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Markägare i Kauhajärvi området!

Den på området genomförda ägoregleringsutredningen är färdigställd och den har presenterats åt
markägarna i Övertorneå den 23 januari 2020.
Vid samma tillfälle lämnades en ansökan om ägoreglering på området in till Lantmäteriverket.

Vår avsikt var att hålla det första förrättningssammanträdet i april 2020, men på grund av coronaviruset så var vi tvungna att skjuta fram det. Vi kommer att hålla det första förrättningssammanträdet
så fort situationen tillåter det.

Projektet fortskrider på följande sätt:
1. Skogsvärderingen av området har konkurrensutsatts, skogsvärderingen kommer att påbörjas
när snön har smält. A-metsä ja tie AB har valts till att utföra skogsvärderingen.
2. Vi kommer att påbörja de personliga intervjuerna efter att skogsvärderingen har avslutats. Under
intervjuerna önskar vi få reda på era åsikter och önskningar angående ägoregleringen och skiftesläggningen. Troligtvis kommer vi att genomföra intervjuerna under hösten 2020. Vi skickar intervjutiderna senare.
3. I detta skede av ägoregleringen ber vi de som är intresserade av att ansluta sina skogar till en
samfälld skog att anmäla sitt preliminära intresse. Detta görs med hjälp av det bifogade formuläret
eller via e-post till någon av våra adresser nedan. Ni kan delta i en sammafälld skog med hela fastigheten, en del av fastigheten eller delar av skiften. Under de personliga intervjuerna på hösten så
diskuterar vi ert eventuella intresse för samfällda skogar. Att delta i samfällda skogar är naturligtvis
frivilligt.
4. Varje markägare och dödsbo kan redan fundera över olika frågor som kommer att tas upp på
intervjutillfället. Dessa frågade vi redan i behovsutredningen och svaren är i vårt förvar. :
- Hur kunde formen på din skogsfastighet förbättras?
- Är du intresserad av att få tilläggsmark?
- Är du intresserad av att avstå din skogsfastighet mot kompensation?
- Är du intresserad av att foga din fastighet till en samfälld skog, och i sådana fall med vilken markegendom?
- Finns det behov av att utreda dödsbon eller lösa in syskonandelar?
- Finns det några brister då det gäller vägrätter?
- Byten i byn Kainuunkylä / någon annanstans i Övertorneå?
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- Vill ni byta åkermark mot skogsmark eller skogsmark mot åkermark?
- Samt andra frågor angående markanvändningen?
5. Efter intervjuerna kommer vi att lägga fram ett första skiftesplansförslag som visar den framtida
markanvändningen på området, ni kommer att få framföra era åsikter angående denna. Med hjälp
av era åsikter arbetar vi sedan fram nya förslag.
6. Planeringen av möjliga nya skogsvägar kommer att ske under detta år. Ni kommer att få mer information angående detta vid det första förrättningssammanträdet.
En webbplats har öppnats för förrättningen på: www.maanmittauslaitos.fi/TN2020-628321

Ni kan alltid ta kontakt med oss och vi svarar gärna på era frågor!

Mikko Kallatsa

Mikko Marjomaa

Lantmäteriingenjör (DI)

Kartläggare
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