därmed
skattekraft, det vill säga en form av taxeringvärde. Riktigt stora fastigheter
med mycket jordbruksmark och/eller vatten kunde ha många mantal,
små fastigheter bråkdelar av ett mantal.
Förvaltning

Förr hade många allmänningar en anställd skogvaktare och egna skogs
arbetare. I dag sköts den operativa förvaltningen på olika sätt. 16 härads
allmänningar i Närke och Södermanland äger ett gemensamt förvaltnings
bolag, HäradSkog, som sköter allt det praktiska kring planering, avverkning,
virkesförsäljning, natur- och skogsvård. Förvaltningsbolaget upprättar också
ett årsbokslut för varje allmänning.
I Östergötland och norra Småland driver 12 häradsallmänningar på
motsvarande sätt ett gemensamt förvaltningsbolag, Häradsmarken.
Resten av allmänningarna köper in förvaltningstjänsten av andra aktörer
på marknaden eller så har de en styrelse som själv svarar för planering,
redovisning, bokslut, med mera.
Årets överskott, det vill säga intäkter från virkesförsäljning, jaktarrenden,
med mera, minus kostnader för avverkning, skogsvård, vägunderhåll, för
valtning, med mera, delas normalt ut till delägarna efter beslut av stämman.

Sveriges Häradsallmänningsförbund
är en intresseorganisation som
bildades 1918. Förbundet bevakar
allmänningarnas intressen, fram
förallt genom kontakter med politiker
och myndigheter. Förbundet är
också remissinstans i frågor gällande
skogsbruk.
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En ”egen” lag

Häradsallmänningarnas förvaltning regleras av en ”egen” lag, Lag (1952:166)
om häradsallmänningar, som bland annat reglerar vem som är delägare.
Lagen säger också att varje häradsallmänning ska ha ett eget reglemente som
fastställs av länsstyrelsen.
Tidigare var det förbjudet för en häradsallmänning att sälja mark och en
eventuell mindre markförsäljning skulle godkännas av Sveriges riksdag.
Lagen mjukades upp år 2000 men det står fortfarande i lagen att en ”härads
allmänning skall bibehållas oförminskad”. Lagen öppnar dock ett utrymme
för att sälja under förutsättning ”ej länder skogsskötseln å allmänningen till
men”. En häradsallmänning får köpa mark men det är olagligt att belåna
häradsallmänningen.
Andra gemensamhetsskogar

I Dalarna finns besparingsskogar och i Väster- och Norrbotten allmännings
skogar. Dessa skogsfastigheter ägs också gemensamt av jordägare inom ett
område, men är betydligt yngre då de bildades först i slutet av 1800-talet och
i början av 1900-talet i samband med avvittr ingen, det vill säga när kronans
skogsmarker skiljdes från de privat ägda. Överskottet från besparings- och
allmänningsskogar får, i motsats till häradsallmänningarna, inte delas ut
kontant till delägarna utan ska gå till bygdens bästa, till exempel som bidrag
till simhallar, vägar, planteringar och röjningar. Utöver dessa allmänningar
finns dessutom små lokala sockenallmänningar.
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Häradsallmänningarna har alltid
dokumenterat sin verksamhet och
ofta sparat stora delar av dokumen
tationen. Tallbeståndet på bilden
ovan (i mitten) är frösått 1885 och
precis som för de övriga bestånden
i området finns det dokumenterat
avverkade volymer, förråd, med
mera, under hela omloppstiden.
Många skulle nog kalla beståndet
för en urskog, men det är helt fel.
Det är en skog som anlades på
svedjebränd mark och har sedan
dess gallrats åtskilliga gånger och
idag är det en underbar pelarsal.
Den som har ett kalhygge idag kan
om 130 år ha en lika vacker skog!
Även numera utförs bränning av
enskilda bestånd, så kallad
naturvårdsbränning, för att utveckla
den biologiska mångfalden och
gynna de arter som kräver åter
kommande störning av brand.

Häradsallmänningarnas
historia i korthet

Rågångsmarkering för Öster Rekarnes
Häradsallmännings yttre gränser.

Rötter i medeltiden

I äldre medeltid var södra och mellersta Sverige glest befolkat. De stora
skogarna mellan byarna var ”ingen mans land”, där vem som helst kunde
slå sig ned och genom odling förvärva jord. Med tiden växte befolkningen
och det blev tätare mellan byarna. Man började då dra upp rågångar i
skogen för att skilja den egna byns skogar från grannbyns.
En liknande uppdelning ägde rum av de större skogstrakterna mellan
de bebyggda områdena – skogen blev här en allmänning för hela häradets
jordägare. Härad är ett gammalt förvaltningsrättsligt begrepp som här
stammar från tidig medeltid – en sorts föregångare till dagens kommuner.
Häradsallmänningarna nämns specifikt i flera av de gamla landskaps
lagarna och även i den efterföljande Magnus Erikssons allmänna landslag
från 1350-talet.
Äganderätten ifrågasätts

Under 1600-talet började skogarna få ett värde, framförallt var det bergs
bruket som krävde mycket virke till gruvor, hyttor och hammare. Staten ville
stötta bergshanteringen och började nu hävda att häradsborna bara hade
nyttjanderätt till allmänningarna och att de bara fick ta ut virke för husbehov.
Om en allmänning hade mer skog än vad som behövdes för häradsbornas
husbehov, kunde delar av allmänningen upplåtas åt bruken, vilket också
skedde. Statens inflytande förstärktes 1734, då det infördes ett detaljerat
regelverk, så att de som ”voro åt häradet” fick avverka ”timmer, ved, gärdsel
och stör” först efter landshövdingens tillstånd.
En del allmänningar försvinner

I början av 1800-talet blåste det liberala ekonomisk-politiska vindar i Sverige.
Det ifrågasattes om staten verkligen var den bästa skogsägaren. Riksdagen
beslöt, i denna anda, 1824 att staten skulle sälja ut sina skogar. Det väckte
naturligtvis frågan om vem som ägde allmänningarna. Staten kunde ju inte
sälja något man inte ägde. Efter ett antal turer slog staten till slut fast att
häradsallmänningarna tillhörde häradet, inte staten. Allmänningarna
kunde nu också få delas upp på intressenterna om staten godkände det.
Under några år övergick ungefär 60 000 hektar allmänningsmark till
privata skogsskiften.

”Sveriges Häradsallmänningar – en
skoglig, ekonomisk, administrativ och
rättslig utredning” från 1918. Redan för
hundra år sedan gjordes noggranna
uppföljningar av avverkade volymer,
rotnetton, med mera.
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Ägarfrågan klarnar

Staten såg dock efter ett tag att privatiseringen inte var någon bra lösning.
De nya skiftena blev små och svårbrukade och många skogar skövlades av sina
nya ägare. År 1866 försvann därför möjligheten att skifta ut allmänningarna.
De som inte hade hunnit delas upp skulle från och med nu ”bibehållas
oförminskade”. Häradsborna beskrevs nu inte längre bara som intressenter,
utan som delägare – ”de som i häradet bo bygga och bo efter deras oförmed
lade mantal”. Delägarna fick ta över ansvaret för förvaltningen, som skulle
skötas av en allmänningsstyrelse. Allt skulle dock ske under statens kontroll
och förvaltningarna sköttes av Skogsstyrelsen/Domänstyrelsen med en
kronoskogvaktare på varje allmänning.
Men ännu var häradsallmänningarnas status inte helt säkerställd. Fastig
heterna var fortfarande klassade som ”krono”, trots att avkastningen tillföll
delägarna. År 1915 föreslog en kommission att statliga Domänstyrelsen skulle
förvalta allmänningarna tillsammans med kyrkans och kommunernas skogar.
Häradsallmänningarna reagerade starkt på förslaget och lät göra en egen
utredning som lämnades till Kungl. Maj:t 1918. Den visade att allmänningar
nas skogar var minst lika väl skötta som statens skogar. Sannolikt bidrog
denna utredning till att förslaget aldrig genomfördes.
I samband med den här processen bildades Sveriges Häradsallmännings
förbund 1918.
Ny lag bekräftar äganderätten

Det nybildade förbundet engagerade en rättshistoriker som efter en nog
grann genomgång av gamla handlingar slog fast att häradets jordägare måste
anses vara de rättmätiga ägarna. Utredningen blev klar 1929 och den bidrog
till att Sverige 1932 fick en första lag om häradsallmänningar. Den upprepar
att delägarna ska svara för förvaltningen, om än under statens vakande öga.
Men fullständigt klart var det inte än. År 1979 tillsatte staten en utredning
för att se om det verkligen bara var jordägarna som hade rätt till utdelning
från allmänningarna. Borde inte pengarna gå till alla som bodde i bygden?
Efter protester lades dock denna utredning ned och sedan dess har det varit
tyst om häradsallmänningarnas status.

Stöd i Nobelpris
Allmänningar har dåligt rykte bland
ekonomer. ”Det som ägs av alla
sköts av ingen”, menar man och
”allmänningarnas tragedi” är ett
etablerat begrepp. Men det här
motsägs av statsvetaren Elinor
Ostrom, som 2009 fick ekonomi
priset i Alfreds Nobels minne.
Hennes forskning visar att
människor kollektivt kan förvalta
naturresurser, som skog, vatten
tillgångar och fiske, framgångsrikt
och uthålligt. Men det förutsätter
att det finns klara regler för förvaltningen, att antalet intressenter
inte är alltför stort, att alla intres
senter kan påverka förvaltningen
och att förvaltningen är accepterad
av det omgivande samhället.
Det här är villkor som Sveriges
häradsallmänningar uppfyller väl.

Ofta ett föredöme för bygdens skogsbruk

Även om reglementet skiljer sig något mellan olika häradsallmänningar, så
har alla som övergripande mål att skogarna ska skötas så att de ger hög och
jämn avkastning. Häradsallmänningarna kan, som få andra skogsägare, tänka
långsiktigt i sitt skogsbruk. De behöver inte ta hänsyn till några ägarskiften,
som på privata fastigheter ofta ger perioder med hårdare avverkningar.
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”Häradsallmänningarna kan, som få andra
skogsägare, tänka långsiktigt i sitt skogsbruk.”
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