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Sammanfattning
Historiskt sett har bostadsfastigheter begränsats till den areal som krävs för att fastigheten
väsentligen ska få karaktär av en bostadstomt. En ökad efterfrågan på ett attraktivt
landsbygdsboende resulterade i ändringar av fastighetsbildningslagen, vilket gjorde det
möjligt att bilda stora bostadsfastigheter med kombinerat ändamål, helt i linje med den
gällande glesbygdspolitiken. Fortfarande fanns det dock restriktioner mot att tillföra
skogsmark till bostadsfastigheter för att skydda det produktiva skogsbruket. Lantmäteriet
tog därför fram arbetsrekommendationer för att underlätta möjligheten att tillföra
skogsskiften, bland annat för uttag av husbehovsved. Denna studie hade syftet att
undersöka hur lagändringen med efterföljande arbetsrekommendationer påverkat
bildandet av stora bostadsfastigheter på landsbygden.
Varför människor flyttar är en viktig fråga för både forskare inom området och politiker,
eftersom regionalpolitik bör anpassas till var människor vill bo och varför de väljer att
flytta dit. Tidigare studier har framförallt fokuserat på ekonomiska flyttmotiv, men
boendemiljöns och naturens inverkan har belysts alltmer under de senare åren. Den
betydelse fastighetens fysiska utformning har för flyttbeslutet är dock mindre utrett. Vi
har därför undersökt om och hur dessa fastigheter påverkat bosättningen på landsbygden
inom de utvalda kommunerna. Studien bestod dels av en postenkät till de fastighetsägare
som innehar dessa stora bostadsfastigheter med ingående skogsskiften, dels
semistrukturerade intervjuer med lantmätare som genomfört dessa förrättningar.
Sammantaget såg vi att stora bostadsfastigheter med skog och mark var en anledning till
den kontraurbanisering som skett eftersom flera av de flyttskäl som angetts varit svåra att
uppnå med en annan typ av fastighet. Även om lantmätarnas bedömning skiljde sig när
det gällde detaljer så uppfylldes det huvudsakliga syftet att bilda lämpliga och attraktiva
bostadsfastigheter utan att det produktiva skogsbruket skadats. Slutsatsen att de
fastigheter som bildats upplevs som attraktiva drog vi genom att de som flyttat till dessa
fastigheter utnyttjade de möjligheter som fanns med detta boende.

Nyckelord
Bostadsfastighet, husbehovsved, fastighetsbildningslagen, landsbygd, flyttmotiv,
boendemiljö, kontraurbanisering, enkät, intervju.
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Abstract
Historically, residential property is limited to the area needed for the property to
substantially have the character of a residential plot. An increased demand for an
attractive rural housing resulted in changes to property law, which made it possible to
form large residential properties with combined purposes, all in line with the existing
rural policy. Still, however, there were restrictions to bring forest land to residential plots
for the protection of the productive forestry. The Swedish mapping, cadastral and land
registration authority (Lantmäteriet) have therefore created working recommendations to
facilitate the opportunity to incorporate forest plots, including the collection of firewood
for household use. This study had the aim to investigate how the amended legislation,
with subsequent work recommendations influenced the formation of large residential
properties in rural areas.
Why people move is an important issue for both researchers in the field and politicians, as
the regional policy should be adapted to where people want to live and why they choose
to move there. Previous studies have mainly focused on economic motives, but the living
environment and nature’s impact has been increasingly highlighted in recent years. The
importance of the property’s physical design for the decision to move, however, is less
investigated. We have therefore examined whether and how those properties affected
settlement in rural areas within the selected municipalities. The study consisted partly of a
postal questionnaire to the property owners who hold these large residential properties
with forest parcels included and semi-structured interviews with surveyors who carried
out these missions.
Overall, we saw that large residential properties with forest and land was a reason for the
counter-urbanization that has taken place because many of the migratory reasons given
have been difficult to achieve with a different type of property. Although surveyors’
assessment differed in terms of details the main purpose to create appropriate and
attractive residential properties without the productive forest damaged was fulfilled. We
made the conclusion that the property formed, perceived as attractive by those who
moved to these properties because they took advantage of the opportunities available with
this accommodation.

Keywords
Residential real estate, firewood, property law, rural, migratory motives, living
environment, counter-urbanization, survey, interview
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1 Introduktion
En bostad där man har möjlighet att utöva sitt fritidsintresse, även om det kräver tillgång
till skog eller mark, är attraktiv för många. Även de som vill ha en form av självhushåll
genom att till exempel odla eller ta egen ved kan lockas av dessa bostäder. Historiskt sett
har dock bostadsfastigheter begränsats till den areal som krävs för att fastigheten
väsentligen ska få karaktär av en bostadstomt (Landahl och Nordström, 1991, s.47) och så
kallade stora bostadsfastigheter med kombinerat ändamål har ej tillåtits. Skogs- och
åkermark har varit avsedd för produktivt yrkesbruk och ofta har förvärvstillstånd behövts
för att kunna köpa marken. När efterfrågan på betesmark till så kallade hästgårdar ökade
genomfördes en ändring i fastighetsbildningslagen för att luckra upp regelverket och ge
en ökad möjlighet till större bostadsfastigheter och ett attraktivt boende på landsbygden,
helt i linje med gällande glesbygdspolitik (Prop. 1989/90:151). Fortfarande fanns det
restriktioner mot att tillföra skogsmark till bostadsfastigheter för att skydda det
produktiva skogsbruket. Men om man läser de förarbeten som finns till ändringen av
fastighetsbildningslagen finns det ett önskemål från politiskt håll om att underlätta för de
fastighetsägare som vill tillföra skogskiften, både för omställning till betesmark och för
uttag av husbehovsved. Även detta med syfte att underlätta ett attraktivt boende på
landsbygden. Lantmäteriet (LM) har med detta som bakgrund tagit fram
arbetsrekommendationer till förrättningsarbete med målet att främja denna form av
fastighetsbildning1.
Varför människor flyttar är en viktig fråga för både forskare inom området och politiker.
Om politiken inom områden som berör bostäder, arbete och andra insatser ska kunna
anpassas till var befolkningen bor bör man känna till hur och varför människor flyttar.
Dessutom har frågorna betydelse för regionalpolitiken när kommuner vill locka till sig
invånare (Niedomysl, 2006a, s.1). Forskningen om flyttmönster påverkar också via de
utredningar som skett de senaste åren i Sverige och nu ligger till grund för den senaste
regionalpolitiska utredningen (SOU 2000:87)

1

Anledningen till att detta examensarbete önskas utfört är att LM vill utvärdera utfallet av den

arbetsrekommendation, Fastighetsbildning som rör skogsmark, som togs fram efter att
fastighetsbildningslagen ändrades 1991. Bakgrunden till förändringen av lagtexten var en önskad anpassning
till gällande skogs- och landsbygdspolitik (Lantmäteriverket, 1988) men eftersom LM ansåg att möjligheten
att lägga till skogsskiften inte användes författades en rekommendationstext till de förrättningslantmätare som
utförde förrättningarna.
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Flyttströmmarna i Sverige har växlat mellan avfolkning av landsbygden till
kontraurbanisering2 under vissa perioder som Amcoff (2000, s.35) och Westlund (2002,
ss.1395-1396) beskriver. Trots detta har huvudtendensen varit att landsbygden avfolkas,
även om det inte skett överallt. Orsakerna till att flytta kan vara flera. De flesta studier
som gjorts har handlat om de traditionella skäl som arbete, pendling eller sociala orsaker
utgör. Den betydelse som boendemiljön och den fysiska utformningen av fastigheten kan
ha är mindre utredd (Amcoff, 2000, s.153).
Vi avser därför att genom en undersökning av utvalda fastighetsägare som flyttat till
landsbygden se vilken betydelse fastighetens utformning kan ha som flyttmotiv, dessutom
kommer även andra anledningar till flytten att efterfrågas. Studien ämnar även undersöka
om och hur dessa fastigheter påverkat bosättningen på landsbygden inom de utvalda
kommunerna.
Denna studie har även som syfte att visa hur förändringen i fastighetsbildningslagen 1991
med den efterföljande arbetsrekommendationen 2005 påverkat bildandet av stora
bostadsfastigheter med kombinerat ändamål på landsbygden.
För- och nackdelar med olika undersökningsmetoder finns (Niedomysl, 2006a, s.3) och vi
bedömde att även om intervjuer ger högre svarsfrekvens är de mer tidskrävande att
genomföra. Dessutom undviks påverkan av den som intervjuar om postade enkäter
används. Svaren kan då lämnas anonymt och detta i sig kan innebära en högre
svarsfrekvens. Därför kommer denna metod att användas till den del som avser
fastighetsägarna. Intervjuer kommer dock att genomföras med lantmätare för att se hur de
uppfattar rekommendationerna och hur bedömningen av dessa fastigheter sker. För att
arbetsinsatsen ska motsvara den tid som avsatts för examensarbetet, tio veckor, har
urvalet avgränsats både i tid, geografiskt och innehållsmässigt.
Uppsatsen inleds med en litteraturstudie för att undersöka forskningsläget inom området
samt med en genomgång av den juridiska dokumentationen för att sedan komma fram till
våra frågeställningar. Dessa besvaras och analyseras i resultatdelen innan några av de
uppkomna resultaten diskuteras i ett större sammanhang.

2

En definition är att kontraurbanisering ”… innebär en omfördelning av människor från urbana till rurala
områden…” (Stenbacka, 2001, s.8).
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2.1

Litteraturstudie
Boende på landsbygd, flyttmotiv och kontraurbanisering

Den lag (1970:988) om fastighetsbildning som finns är en ramlag och skriven så att
tolkningen kan anpassas efter den landsbygdspolitik som är aktuell. Eftersom ett av
målen idag är att främja boendet på landsbygden har vi gjort en litteraturstudie för att
undersöka hur kontraurbanisering samt boendepreferenser och boendeupplevelser yttrar
sig på landsbygden.
Sveriges landsbygdsbefolkning har totalt sett hög medelålder, låga födelsetal och
befolkningen där minskar, framför allt i skogslänens inland (Tillberg Mattsson, 2004,
s.4). Avfolkningen från landsbygden är en process som pågått i de flesta länder i
västvärlden de senaste 120 åren och har inneburit betydande förändringar för samhället
där arbeten och bostäder koncentrerats till städer (Amcoff, 2000, s.35; Westlund, 2002,
s.1395; Stahre och Wretblad, 1972, s.7)
Landsbygden i Storbritannien har från andra världskriget och fram till 1970-talet
kännetecknats av en produktivism för att sedan övergå till post-produktivism, där
jordbruksproduktionen har reducerats och jordbruksmetoder som harmonierar med
naturen och miljön blivit allt mer populära. Landsbygden går från att domineras av
jordbruksproduktion till att bli ett konsumtionsområde för livsstil och en attraktiv
boendemiljö. Politiken förändras också och landsbygdsutveckling blir nyckelordet
istället för jordbruksproduktion. Denna diskussion kan generaliseras till att gälla även för
resten av Europa, där bland annat tendenser pekar mot en grönare jordbrukspolitik inom
EU (Wilson och Rigg, 2003, ss.681-683).
Jones et al. (2003, s.221) talar om en grön migration till landsbygden i USA från 1970
och framåt. Flertalet inflyttare har livsstil och livskvalitet som viktigaste skäl till flytt. De
attribut som främst attraherade var associerade till den fysiska miljön, såsom landskapet,
floder, skog och djurliv menar författarna.
Migration med miljön som viktigt flyttskäl och där inflyttarna sedan lever ett
miljömedvetet liv brukar kallas environmentalism (Jones et al., 2003).
Kontraurbanisering är en indikator till förändring mot environmentalism där
miljömedvetna människor från städerna luckrar upp de traditionella jordbrukssamhällena
3

(Wilson och Rigg, 2003, ss.681-683). Mycket av den litteratur som finns inom migration
och kontraurbanisering har dock sin utgångspunkt i ekonomiska aspekter vilket istället
kan hänföras till produktivismen (Amcoff, 2000, ss.88-89).
Under 1960-talet genomgick skogs- och lantbruket i Sverige drastiska rationaliseringar. I
ett försök att förhindra populationsminskningarna på landsbygden försökte man genom
politiska vägar koncentrera befolkningen till landsbygdstätorterna. Normen var att
landsbygden utgjorde ett produktionsområde för skogs- och lantbruk samt hade
funktionen som rekreationsområde, men inte en plats att bosätta sig på (Westlund, 2002,
s.1407).
Parallellt med urbaniseringsutvecklingen har en ökning av landsortsbefolkningen kunnat
ses vid vissa tidsperioder. Första gången fenomenet uppmärksammades var på 1970-talet,
urbaniseringstrenden bröts och istället kunde ett kontraurbaniseringsmönster iakttas i
Sverige (Amcoff, 2000, s.35; Westlund, 2002, ss.1395-1396). Bostadsfastigheter började
nu öka på landsbygden trots att detta stred mot denna tids politiska vilja vilket innebar att
bosättningarna ofta stod i konflikt med kommunens planer (Westlund, 2002, s.1407).
Befolkningsökningen på landsbygden stannade av under 1980-talet och började återigen
bli mer centraliserad. Sedan tog en ny våg av kontraurbanisering fart under 1990-talet
(Amcoff, 2000, ss.35-36). Utvecklingen har gått från att kommunerna har haft en mer
restriktiv syn på nybyggnation på landsbygden till en mer tillåtande attityd (Westlund,
2002, s.1407).
Det ökade landsbygdsboendet skiljer sig mellan olika delar av Sverige och mellan olika
åldersgrupper. Ökningen är starkast i tätortsnära landsbygd och bland barn och personer i
medelåldern (Amcoff, 2000, s.87; Stahre och Wretblad, 1972, s.42; Westlund, 2002,
s.1406). Det finns flera olika modeller som försöker förklara kontraurbanisering
(Stenbacka, 2001, ss.33-37). En sådan modell har delat in de faktorer som påverkar
beslutsprocessen att flytta i fyra kategorier: fysiska faktorer (till exempel klimat och
attraktivitet), sociala faktorer (hur väl platsen relaterar till den egna identiteten) relativt
läge och tillgång till arbete och infrastruktur (till exempel jobb, skola och, affärer) samt
bostadens attribut (till exempel storlek) (Walmsley, Epps och Duncan, 1998, s.110).
Traditionellt har teorier som behandlar migration lyft fram arbetsrelaterade faktorer som
viktigaste flyttmotivet (Tillberg Mattsson, 2004, s.4; Lundholm et al., 2004, ss.60-61).
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I Storbritannien finns mycket forskning om flyttningar till landsbygden ur ett
gentrifieringsperspektiv3. Inflyttarna till landsbygden är den engelska medelklassen och
de utgör en allt mer dominerande faktor som påverkar kultur och natur bland annat
genom den påverkan de har på planeringsprocessen (Smith, 2002, s.385;Amcoff, 2000,
ss.99-101). Man ser att i hela Norden flyttar den yngre och välutbildade befolkningen till
storstäderna men samtidigt sker en gentrifiering där både landsbygd och tätortsnära
landsbygd får en befolkningstillväxt tack vare den positiva boendemiljön som kan
erbjudas (Ceccato, Persson och Westholm, 2000, s.9). Medelklassens betydelse och deras
motiv för landsbygdsdestinerad flyttning diskuteras av Amcoff (2000, s.102-122), och
han menar att myten om den rurala idyllen är en del av landsbygdens attraktionskraft på
medelklassen. Amcoff (2000, s.120) och Westlund (2002, s.1406) avvisar dock den
brittiska modellen som förespråkar medelklassens flyttningar till landsbygden som
förklaring till kontraurbaniseringsfenomenet i Sverige.
I Storbritannien har planeringen spelat roll för avflyttning från landsbygden, där finns en
restriktiv inställning till ny bebyggelse på landet och detta leder till befolkningsminskning
där (Weekley, 1988). Enligt Amcoff (2000, ss. 184-195) har studier gjorts för att utreda
hur kommunernas möjligheter att styra byggandet på landsbygden med bygglagstiftning
påverkar bosättningen. Han menar dock att bygglagstiftningen inte verkar spela någon
avgörande roll för nybebyggelse på landsbygden.
Undersökningar har annars en tendens att visa på de standardiserade svar som förväntas
av de utflyttade (Halfacree, 2008, s.490). Eftersom de flesta inte vill sticka ut från
mängden sker flyttströmmar av standardiserade och godtagna skäl och det är även de som
syns i undersökningar, menar Halfacree. De riktiga mer djupliggande anledningarna är vi
inte alltid medvetna om och framförallt är de dåligt undersökta (Halfacree, 2008, s.490;
Amcoff, 2000, s.154). Vissa anledningar kan också betraktas som så självklara att vi inte
tänker på dessa om inte en direkt fråga ställs, exempel kan vara tillgång till sjukvård och
rädsla för kriminalitet (Niedomysl, 2006b, s.3). I en annan artikel av Halfacree (2004)
diskuteras betydelsen av ekonomiska och icke-ekonomiska flyttmotiv. Som regel anges
ett motiv till flytt och då får de ekonomiska motiven en större betydelse, exempel kan
vara arbetsrelaterade skäl. Men om man tar hänsyn till flera alternativ visar det sig att
sammantaget har miljömässiga skäl en mycket större inverkan. Dessa kan vara allt från
önskan om naturnära boende, lugnare miljö med färre grannar till ökade
rekreationsmöjligheter och sociala kvalitéer (Halfacree, 2004, ss. 244-245). Vid tider av
3

Enligt Ceccato, Persson och Westholm (2000) innebär gentrifiering att relativt välsituerade stadsfamiljer
flyttar ut på landet.
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urbanisering har ekonomiska faktorer dominerat som flyttmotiv, men när människor
flyttat från städer har miljöskäl varit viktigast för flyttbeslutet (Leetmaa och Tammaru,
2007, s.128). Människor försöker att maximera sitt välbefinnande genom att flytta
(Tammaru, 2001, s.1349). Studier om flyttmotiv har ofta blivit kritiserade för att behandla
flyttare som socialt oberoende, när de i verkligheten ofta ingår i ett hushåll som
gemensamt tar ett flyttbeslut (Lundholm et al., 2004, s.61).
Flera studier visar livsstilens och bostadsmiljöns betydelse för kontraurbaniseringen.
Bostadsrelaterade flyttmotiv beskrivs i studier som de allra viktigaste, de kan vara att man
vill ha en jordbruksfastighet, ett lugnt boende för barnen eller flytta till den trakt där man
växte upp (Stenbacka, 2001, ss.43-45). Walmsley (1998) betonar livsstilsrelaterade
orsaker som viktiga för beslut att flytta. Dessa kan vara fysisk miljö, klimat och lugnare
livsstil. Stenbacka (2001, ss.106-108) skriver om betydelsen för inflyttaren att ha tillgång
till eget utrymme vid bostaden, få rumsligt distans till grannarna och kanske tillgång till
egen odling. Författaren skriver också att naturupplevelsen är central för
landsbygdsboendet och behovet att få vara för sig själv. I Lundholms et al.(2004, s.59)
undersökning av flyttmotiv visade det sig att bara en av fem flyttare uppgav
arbetsrelaterade orsaker som starkaste motiv. Miljö- och sociala faktorer var ofta
viktigare enligt författarna. Även Tammaru (2001, s.1342) betonar miljöskäl och
människors preferenser som anledningar till decentralisationen av befolkningen från
städerna. Planerare borde även förbättra bland annat infrastrukturen vid fritidsområden
för att motivera och underlätta för människor att bosätta sig där permanent. Om
gynnsamma förhållanden skapas för potentiella inflyttare kommer fler att lockas dit
(Leetmaa och Tammaru, 2007, s.144).
Den landsbygdsforskning som bedrivs i Sverige har ändrat inriktning från att handla om
jordbruk till att verka positivt på landsbygden i allmänhet och stödja dess utveckling
(Ceccato, Persson och Westholm, 2000, ss.3-4). Behovet av landsbygdsforskning finns
och en diskussion i samband med EXPO 2000 i Hannover efterfrågar kvalitetsindikatorer
för att följa landsbygdsutvecklingen samt uppföljning av lagstiftningsarbeten för att se
effekten på fastighetsbildning och planeringsarbete (Klaus och Magel, 2000, s.100). Det
finns förhållandevis lite forskning gjord som fokuserar på landsbygdens särskilda
kvaliteter som boendemiljö för att förklara kontraurbanisering. De väletablerade
förklaringsmodeller som finns tar inte landsbygdens fysiska miljö med i beaktning,
forskning krävs inom detta område då det i intervjustudier visat sig att den naturnära
livsmiljön är en betydande faktor när det gäller valet att bosätta sig på landsbygden
(Amcoff, 2000, ss.135-137).
6

Westlund (2002, s.1408) belyser behovet av forskning om hur planering samt möjligheter
och restriktioner kring boende påverkar lokal och regional utveckling. Författaren anser
också att ytterliggare kunskap behövs om motiv och drivkrafter bakom
kontraurbanisering samt om vilka människor det är som flyttar.
Hur bebyggelsen på landsbygden ser ut styrs till stor del av den lagstiftning som finns
inom området och hur den tillämpas. Därför kommer vi att redogöra för detta samt lite
om den politik som påverkar tolkningen av lagtexten i nästa avsnitt.

2.2

Juridisk tillämpning av fastighetsbildningslagen

För att få en uppfattning om hur fastighetsbildningslagen ska tolkas har dokumentation
inom detta område undersökts. Det har omfattat fastighetsbildningslagen (1970:988),
kommentarer till den, proposition 1989/90:151 om fastighetsbildning för landsbygdens
behov med mera som ligger till grund för den förändrade lagtexten samt ett rättsfall som
visar hur tillämpning skett i praktiken. Dessutom har den idag gällande landsbygds- och
skogsbrukspolitiken studerats i proposition 2007/08:108 - En skogspolitik i takt med
tiden, med anledning av att den utgör en viktig del vid tillämpningen av
fastighetsbildningslagen.

Landsbygdskommittén konstaterar i sin utredning att fler kommer vilja flytta till landet
och att det då behövs attraktiva boenden (SOU 2005:36, s.14) eftersom de som väljer att
bo på landet gör det ur ett livskvalitetsperspektiv (SOU 2005:36, ss.18-19).
Landsbygdskommittén ger som förslag att man ska ” Främja sysselsättning, tillväxt,
bosättning och service på landsbygden.” (SOU 2005:36, s.17) och i en annan utredning
om landsbygdspolitik är ett av målen att ”Utveckla allsidiga boendeformer för unga,
gamla och barnfamiljer på landsbygden.” (SOU 2006:101, s.16).

Den politiska ambitionen är att få en levande landsbygd för att kunna bidra till Sveriges
utveckling. För att detta ska uppnås behövs en bofast befolkning som har någon form av
sysselsättning. Landsbygdsboendet blir alltmer populärt eftersom det kan ge en ökad
möjlighet att utöva andra verksamheter eller sin hobby (Lantmäteriet, 2006a ). ”- Ett bra
sätt att behålla och utveckla bosättningen på landet är att skapa fastigheter som förenar
boendet med landsbygdens resurser” avslutar divisionschef Lars Jansson på lantmäteriet
sitt pressmeddelande (Lantmäteriet, 2006a).
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Det tredje kapitlet i fastighetsbildningslagen är av ramlagskaraktär med syfte att ”ange de
yttersta gränserna för vilka fastighetsbildningsåtgärder som kan tillåtas från allmän
synpunkt” (Prop. 1969:128, s.B 101). Den ger vidare möjlighet att anpassa tolkningen till
den aktuella jord- och markpolitik som finns (Prop. 1969:128, s.B 16)
§ 1 beskriver det allmänna lämplighetsvillkoret där all fastighetsbildning, både ny- och
ombildning, ska ske med hänsyn till varaktighets- och aktualitetskravet. Bedömningen
ska ske så fastigheten blir varaktigt lämpad för sitt ändamål inom överskådlig tid.
§§ 5-7 innehåller de skyddsregler som finns för bevarande av det produktiva jord- och
skogsbruket, dels beskrivs vilka ekonomiska förutsättningar verksamheten förväntas ha,
dels hindras skadlig uppsplittring av dessa fastigheter.
Den förändring av 3 kap 1 och 5 §§ i fastighetsbildningslagen som är ursprunget till detta
arbete utreds i regeringens proposition 1989/90:151 om fastighetsbildning för
landsbygdens behov. De förändringar som föreslås i propositionen innebär bland annat
att:


Det ekonomiska kravet för fastighetsbildning sänks så att det bildade jord- eller
skogsbruket ska vara ekonomiskt godtagbart utifrån regionalpolitiska intressen.
Vid prövning av lönsamhetskriteriet kan även bisysslor räknas med i
bedömningen vilket ej var tillåtet tidigare (Landahl och Nordström, 1991, s. 72;
Prop. 1989/90:151, ss.23-24).



Viss mark för näringsverksamhet eller hobby i form av odling eller djurhållning
kan tillåtas.

Propositionen är ett resultat av det uppdrag som dåvarande lantmäteriverket (LMV) fick
av regeringen och innebar att göra en översyn av fastighetsbildningslagen utifrån gjorda
förändringar i bland annat jordförvärvslagen (1979:230) och det faktum att gällande
lagstiftning byggde på en jordbrukspolitik som var gällande på 1960-talet. Förarbetena till
1969 års fastighetsbildningslag angav att till en bostadsfastighet bör ej läggas mer mark
än vad som väsentligen har karaktär av en bostadstomt sannolikt för att tillgodose det
allmännas marktillgång (Lantmäteriet, 2005, s.2). Förändringarna i lagtexten fick dock
inte riktigt det genomslag som beskrivs i LMV:s rapport och remissyttrandena över den.
Där beskrivs bland annat att skogsmark som ej är produktiv kan tillåtas att läggas till
bostadsfastigheter om det innebär bättre boendemiljö eller lämpligare omarrondering.
Man tar speciellt upp att produktiv skogsmark ej får läggas till enligt de skogspolitiska
målen samt att fastighetsbildning med ändamål att skapa skyddszoner runt den egna
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bostadsfastigheten ej är tillåtna (Norell, 2004). Den hänsyn till regionalpolitiska mål som
nämns i propositionen kan till exempel innebära att skogsmark läggs till kombinerade
fastigheter av sysselsättningsskäl och man menar i LMV:s rapport att skyddsreglerna i 3
kap 7 § fastighetsbildningslagen är tillräcklig eftersom den förhindrar skadlig
uppsplittring av produktiv skogsmark.
För att ett samhälle ska utvecklas behövs det effektiva sätt att förändra fastigheter utifrån
rättigheter och gränser. De administrativa kostnaderna i samband med köp och
omformation bör hållas låga och Kalbro (2005, ss.82-83) beskriver i sin artikel hur den
vanligaste förrättningen, fastighetsreglering, går till. Ofta är syftet att få mer
ändamålsenliga fastigheter och att de inblandade fastighetsägarna blir nöjda med
resultatet. En viktig del är då att vinsten med fastighetsregleringen övervinner de
administrativa kostnaderna, annars är risken stor att skapandet av ändamålsenliga
fastigheter förhindras (Kalbro, 2005, s.83).
Hur fastighetsregleringen ska ske beskrivs i kap. 3 fastighetsbildningslagen och Kalbro
(2005, s.87) räknar upp de krav som ställs:


Varje fastighet ska utformas så att dess läge, gränser och andra förutsättningar är
anpassade till sitt syfte.



Fastighetsreglering får ej ske i strid med planer eller andra föreskrifter.



Jordbruksfastigheter ska ha sådan storlek och utformning att de kan ge en
acceptabel inkomst.



Produktiv skogsmark får ej splittras så dess funktion försämras.
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Figur 1. Typexempel på en bostadsfastighet som lägger till skogsskifte för husbehovsved.
(Lantmäteriet, 2006b, s.8)

Författaren beskriver att det främsta skälet till att lagstifta om fastighetsreglering är de
externa effekter som kan fås innebärande negativa effekter för andra fastigheter men även
positiva effekter för det allmänna friluftslivet. Figur 1 visar hur en fastighetsreglering
avseende bostad och skogsskifte kan ske. Den ursprungliga bostadsfastigheten och det
tillagda skogsskiftet kommer då att utgöra en stor bostadsfastighet med möjlighet till
kompletterande syfte.
I Sverige har möjligheten att fastighetsreglera med syftet att få större bostadsfastigheter
hittills varit begränsat på grund av en oro för att förstöra för produktivt jord- och
skogsbruk. De lagändringar som genomförts nu har dock luckrat upp dessa restriktioner
och Kalbro (2005, s.88) menar att detta är ett resultat av att myndigheterna anser att det
socialekonomiska värdet på jord- och skogsmark har minskat, alternativt att det
överskattats förut. Han avslutar dock med att påpeka att gapet mellan vad
fastighetsägarna och myndigheterna anser har minskat.
I ett examensarbete från Kungliga Tekniska Högskolan har Graf och Holmgren (2005)
undersökt hur de ändringar i fastighetsbildningslagen som gjordes 1991 har påverkat
möjligheterna att bilda så kallade hästgårdar. De konstaterar att, oavsett vilken region
som undersökts, har möjligheten till större bostadsfastigheter ökat och resonerar samtidigt
att det har inneburit ett främjat landsbygdsboende. De syften som angetts har varit mindre
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djurhållning, odling eller annan verksamhet och författarnas undersökning har bland
annat omfattat hur stora arealer som tillåtits samt hur markanvändningen är idag för att
undersöka vad som hänt med fastigheterna efter genomförda förrättningar. En annan del
av arbetet innebar intervjuer med lantmätare och där framkom att när önskemål om att
lägga till skogsskiften fanns avslogs de i samtliga fall (Graf och Holmgren, 2005).
Det så kallade Sibbetorpsfallet är ett av de första fastighetsbildningsfallen som prövats
rättsligt med positivt utfall för marköverföring av bland annat skogsmark till en
bostadsfastighet (Sibbetorpsfallet, 2004). Regleringen avsåg överföring av cirka fem
hektar mark, varav största delen utgjordes av produktiv skogsmark. De skäl som
fastighetsägaren angav för regleringen var ett behov av betesmark samt uttag av
husbehovsved. Prövningen enligt dels lämplighetsvillkoret i 1 § 3 kap.
fastighetsbildningslagen och dels skyddsregeln för skogsbruket i 7 § 3 kap. samma lag
visade att denna åtgärd var tillåten om man tog hänsyn till de uttalanden som
departementschefen gjort i lagstiftningsärendet (Prop. 1993/94:27). Han menade att den
enskildes önskemål om attraktiva boendeformer var en del i landsbygdsutvecklingen och
därmed i linje med de kriterier som fanns om en ökad betydelse av de regionalpolitiska
intressena.
Trots ändringen av fastighetsbildningslagen 1991 och den rättsliga prövningen av några
prejudicerande fastighetsregleringsfall var det fortfarande sparsamt med förrättningar där
reglering av skogsmark till bostadsfastigheter tilläts. LM författade då en
arbetsrekommendation som tillägg till sin handbok om fastighetsbildningslagen för att
underlätta för lantmätarna vid tolkning av lagtexten i dessa ärenden. Den beskriver dels
vilka typer av skogsmark som kan tillåtas samt i vilka fall regleringen är tillämplig.
Eftersom skyddsregeln för det produktiva skogsbruket i 7 § 3 kap.
fastighetsbildningslagen skyddade skogsfastigheter mot skadlig delning ansåg man att
mindre skogsskiften som saknade betydelse för det produktiva skogsbruket, skog som
avsågs omläggas till betesmark och skog som var lämpad för uttag av husbehovsved
kunde tillåtas. LM ansåg att man vid tolkningen av fastighetsbildningslagen missat de
intentioner som fanns i de bakomliggande propositionerna, bland annat att större hänsyn
skulle tas till regionalpolitiska skäl samt att boendet på landsbygden skulle främjas med
en ökad möjlighet att själv anpassa fastigheten efter egna önskemål. LM beskriver också
att det är viktigt med en samlad bedömning av vad som kan tillåtas för den aktuella
fastigheten eftersom syftet ofta kan vara en kombination av olika användningssätt, men
även omgivningen har stor inverkan på vad som är lämpligt. Det är till exempel stor
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skillnad på en fastighet som ligger enskilt eller om strandskyddet och det allmännas
intresse kan beröras.
Däremot bör inte någon större hänsyn tas till om bostadsändamålet är för permanent- eller
fritidsboende eftersom dessa förhållanden kan ändras snabbt. Möjligtvis kan ett mer
begränsat behov av skog till veduttag anses behövas om bedömningen av fastigheten
visar att den för lång tid framåt enbart kan fungera som fritidsfastighet på grund av till
exempel belägenhet eller vatten- och avloppslösningar (Norell, 2005, s.6).
Skogsvårdslagarna har funnits sedan 1903 och har med jämna mellanrum ändrats för att
senast 1993 få inriktningen mot två huvudmål, miljömålet och produktionsmålet. Dessa
två jämställda mål angav bevarande av skogsmarkens naturliga produktionsförmåga,
naturliga biotoper för djur och växter samt att utnyttjandet skulle ske långsiktigt och
effektivt för att ge en uthållig avkastning. I regeringens utvärdering av Skogsutredningen
2004 fastställdes att skogspolitiken skulle ligga fast men att hänsyn inte enbart skulle tas
till faktorer som direkt påverkar skogen och skogsbruket utan även till faktorer inom den
samhällsekonomiska och regionalpolitiska utvecklingen (Prop. 2007/08:108).
Under de senaste decennierna har skogarna och skogsbruket ändrats till att omfatta fler
funktioner, både på grund av de ökade kraven men även ökade timmerpriser. Dessa
trender finns i hela Europa och i flertalet länder har skogspolitiken genomgått stora
förändringar under 1990-talet. Förändringarna beskrivs som inriktade mot flera mål, dels
som en anpassning mot det postindustriella samhället med förändrade arbetssätt och dels
med anpassningar till en kombination av ekonomiska, kulturella och miljömässiga
förutsättningar (Kankaanpää och Carter, 2004, ss.18-19). De beskriver i sin rapport att
förändringarna kommer att påverka människors omgivning genom att skogarnas storlek,
sammansättning och läge påverkas. Förändringarna kommer visserligen att ta lång tid,
både på grund av skogarnas karaktär och tiden för implementering av lagändringar, men
ska enligt författarna ses som en trend i den framtida utvecklingen och därför viktig för
alla som arbetar med planering och beslutsfattande (Kankaanpää och Carter, 2004, s.18).
Skogspolitiken har i flera Europeiska länder fått en mer skyddande inriktning samtidigt
som skogen som människans omgivning, ”close-to-nature” har fått större betydelse än de
industriella målen. De förändringar som skogspolitiken genomgått i Europa visar på en
önskad balans mellan miljö, produktion och ekonomi samtidigt som bredden på både
privat och allmänt skogsnyttjande växer (Kankaanpää och Carter, 2004, ss.18-19).
Författarna beskriver också hur politiken ändrats enligt gemensamma mål i direktiv som
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tagits fram av FN och andra internationella organisationerna. Klaus och Magel (2000,
s.18) redovisar hur Agenda 20004 visar på behov av stöd till deltidsjordbrukare för att
upprätthålla det kulturella landskapet.
Den Europeiska skogspolitiken är ej enhetlig eftersom man enligt subsidiaritetsprincipen
överlåter åt respektive land att ansvara för sin egen politik. Det har fungerat rent
marknadsmässigt och skillnaderna mellan länderna är för stora för att en enhetlig politik
skulle vara optimal. De nordiska länderna har stora gemensamma drag avseende
skogstäckning och således även politiken medan Medelhavsländerna har andra
gemensamma drag och jämförbara skogspolitiska inriktningar (Kankaanpää och Carter,
2004, s.28).
Sverige, som är en av världens största skogsproducenter, täcks till 65 % av skog. Under
1980-talet var diskussionerna stora om att för att få ett långsiktigt hållbart skogsbruk
enligt den tidens högproduktiva industri var det viktigt att införa begreppet biologisk
mångfald tillsammans med de skogspolitiska målen. Detta ledde till ändringarna i
Skogsvårdslagen 1994 som gav lika värde åt de olika målen samt en ökad möjlighet till
skogsägarna att styra över skogsbruket (Kankaanpää & Carter, 2004, ss.69-70)
Hälften av skogarna i Europa ägs av privatpersoner, bland annat miljoner små skiften
under 5 hektar. En sammanställning som Ploeg och Wiersum (1996) gjort i sin
konferensrapport visar på svårigheterna med att få små skogsfastigheter lönsamma. De
menar dock att möjligheterna till ett skogsbruk som inte följer de normala mönstren för
produktiv skogsindustri finns och vill visa på möjligheterna om man ser ur andra sociala,
politiska, ekologiska och tekniska perspektiv. De menar att fastighetsägaren kan skapa sin
egen form av skogsbruk efter eget behov och efter de förutsättningar som råder (Ploeg
och Wiersum, 1996, ss.46-47).
Sedan mitten av 1900-talet har en ny kategori av små skogsfastighetsägare skapats. De
har inte skogen som huvudnäring utan ser mer skogen som en bisyssla, investering eller
som ett verktyg för fritidsaktiviteter, dessutom är de oftast inte landsbygdsbor utan
inflyttade stadsbor (Ploeg och Wiersum, 1996, s.48). Författarna beskriver hur dessa små
skogsfastigheter ofta ses som ett hinder mot produktivt skogsbruk och därför motverkas
genom lagstiftning, men Ploeg och Wiersum fortsätter att förklara att syftet med dessa
skogsfastigheter är att få ut de icke monetära vinsterna som fritid, bevarande av naturen
4

Agenda 2000 är handlingsplaner och riktlinjer framtagna av den Europeiska kommissionen för att bland
annat modernisera den Europeiska jordbruksmodelllen. (Klaus och Magel, 2000, s.99)
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och livskvalitet. Det finns också en kategori av skogsägare som använder marken till
kompletterande ändamål som virke, eldningsved, fruktodling, markuthyrning för camping
eller för att underhålla värdena i landskapet. Författarna avslutar med att eftersom det är
så stora skillnader mellan den politiska styrningen och de små skogsägarnas mål och
intentioner behövs mer forskning inom detta område, framförallt för att inte glömma bort
de icke monetära värden som kan vinnas med denna form av skogsbruk (Ploeg och
Wiersum, 1996, s.49).

2.3

Frågeställningar

Som litteraturstudien ovan visat har den gällande landsbygds- och skogspolitiken stor
inverkan på hur fastighetsbildningslagen ska tolkas och motiven till att flytta till
landsbygden är flera som bland annat Niedomysl (2006a och b), Halfacree (2004),
Stenbacka (2001) och Amcoff (2000) beskrivit. Men det flyttskäl som utformningen av
själva fastigheten och de möjligheter till kompletterande verksamhet som då ges har ej
undersökts i någon större omfattning. Eftersom de arbetsrekommendationer som LM
författat som stöd till lantmätarnas förrättningsarbete är tänkta att underlätta tolkningen av
fastighetsbildningslagen i enlighet med politiken är det också viktigt att undersöka vilken
påverkan rekommendationerna haft i praktiken.
Genom att undersöka utförda förrättningar inom ett geografiskt avgränsat område Gävle, Ockelbo och Hofors kommun - ämnar vi svara på följande frågeställningar:


Hur har den ökade möjligheten till bildande av större bostadsfastigheter med skog
och mark påverkat bosättningen på landsbygden?



Hur har LM:s arbetsrekommendationer inverkat på lantmätarnas bedömningar
avseende bildandet av denna typ av fastigheter?



Hur stor överensstämmelse finns det mellan fastighetsägarnas anledning till
förrättningen, faktisk markanvändning idag och intentionerna med
lagförändringen?

En undersökning av utvalda fastigheter och de som är bosatta där kommer att ske
genom en enkät till de berörda fastighetsägarna. Dessutom ska intervjuer av berörda
lantmätare genomföras. Enkäterna är avsedda att ge fastighetsägarnas syn på den
fastighet de innehar, både avseende markanvändning och betydelse för innehavet.
Intervjuerna kommer främst att handla om hur LM:s arbetsrekommendationer tolkas
men även ta upp dessa fastigheters betydelse för bosättningen på landsbygden.
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3 Metod
För att kunna besvara våra frågeställningar samlades information om dessa stora
bostadsfastigheter och dess ägare in. Detta gjordes genom att en enkät skickades till
utvalda fastighetsägare. Dessutom intervjuades företrädare för lantmäterimyndigheter och
länsstyrelsen för att information om de förrättningar som berört fastigheterna skulle
erhållas.

3.1

Enkätundersökning

Enkäten var avsedd att genom en kvantitativ undersökning svara på frågeställningen hur
fastighetsägarna såg på den genomförda förrättningen och hur den ökade möjligheten till
bildande av större bostadsfastigheter med skog och mark påverkat deras beslut att bosätta
sig på landsbygden.
Dessutom undersöktes den faktiska markanvändningen för att kunna ta ställning till hur
stor överensstämmelse det finns mellan fastighetsägarnas anledning till förrättningen,
faktisk markanvändning idag och intentionerna med lagförändringen.
För att välja ut de förrättningsakter som beskriver de fastigheter som motsvarar vår
frågeställning sammanställde vi en sökmall som redovisas i bilaga 1. De uppgifter vi
samlade in från varje förrättning var bland annat diarienummer, fastighetsbeteckning,
fastighetsägare, adress, areal (både förändring och resulterande areal), typ av förrättning
samt ändamål5. Urvalet gjordes efter kriterier som resonerades fram utifrån våra
frågeställningar, storlek på bostadsfastigheter och de registreringsrutiner som används vid
diarieförning av förrättningsakter enligt Birgitta Johansson (Assistent, Gävle kommun,
personlig kommentar, 090408).

5

Personuppgiftslagen (1999:204) (PuL)

Enligt PuL 3 § innebär personuppgifter ”All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en
fysisk person som är i livet”. Om dessa behandlas, det vill säga samlas in, registreras eller lagras i någon
form, behövs samtycke från personen ifråga. Genom att de fastighetsägare som ansökt om en
fastighetsförrättning medger att uppgifterna blir offentliga kan det likställas med att samtycke getts. Dock
krävs särskilda skäl för att få tillgång till dessa uppgifter (Lantmäteriet, 2008). Efter en förfrågan till
lantmäteriet erhöll vi detta tillstånd.
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Eftersom det saknas en definitionsgräns för bostadsfastigheter när det gäller areal har vi
antagit den storlek som ofta nämns i dessa sammanhang och som enligt LM:s handbok till
fastighetsbildningslagen är praxis (Pettersson, 2001), nämligen upp till 5 000 m2.
Fastigheter med bostadsändamål som överskrider denna areal kan alltså betraktas som
stora, även om detta varierar med i vilken region fastigheten är belägen (Landahl och
Nordström, 1991, s.47). Dessutom har vi sökt efter de fastigheter där minst 1 000 m2
utgörs av skog i någon form.
För att enbart få med de förrättningar som är genomförda efter att LM:s
rekommendationer tagits i bruk har vi valt ut de förrättningar som registrerats efter 200501-01. Som stoppdatum för utsökningen har vi valt att ta med de förrättningar som
avslutats senast 2008-12-31. Ärenden som inkommit under tiden men är oavslutade kan
inte bedömas eftersom resultatet av förrättningen ej vunnit laga kraft och kan vara under
överklagande eller på remiss hos en annan instans, till exempel länsstyrelsen.
Den geografiska avgränsningen innebär att tre kommuner med varierande struktur i
Gävleborgs län täcks i sin helhet. Gävle kommun med både stadsmiljö och tätortsnära
landsbygd, Ockelbo med mindre centrumsamhälle, småbyar och ren landsbygd samt
Hofors med mindre centrumsamhälle av industrikaraktär samt ren landsbygd. Gävle
kommuns förrättningar handläggs av den kommunala lantmäterimyndigheten på Bygg &
Miljö, Gävle Kommun, medan förrättningar i Ockelbo och Hofors handläggs vid den
statliga lantmäterimyndigheten på Lantmäteriet, Gävle.
Urvalsprocessen bestod i stora drag av dessa moment:


Utifrån ärendelista, det vill säga Lantmäterikontorets lista över pågående/utförda
förrättningar, filtrera ut de förrättningar som motsvarade:
o

Diarienummer mellan 2005 xxx-2008 xxx på Gävle kommun eller
Aktnummer 210x-05/x - 210x-08/x, det vill säga var registrerade som
inkomna ärenden mellan 050101 och 081231.

o

Klassificerad som typkod 1 (=avstyckning), 2 (=fastighetsreglering) eller
någon av dessa i kombination med 5 (=fastighetsbestämning) eller 6
(=anläggningsförrättning) vid utsortering på Gävle kommun.
Lantmäteriet saknade sortering efter typ.

o

Ändamål 1 (=bostadsfastighet), 2 (=fritidsfastighet) eller 3
(=lantbruksfastighet) vid utsortering på Gävle kommun. Lantmäteriet
saknade sortering efter ändamål.
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o

Var slutförda, det vill säga vunnit laga kraft efter att överklagandetiden
gått ut.



Utifrån aktnummer, sökt upp aktuell förrättning i Lantmäteriets Arkivsök för att
se hur den överensstämmer med kriterierna för:
o

Areal över 5 000 m2 på slutlig fastighet.

o

Ändamål enligt ansökan och/eller syfte i akten. Sökord som
bostadsändamål, fritidsändamål, mindre djurhållning, hobbyverksamhet,
växtodling eller veduttag eftersöktes.

o

Om fastigheten benämns jord- eller skogsbruksfastighet har den ej tagits
med.



Slutligen har de utvalda fastigheterna granskats i, Arc Readers
Lantmäteriunderlag på Gävle kommun eller i, Auto-KaVy på Lantmäteriet för att
via den kombination av fastighetskarta och ortofoto/marktypskarta som finns där
se om fastigheten innehåller skogsmark.6 Som skog har vi räknat allt som innebär
sammanhållande trädsamling, det vill säga allt ifrån mindre dungar med lövskog
till större partier bevuxna med barrskog. Vi har även bedömt om fastigheten
består av enbart skog och tomtmark eller består av en kombination av skog,
tomtmark och ängsmark. Minsta areal skog som tagits med är 1 000 m2 och
mätning har skett med mätverktyget i respektive kartprogram.



De fastigheter som uppfyllde alla ovan nämnda kriterier antecknades på
inventeringsmallen och fastighetsägaruppgifter som namn och adress
kontrollerades mot inskrivningsdelen i fastighetsregistret. Detta för att få aktuella
uppgifter till utskicket av enkäten med syfte att minimera svarsbortfallet.
Uppgifterna uppdateras varje natt enligt Annelie Höök (GIS-samordnare, Gävle
kommun, personlig kommentar, 090409), men eventuell eftersläpning kan
förekomma på grund av att balansen i inskrivningsregistret för närvarande är
cirka tre månader (Hellström och Törnros, 2009).

Urvalet har skett genom noggrann manuell granskning av samtliga utförda förrättningar,
vilket innebär att risken att förbise relevanta förrättningar på grund utav felklassificering
minimerats. Den mänskliga faktorn är således den enda orsaken till att relevanta
förrättningar eventuellt ej tagits med i undersökningen.
Vid urvalsprocessen enligt de i metoden beskrivna urvalskriterierna genomsöktes totalt
1160 genomförda och avslutade förrättningar. Av dessa var 916 utförda på den
6

Arc Reader är en GIS-programvara som kan hantera kartmaterial, till exempel fastighetskartor och
ortofoton. Auto-Ka Vy är lantmäteriets motsvarande programvara som dock saknar ortofoton men istället ofta
har information om marktyp i fastighetskartan.
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kommunala lantmäterimyndigheten i Gävle och berörde fastigheter i Gävle kommun. På
den statliga lantmäterimyndigheten hade totalt 244 förrättningar utförts berörande
fastigheter i Hofors och Ockelbo kommun. Av dessa låg 72 fastigheter i Hofors kommun
och 172 i Ockelbo.
Samtliga förrättningar som stämde in på våra urvalskriterier plockades ut för att den
enkätundersökning som sedan skickades till dessa fastighetsägare skulle utgöra en
totalundersökning (Trost, 2007, s. 37). Urvalet bestod till slut av 88 utförda förrättningar
varav 36 förrättningar i Gävle kommun, 4 förrättningar i Hofors kommun och 48
förrättningar i Ockelbo kommun.
Enkäten som framställdes bestod av fyra delar, se bilaga 2. Först ett inledande brev där
enkätens ursprung och syfte förklarades, sedan en allmän frågedel där uppgifter om
fastighetsägaren samlades in. Ålder, arbetssituation och familjekonstellation efterfrågades
för att kunna ha med i bedömningen när orsaker till flytt och fastighetsägarens syfte att
utöva den kompletterande verksamhet som angetts bedömdes. Vi valde att använda fasta
svarsalternativ till de flesta frågorna, ibland med ett ”Annat”-alternativ där egna svar
kunde lämnas. De flesta undersökningar om migrationsmotiv använder denna form även
om alternativet med öppna svarsalternativ fungerar lika bra (Niedomysl och Malmberg,
2009, s.85). Vi valde alternativet med fasta svar för att underlätta kodningen och
hanteringen av enkätsvaren.
Nästa del berörde den förrättning som skett. Fastighetsägarens nuvarande
markanvändning och syfte med förrättningen efterfrågades för att kunna undersöka
samstämmigheten. En fråga om vilken betydelse förrättningen haft för boende på den
aktuella fastigheten ställdes för att sedan kunna följas upp i den fjärde och avslutande
delen.
Denna del vände sig endast till dem som flyttat till fastigheten efter att den aktuella
förrättningen genomförts. Detta för att kunna undersöka flyttmönster med orsaker,
gradering av dessa orsakers betydelse samt varifrån dessa fastighetsägare flyttat.
Enkäten numrerades med löpnummer samt fastighetsbeteckning och skickades till den
som var registrerad som fastighetsägare vid den tidpunkt vi genomförde inventeringen,
det vill säga 090331-090420. Portofritt svarskuvert skickades med för att uppnå hög
svarsfrekvens och fastighetsägarna uppmanades att skicka tillbaka svaren inom en vecka.
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När enkätsvaren kom bockades fastigheterna av efter respektive löpnummer och de olika
svarsalternativen kodades för att sedan föras in i en MS Excel-tabell där
sammanställningen kunde göras. Resultaten presenterades genom deskriptiv statistik för
att kunna redovisa de olika svarsalternativens frekvens samt för att kunna jämföra de
olika kommunerna.
Eftersom svarsfrekvensen på enkäter sällan uppgår till 100 % bör de resultat som uteblir
hanteras på korrekt sätt. Vi har, efter att den utsatta svarstiden löpt ut, påmint aktuella
fastighetsägare för att, om möjligt, öka svarsfrekvensen.
När den utsatta svarstiden på en vecka löpt ut hade 42 enkätsvar inkommit, varav två
avstått från att delta genom att skicka tillbaka tomma svarskuvert. De 46 som saknades
fick en påminnelse via telefon och detta ledde till att ytterligare 15 enkätsvar inkom.
Dessutom har fem valt att avstå från att svara. De respondenter som vi påminde via
telefon fick valmöjlighet att antingen svara på enkäten muntligt eller skicka in den
ursprungliga enkäten med svarspost. Ett fåtal (sex) respondenter saknade uppgift om
telefonnummer så de fick en påminnelse via brev.
De muntliga undersökningarna gav en möjlighet att förklara frågeställningarna vilket kan
ha gett en positiv effekt på svarens grad av korrekthet. Denna påverkan innebär positiv
särbehandling men vi valde ändå det alternativet för att förhöja svarsfrekvensen.
Utförandet av telefonenkäten skedde enligt ett bestämt mönster där frågorna och alla
svarsalternativ lästes upp för respondenten för att så långt som möjligt efterlikna den
skrivna enkäten. Utveckling av frågorna skedde endast när det var uppenbart att
respondenten ej förstod frågan eller dess syfte. Vi bedömer att den påverkan som kan ha
skett är av underordnad betydelse eftersom svarsalternativen var av sluten karaktär.
Svarsfrekvensen på cirka 65 % ansåg vi var tillräckligt hög för att kunna dra slutsatser
utifrån svaren genom att bortfallet ej var systematiskt. Detta kan jämföras med andra
studier där svarsfrekvenser på 52 % respektive 58 % ansetts acceptabla (Niedomysl,
2006, s.8).
Troliga orsaker till bortfallet är att adressuppgifterna till fastighetsägarna har hämtats ur
fastighetsägarregistret. Data som söks därifrån uppdateras varje natt, men en balans på
cirka tre månader finns hos inskrivningsmyndigheten (Hellström och Törnros, 2009),
vilket kan leda till att ägaruppgifterna kan vara inaktuella om ägarbyte skett de senaste tre
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månaderna. Dessutom antar vi att ett visst bortfall kan ske på grund av att några
fastighetsägare väljer, av olika anledningar, att ej svara på enkäten.
De svar som ändå uteblivit utgör det bortfall som måste hanteras vid analys och
sammanställning av resultaten.

3.2

Intervjuundersökning

Intervjuundersökning valdes som metod för att svara på frågeställningen om hur de
lantmätare som använt rekommendationerna i praktiken uppfattar dessa och vilka deras
åsikter om denna form av fastigheter är, både hur de bildas i praktiken och vilken effekt
de har på inflyttningen till landsbygden.
För att få en heltäckande bild av hur dessa förrättningar sker valde vi ut lantmätare från
både den kommunala lantmäterimyndigheten i Gävle samt från den statliga
lantmäterimyndigheten. Av de fyra lantmätare som intervjuades har två arbetat både före
och efter rekommendationernas införande och två enbart efter.
Dessutom har en lantmätare även intervjuats som företrädare för länsstyrelsen, vilken är
remissinstans för samråd kring dessa ärenden.
De frågor som ställdes vid intervjuerna (bilaga 3) grundar sig till stor del på synpunkter
som framkommit vid Lantmäteriets utbildningsdagar för lantmätare (Norell, 2008).
Frågorna tar upp hur lantmätarna bedömer dessa fastigheter utifrån olika kriterier som
lokalisering, areal, syfte, lämplighet och konkurrens med andra intressen. Även
betydelsen för bosättningen på landsbygden och hur LM:s rekommendationer upplevs
efterfrågas.
Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade intervjuer med en färdig lista på
frågor som under intervjuns gång kompletterats med mer fördjupade frågor, allt utifrån
den intervjuades svar och kunskaper, huvuddragen i denna teknik har hämtats från Trost
(2005). Varje intervju har inletts med en beskrivning av vårt arbete samt syftet med
intervjun, sedan har en av oss rapportförfattare ställt intervjufrågorna medan den andra
har antecknat, detta för att kunna registrera så stor del av svaren som möjligt. Alla
intervjupersoner har getts möjlighet att utveckla sina svar och även komplettera med egna
åsikter utanför de ställda frågorna.
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Minnesanteckningarna från intervjuerna har renskrivits direkt efter intervjun för att få ett
så korrekt resultat som möjligt. Intervjupersonerna har sedan givits möjlighet att
kontrollera dessa anteckningar för att undvika eventuella missuppfattningar. Analys har
därefter skett enligt den matrismodell som beskrivs i Kylén (2004, s.64) och Trost (2005,
ss.131-132). Denna metod med sammanfattande resultat innebär att svaren tolkas utifrån
våra förutfattade åsikter och vår förförståelse. Men vi bedömer ändock att risken för
missvisande sammanfattningar är liten eftersom ett av huvudsyftena är att hitta de
gemensamma punkter som finns. Dessutom har vi varit två personer vid både intervjuerna
och analysen för att kunna korrigera eventuella missuppfattningar. Svaren till varje
frågeområde har analyserats var för sig med tanke att sammanfattningen ska utgöra ett
’verbalt medeltal’ med ’verbal spridning’. Dessutom har varje intervjuad individ
analyserats i en avslutande sammanfattning där även deras respektive ledord lyfts fram
(Kylén, 2004, s.165). Eftersom en av våra frågeställningar var att undersöka hur LM:s
arbetsrekommendationer inverkat på lantmätarnas bedömningar avseende bildandet av
denna typ av fastigheter, var syftet med analysen att undersöka samstämmigheten i
lantmätarnas svar. Denna analysmodell valdes eftersom den gav en bra översikt över
gemensamma åsikter och de synpunkter som avvek från de övriga.
Frågeställningen om hur den ökade möjligheten till bildande av större bostadsfastigheter
med skog och mark påverkat bosättningen på landsbygden, undersöktes genom att en
fråga om detta ställdes för att se denna effekt ur det perspektiv som myndigheten med
beslutsrätt över restriktioner/möjligheter hanterade den.
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4 Resultat och analys
Resultaten samlades in genom dels en inventering av förrättningsakter som valts ut, dels
en enkätundersökning, dels intervjuer med myndighetsföreträdare. Frågeställningarna var
inte kopplade till någon specifik insamlingsmetod. Delresultat redovisas under varje
metod och avslutningsvis visas en resultatanalys utifrån varje frågeställning.
Utifrån de förrättningsakter som valts ut hämtades information om de aktuella
fastigheterna. Uppgifter om:


Fastighetens kommuntillhörighet.



Fastighetens areal (både förändring och resulterande areal).



Fastighetstyp (permanent eller fritid).



Syfte med förrättningen.



Vilket ägoslag vi bedömt att fastigheten består av utifrån granskningen av
kartmaterialet.

Som figur 2 visar fanns mer än hälften av de 88 utvalda förrättningarna i Ockelbo
kommun där de även utgjorde en betydande andel av det totala antalet förrättningar (figur
3) som genomförts under den aktuella tidsperioden. Detta visar på de regionala skillnader
som kan finnas beroende på hur kommunens näringsstruktur ser ut. Ockelbo är ett mindre
samhälle med stor andel småföretagare och omgivande landsbygd, Hofors ett mindre
samhälle med huvudsakligen industriella verksamheter men med omgivande landsbygd.
Gävle är en stad med få oexploaterade områden förutom i de yttre kommundelarna.
60%

Ockelbo
Gävle

40%
20%
Hofors

0%
Figur 2. Vilken kommun de utvalda förrättningarna fanns i. (n=88)
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Ockelbo
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Figur 3. Hur stor andel de utvalda förrättningarna utgjorde av det totala antalet i respektive kommun.

De fastigheter som valdes ut varierade i storlek mellan 0,51 och 18,2 hektar.
Förändringen av markareal skedde genom avstyckning av en större skogsbruksfastighet
eller bestod av en fastighetsreglering där 0,15 till 13,3 hektar lades till fastigheten.
De fastighetstyper som angavs i förrättningsakterna var 75 med bostadsändamål, 12 med
fritidsändamål och en akt angav både fritids- och bostadsändamål. De fastigheter som
angavs ha bostadsändamål (0,53-18,2 hektar) var i genomsnitt större än
fritidsfastigheterna (0,51-3,5 hektar) även om ett par av fritidsfastigheterna var
anmärkningsvärt stora för sitt ändamål.
Av betydelse för bedömningen var vilket ägoslag de bildade fastigheterna bestod av.
Denna klassning gjordes av oss utifrån tillgängligt kartmaterial och den beskrivning som
fanns i akten och är därför till stora delar en uppskattning av både omfattning och
ägoslagstyp. Kategorierna har samlats under några större typer för att minska risken för
feltolkning.


44 % av fastigheterna sorterades under kategorin skog där både lövskog och
barrskog ingår.



Under kategorin öppen mark ingår både odlingsbar mark, äng, betsmark samt
annan ej skogsbeväxt mark. 51 % av fastigheterna bestod av öppen mark med
inslag av skog.



Under kategorin vatten ingår de vattenområden som anses utgöra en betydande
del av fastighetens yta. 5 % av fastigheterna bestod av större vattenarealer men
med resterande del skog och/eller öppen mark.

Det syfte som angetts vid förrättningen har indelats i några större kategorier avseende de
kompletterande ändamålen som odling, djurhållning eller veduttag för husbehov. Något
förvånande var att 49 % enbart uppgav bostadsändamål eller 8 % fritidsändamål. Av de
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resterande var de kompletterande ändamålen jämnt fördelade med en svag övervikt för
djurhållning eller kombinationer med djurhållning.

4.1

Enkätundersökning

För att se vilka som äger dessa fastigheter och undersöka hushållets sammansättning
ställdes några allmänna frågor. De 57 fastighetsägare som svarat på enkäten var mellan
22 och 72 år med en medianålder7 på 49 år. De fastighetsägare som angett att de flyttat
till fastigheten var mellan 22 och 62 år med en medianålder på 42,5 år. Några svar
lämnades med enbart två siffror och det var oklart om respondenten angett sin faktiska
ålder eller födelseåret. Vi har då utgått från att det är födelseåret som angivits om inte det
resulterat i ett orimligt svar. De som flyttat till landsbygden har en lägre medianålder
vilket överensstämmer med de tidigare studier som visat att det främst är medelålders
familjer som står för kontraurbaniseringen (Amcoff, 2000, s.87 ;Stahre och Wretblad,
1972, s.42 ; Westlund, 2002, s.1406).
Av de 57 som svarat angav 28 att de ej hade barn, övriga 29 angav antal barn och ålder på
dessa. Medelantalet barn var 2,0 per hushåll och de klassificerades som småbarn (0-6 år)
15 stycken, skolbarn (7-16 år) 31 stycken och äldre barn (17-21 år) 13 stycken(figur 4).
Värt att notera kan vara att de som angett att de flyttat till fastigheterna hade barn i större
utsträckning än de som redan bodde på fastigheterna (figur 5). Barnen var dessutom i
högre grad småbarn eller skolbarn. Att familjer med barn väljer att flytta till landet kan
bero på att de söker en lugnare och tryggare uppväxtmiljö vilket även Stenbacka (2001)
diskuterat.
Hushåll med skolbarn
och äldre barn
Hushåll med småbarn
och äldre barn

Hushåll med småbarn
och skolbarn

Hushåll med äldre barn
Hushåll med skolbarn
Hushåll med småbarn
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10%

15%

20%

Hushåll utan barn

25%

30%
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40%

Figur 4. Fördelning av barn i de utvalda hushållen. (n=57)
7

Medianålder valdes eftersom n<100 och vi ville undvika den effekt som extremvärden kan ha på ett
beräknat medelvärde.
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Figur 5. Fördelning av barn i de utvalda hushållen som flyttat dit efter 2005. (n=24)

För att få en helhet över hushållets totala arbetssituation efterfrågades den huvudsakliga
sysselsättningen för alla i hushållet ingående personer över 18 år.
Figur 6 visar den sammanlagda arbetssituationen för de personer över 18 år som ingick i
de aktuella fastigheternas hushåll. Detta visar att de flesta har ett förvärvsarbete utanför
hemmet även om många räknar med att ha en kompletterande verksamhet på fastigheten.

Studerar 9%

Pensionerad
3%

Arbetslös 2%
Arbete i
hemmet 7%

Förvärvsarbete
utanför
hemmet
79%

Figur 6. Huvudsaklig arbetssituation för personer över 18 år ingående i hushåll på de aktuella fastigheterna.
(n=121)

För att få en uppfattning om hur fastighetsägarna såg på den genomförda förrättningen
ställdes några frågor angående anledningar och resultat av denna. Av intresse var också
att se hur information om denna form av fastighetsbildning kommit till känna. Det var
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oväntat att så många av fastighetsägarna var omedvetna om de restriktioner med
skogsskiften som funnits innan 2005 (figur 7).
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Lantmäteriets
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Råd från lantmätare
Visste inte om
begränsningarna

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Figur 7. Hur fastighetsägarna har fått vetskap om möjligheten att lägga till skog eller mark till
bostadsfastigheten?(n=56)

De som angett alternativet Annat sätt har bland annat själv arbetat med detta slags frågor,
hört det ryktesvägen eller fått informationen via media.
Hur marken används på den aktuella fastigheten är av intresse. Både för att jämföra med
det skäl som angetts innan förrättningen men också för att kunna se hur intentionerna med
lagförändringen uppfyllts. Anledningen till att fastighetsägarna önskade en fastighet med
mark eller skog varierade, men ofta fanns flera skäl.

Annat önskemål

Tillgång till strandnära
mark
Husbehovsved
Jaktändamål
Öka avstånd till
grannar
Betesmark
Förvärv efter redan
gjord ombildning
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Figur 8. Fastighetsägarens skäl till den gjorda ombildningen. (n=73)

Alla fastighetsägare har gett ett eller flera svar på denna fråga, från 56 enkäter angavs 73
anledningar till den gjorda utökningen/ombildningen (figur 8). De som angivit Annat
önskemål har bland annat angett att de vill bygga till stall eller ekonomibyggnader, öka
fastighetsvärdet, ta hö eller bevara markens naturvärden, det vill säga även de till stor del
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användningsområden som kan kopplas till fastighetens kompletterande ändamål eller
bevarande av naturen.
På frågan om hur den faktiska markanvänvändningen ser ut (figur 9) har fastighetsägarna
svarat med ett eller flera svarsalternativ, från 56 enkäter angavs 84 ändamål för
markanvändningen idag. De som angivit Annat ändamål har bland annat angett att de
arrenderar ut marken, använder den till odling, friluftsliv eller tar hö.
Annat ändamål
Jaktändamål
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Husbehovsved
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skogen/marken
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Figur 9. Nuvarande användning av skogen/marken. (n=84)

Detta visar sig i flera fall skilja sig från de ursprungliga önskemålen. Flera har ej påbörjat
den odling eller djurhållning som var syftet, men andra har i större utsträckning börjat
använda skogen till exempelvis veduttag när de förvärvat marken. Dessa anser i stor
utsträckning att de inte använder marken men anger samtidigt att större delen av deras
vedbehov täcks. Av de hushåll som tog ved till husbehov svarade mer än hälften (63 %)
att över 75 % av deras behov täcktes och endast en dryg fjärdedel angav att mindre än
25 % av deras behov täcktes. Noteras kan att detta behov kan variera mellan allt från
myseldning i en öppen spis till heluppvärmning av ett bostadshus. En fastighetsägare har
kommenterat att eftersom de ej fått lägga till önskad storlek på skogsskiftet kunde inte
hela deras behov av ved täckas. Om det angivna önskemålet skiljer sig från
markanvändningen idag är av intresse för att följa upp de riktlinjer om fastighetsbildning
som angetts i LM:s arbetsrekommendationer och som vidare har sitt ursprung i de
propositioner som föregick ändringen av fastighetsbildningslagen.
På frågan om varför det ursprungliga önskemålet skiljde sig från nuvarande
markanvändning svarade endast 15 fastighetsägare på. Av dessa har 67 % förvärvat
fastigheten efter att fastighetsbildningen redan var genomförd. Anledningen till den låga
svarsfrekvensen är troligtvis att de flesta ej ansåg att de berördes av frågeställningen
vilket kan tyda på att frågan var svårtolkad. Av de fyra som angett Annat skäl har de
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angett ekonomiska skäl eller att förvärvet var en del i en annan fastighetsaffär. På grund
av den låga svarsfrekvensen är detta resultat svårt att använda i vidare diskussioner.
För att se hur möjligheten att bilda dessa stora bostadsfastigheter påverkar valet att bo på
landsbygden efterfrågades detta (figur 10). Detta har betydelse för att utvärdera hur
intentionerna att främja bildandet av attraktiva bostadsfastigheter på landsbygden
uppfyllts.

Nej, det har inte haft
någon betydelse

Ja, det har betydelse
men var ej ett flyttskäl
Ja, annars hade vi
flyttat till ett annat
boende Ja, att det redan var
en stor fastighet var
ett flyttskäl
Ja, det var skälet att
flytta
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Figur 10. Har möjligheten till en stor bostadsfastighet haft någon betydelse för fastighetsinnehavet? (n=53 )

Av de 53 fastighetsägare som svarat på denna fråga kan vi se att den kan ha missförståtts
av en del genom de svar vi ser på efterföljande frågor om anledningen till att flytta till den
aktuella fastigheten. En hel del har i denna fråga angett att det saknade betydelse men i
nästa fråga har skäl som anger kompletterande verksamhet till fastigheten angetts som
flyttskäl.
En anledning till att svar saknas inom kategorin flyttare kan vara att fastighetsägaren ej
anser att den tillhör den gruppen. Det kan till exempel bero på att fastigheten är en
fritidsbostad eller att de tidigare år arrenderat bostaden och ej anser sig vara nyinflyttade.
Den tid som fastighetsägarna ägt fastigheterna varierade mellan ½ och 37 år med en
median på 6½ år . De avslutande frågorna vände sig enbart till de fastighetsägare som
förvärvat fastigheten efter att LM:s arbetsrekommendationer togs i bruk 2005.
För att se vilken betydelse fastigheternas kompletterande verksamhet har för beslutet att
flytta ombads respondenterna ange valfritt antal anledningar (figur 11).

28

30

Annat

Stort privat område
Strandnära

Jakt
Odling
Djurhållning
Ved för husbehov

0

2

4

6

8

10

12

14

Figur 11. Anledning till att flytta till fastigheten. Olika kompletterande verksamheter/syften. (n= 48)

Av de 24 fastighetsägare som flyttat till fastigheten angav 23 av dem en eller flera
anledningar till varför de såg möjligheten till skog och mark som ett flyttskäl (figur 11).
Antalet angivna skäl blev totalt 48 st. De som angett svarsalternativet Annat skäl hade
uppgivit rekreationsskäl, lugn och ro eller rent fastighetstekniska skäl. Som vi nämnde
ovan kan en viss diskrepans ses mellan denna och föregående fråga.
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Figur 12. Angivna motiv till flytt. (n=49)

Fastighetsägarna ombads även att ange övriga skäl till flytt samt att gradera dessa (figur
12 och tabell 1). Av de 24 fastighetsägare som flyttat till fastigheten angav 22 av dem ett
eller flera motiv till att de valt att flytta. Det totala antalet skäl blev då 49 stycken. Dessa
har sedan graderats efter hur stor betydelse de haft. De som angivit alternativet Andra
skäl har som förklaring uppgett möjlighet att ha stall/hästar eller fastighetens läge på
aktuell ort.
De angivna skälen redovisas i tabell 1 som antal svar. Betydelsen som flyttmotiv anges
som medelvärde av alla svar på respektive motiv där 1 anger störst betydelse, 5 anger
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minst betydelse. I de fall där ingen gradering har skett har vi antagit att alla angivna skäl
har haft lika stor betydelse och gett dessa graderingen 1.
Tabell 1. Flyttmotiv med gradering efter betydelse. Lägst poäng=störst betydelse. (n=49)

Andra skäl
Miljöskäl
Sociala skäl
Arbetsrelaterade skäl
Egen skog/mark

Antal svar
5
13
10
8
14

Medelpoäng/betydelse
1,8
1,6
2,4
2,5
1,6

Det som tydliggörs av dessa svar är att motiv med koppling till den fysiska boendemiljön,
egen skog/mark och den omgivande naturen, har störst betydelse för beslutet att flytta.
Detta överensstämmer bra med vad Stenbacka (2001) kommit fram till i sin avhandling.
Ekonomiska orsaker som arbetsrelaterade faktorer har både låg betydelse och låg
frekvens enligt de svar respondenterna lämnat.
Avslutningsvis efterfrågade vi de inflyttades tidigare boende för att se om flytten utgjorde
någon form av kontraurbanisering.
23 fastighetsägare som flyttat till fastigheten svarade på frågan om hur deras tidigare
boende sett ut samt vilken postadress de haft (figur 13). Postadressen tolkade vi sedan till
vilken typ av område det tidigare boendet var beläget i. Uppdelning gjordes efter
uppskattad storlek på bostadsorten.
Annat boende
Eget hus, lantgård
Eget hus, villa
Bostadsrätt
Hyreslägenhet
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Figur 13. Typ av tidigare boende. (n=23)

De som angett svarsalternativet Annat boende svarade med att de inte flyttat dit än eller
att de ej bodde där permanent. Två har vidare ej svarat på följdfrågan om var det tidigare
boendet fanns vilket gör att denna fråga besvarats av 21 fastighetsägare.
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Figur 14. Tidigare boendeort uppdelat efter storlek. (n=21)

Klassificering efter boendeort har skett efter antagande att större tätort har mer än 10 000
invånare, tätort mellan 1 000 och 10 000 invånare, mindre tätort mellan 200 och 1 000
invånare. Mer glest befolkade områden har klassats som glesbygd (SCB, 2008). Denna
uppdelning har vi gjort dels efter respondenternas beskrivningar av det tidigare boendet,
dels efter sökning av aktuellt postnummer (figur 14).
Resultatet visar att en stor del av dem som flyttat till dessa stora bostadsfastigheter
tidigare har bott i tätorter, företrädesvis i lägenhet eller egen villa. Ingen har flyttat från
ett boende på lantbruk. Detta kan då ses som kontraurbanisering enligt tidigare
beskrivning (Stenbacka, 2001, s.32).

4.2

Intervjuundersökning

Frågeställningen om hur LM:s arbetsrekommendationer inverkat på lantmätarnas
bedömningar avseende bildandet av denna typ av fastigheter besvarar denna studie främst
genom de intervjuer som skett med lantmätare. Även hur dessa fastigheter påverkat
bosättningen på landsbygden har tagits upp. Som förväntat var samstämmigheten stor och
rekommendationerna har gett enhetliga bedömningar. När det gäller syftet med
rekommendationerna att underlätta bildandet av stora bostadsfastigheter med skog har
detta uppfyllts. Lantmätarna ansåg att utan dessa rekommendationer skulle dessa
fastigheter inte vara möjliga att bilda. Även om bedömningen skiljer sig när det gäller
detaljer så uppfylls det huvudsakliga syftet att bilda lämpliga och attraktiva
bostadsfastigheter utan att det produktiva skogsbruket skadas vilket överensstämmer med
intentionerna i regeringens prop. 1989/90:151 om fastighetsbildning för landsbygdens
behov.
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Nedanstående resultat består av de svar som erhölls vid intervjuer med fem lantmätare,
varav en även i egenskap av tjänsteman på länsstyrelsen. I de fall där avvikande svar
erhölls redovisas respektive åsikt.
Innan fastighetsbildningslagen ändrades 1991 var det inte möjligt att bilda
bostadsfastigheter med tillhörande mark- eller skogsskiften. En lämplig bostadsfastighet
skulle enligt definitionen ej innehålla mer mark än vad som väsentligen hade karaktär av
bostadstomt. Bedömningen var sedan restriktiv gällande skogsmark fram till att
rekommendationerna kom 2005. Endast annan mark och randskog var tillåten.
De rekommendationer som LM tog fram följs idag och fungerar bra genom att de ger en
enhetlig bedömning av fastighetsbildningslagen. En lantmätare hade åsikten att
bedömningen avseende fristående skogsskiften borde var mer restriktiv, en annan åsikt
var att det fortfarande fanns lantmätare som ej tog hänsyn till rekommendationerna utan
bedömde som de alltid har gjort.
Enligt rekommendationerna är det endast vissa typer av skog som bör tillåtas läggas till
bostadsfastigheter (ej produktiv, omföring till betesmark, husbehovsved). I praktiken tas
inte så stor hänsyn till det vid bedömningen utan den är ofta grovt generaliserad.
Restriktivitet finns dock vid bedömning av fristående skogsskiften som tillåts ligga högst
en kilometer från bostadsfastigheten, en kommentar lämnades om att i Dalarna tilläts upp
till fem kilometers avstånd. Två lantmätare ansåg att de skogsbolag som ofta avyttrade
dessa skogsskiften i praktiken själva gjorde bedömningen om fastighetsbildningen var
skadlig för det produktiva skogsbruket enligt fastighetsbildningslagen 3:7. En annan
lantmätare var av den motsatta åsikten angående skogsbolagen och menade att det var den
enskilda fastighetsindividens lämplighet som var viktigast, inte den bedömning som
nuvarande markägare gjorde.
De bildade fastigheterna tilläts vara ungefär upp till tio hektar, med variation på mellan
tre och tio hektar. Dessutom bör de ej bestå av en större andel skog och om möjligt vara
lokaliserade långt ut på landet för att kunna uppnå denna areal. Bedömningen varierar
efter var fastigheten ligger, hur planlagt området är och hur stor konkurrensen om marken
är även om en lantmätare var av åsikten att bedömningen främst var beroende av om
skyddsregeln i fastighetsbildningslagen 3:7 berördes.
Bedömningen för permanent- och fritidsbostäder skiljer sig när det gäller deras möjlighet
att lägga till mark- eller skogsskiften. Den allmänna åsikten var att permanentboenden
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skulle främjas enligt rekommendationerna men en kommentar var att de fritidsbostäder
som bestod av före detta brukningscentra kunde bedömas mer tillåtande eftersom de lätt
kunde ställas om till permanentboende vid behov. Annars bedömdes fritidsfastigheter
restriktivt angående tillåten storlek, framförallt om de var belägna i fritidsområden där
planmässiga hänsynstagande måste göras även om detaljplan saknades.
I rekommendationerna anges skog för veduttag som en möjlig anledning till att tillåta
skogsskiften att ingå i en bostadsfastighet, men i praktiken är bedömningen ofta generell
och ingen specifik kontroll sker om vederbörande fastighet är försedd med vedpanna. I de
flesta fallen sker endast en allmän diskussion med fastighetsägarna och lantmätaren litar
på dessa uppgifters riktighet. Genom att det beskrivs i propositioner till
fastighetsbildningslagen och rekommendationen inom vilka ramar syften med
fastighetsbildning tillåts har det kommit upp diskussioner (Norell, 2008) i vilken
omfattning det förekommer dolda syften. De flesta lantmätare ansåg att dessa kan finnas,
till exempel skyddszoner mot avverkning, önskemål om friare ytor eller för att förhindra
ökad exploatering. Detta kan vara svårt att bedöma, speciellt om fastighetsägaren är
kunnig om dessa frågor och då anger de tillåtna syftena för fastighetsbildning. I många
fall sker rådgivning och diskussion med fastighetsägaren om vad som tillåts innan de
ansöker om fastighetsbildning. Vid tveksamma fall hänvisas fastighetsägaren till
länsstyrelsen för förhandsbesked. Lantmätarna hade olika meningar om när samråd med
länsstyrelsen krävs. Någon samråder alltid och två endast när strandskydd eller mycket
skog berörs. Enligt länsstyrelsen behövs samråd enbart i tveksamma fall.
Orsaker till att avvisa en ansökan kan vara att för mycket skog berörs, att
fastighetsbildningslagen 3:7 motverkas eller om kommande planer i närheten av
samhällen berörs. Två hade åsikten att fristående skiften respektive fritidsboende kan vara
orsaker till avslag.
Kommentarer som gavs om fastighetsbildningslagen var att dess karaktär av ramlag ger
möjligheten att anpassa tolkningen efter gällande politiska riktlinjer, en lantmätare ansåg
dock att detta kan göra bedömningen luddig.
Alla intervjupersoner var överens om att dessa fastigheter har en stor, positiv inverkan på
landsbygdsboendet. De menade att dessa fastigheter bidrar till en levande landsbygd med
trevligare boendemiljö.
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Analysen av de enskilda intervjuerna gav resultatet att alla lantmätare hade sin egen
synpunkt på vad som var väsentligast vid bedömningen av dessa fastigheter. I tabell 2
redovisas vår sammanfattning av respektive intervjuperson med en avslutande kommentar
om vår uppfattning om deras respektive ledord.
Tabell 2. Sammanfattning av intervjuade lantmätares åsikter.
Namn

Sammanfattning

Ledord

Per Nilsson

Har arbetat som lantmätare i nästan 30 år, bland annat på
lantbruksverket. Anser att skyddsregeln i 3:7 är den mest
väsentliga för bedömningen. Är annars positiv till denna form av
fastigheter.
Arbetat länge som lantmätare, ser gärna mer restriktiva
bedömningar vid fristående skiften. Undviker att försvåra för
planarbete. Bedömning enligt 3:7 viktigast, anser att den
bedömningen även kan göras av skogsbolagen.
Arbetat cirka fem år som lantmätare. Samlad bedömning av
lämplig fastighet viktigast, ej små detaljer. Ta hänsyn till
lokalisering.
Arbetat ett par år som lantmätare. Samråder med länsstyrelse,
fastighetsägare och kommun för bra helhetsbild, detaljer ej så
väsentliga.
Lantmätare och handläggare på länsstyrelsen sedan 10 år. Ser
gärna restriktiva bedömningar, framför allt vid fritidsfastigheter,
fristående skiften och skydd för skogsbruket. Bra för levande
landsbygd med bedömning utifrån regionalpolitiska skäl, men
fastigheten måste alltid bedömas som en egen individ utifrån
lämplighetssynpunkt. Ser gärna detaljer utifrån gällande
lagstiftning.

Fastighetsbildningslagen 3:7

Olle Utterberg

Gunilla Åberg

Karin Linjer

Niklas Öberg

4.3

Helheten

Samlad bedömning

Överenskommelse

Lämplig fastighetsindivid

Resultatanalys

Vår frågeställning om hur den ökade möjligheten till bildande av större bostadsfastigheter
med skog och mark påverkat bosättningen på landsbygden leder vidare till aspekter som
kontraurbanisering och flyttmotiv.
Fenomenet kontraurbanisering och dess orsaker diskuteras av bland annat Amcoff (2000),
Stenbacka (2001) och Westlund (2002). Studier från Storbritannien visar att det framför
allt är medelklassen som lockas av bilden av den rurala idyllen, men Amcoff (2000) visar
i sina svenska studier att flytten till landsbygden förekommer bland alla samhällsklasser.
Han beskriver att det främst är barn och personer i medelåldern som står för det ökade
landsbygdsboendet vilket även är en slutsats som Stahre och Wretblad (1972) kommit
fram till. Svaren från den enkät som skickats till fastighetsägarna visar att de som flyttat
till dessa bostadsfastigheter med kombinerat ändamål har genomsnittligt lägre
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medianålder och har barn i större utsträckning än de som redan var bosatta på denna typ
av fastighet. Andelen småbarn och skolbarn var också högre i de inflyttade familjerna,
vilket överensstämmer väl med vad Amcoff (2000) och Stahre och Wretblad (1972) visat.
Genom att ungefär 86 % av de inflyttade familjerna anger att de flyttat från en tätort ser vi
detta som en kontraurbaniseringsprocess.
Det finns ingen enhetlig syn på vilka faktorer som påverkar beslutsprocessen att flytta till
landsbygden, utan forskare lyfter fram olika motiv som väsentliga. De traditionella
ekonomiska motiven som arbete och kopplingen till arbetspendling har ofta haft en
framträdande roll i de flesta undersökningarna men senare forskning har visat att motiv
som berör miljö och sociala faktorer är viktigare. Faktorer som naturnära boende, lugnare
miljö för barnen, möjlighet till egen odling eller färre grannar har visat sig ha stor
betydelse (Tillberg Mattsson, 2004; Lundholm et al., 2004; Halfacree, 2004). Vilka
faktorer som undersöks har därmed stor betydelse för hur användbart resultatet blir, till
exempel om utredningar ska utgöra underlag till regionalpolitik eller handlingsplaner för
kommuner som vill locka till sig invånare. De fastighetsägare som ingått i vår
undersökning har i stor utsträckning svarat att just möjligheten att lägga till skog eller
mark till bostadsfastigheten haft en avgörande betydelse för innehavet av fastigheten. Av
de inflyttade familjerna uppgav mer än hälften att det var ett skäl till deras flytt eller att de
annars valt att flytta till ett annat boende. De har alla angett skäl som haft koppling till
fastighetens kompletterande ändamål när de förklarat varför de flyttat till den aktuella
fastigheten. Även de lantmätare som utfört dessa förrättningar håller med om att dessa
fastigheter har en stor, positiv inverkan på landsbygdsboendet.
Nästa frågeställning handlar om hur LM:s arbetsrekommendationer inverkat på
lantmätarnas bedömningar avseende bildandet av denna typ av fastigheter. Vid
inventeringen av förrättningsakter sorterade vi ut 88 stycken ärenden som motsvarade
våra krav. Av dessa tillhörde mer än hälften Ockelbo kommun, där de även utgjorde mer
än en fjärdedel av alla utförda förrättningar. Detta kan jämföras med Gävle och Hofors
kommuner där de endast utgjorde några få procent. Lantmätarnas bedömning skiljde sig
utifrån var fastigheterna var belägna, hänsyn togs exempelvis till hur stor konkurrens det
var om marken och hur planlagt området var. De bildade fastigheterna tilläts vara ungefär
upp till tio hektar. Detta stämmer ganska väl med storleken på de fastigheter vi valt ut,
med några få undantag som var på 12, 17 respektive 18 hektar. Enligt
rekommendationerna (Norell, 2005) nämns indirekt en övre gräns om hur mycket skog
som kan få läggas till en bostadsfastighet. Den gränsen utgörs av när syftet övergår till att
bedriva skogsbruk, men saknar skogsmarken intressen för det aktiva skogsbruket kan
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större arealer tillåtas. Lämplighetsprövningen ska därför göras utifrån varje enskilt fall
(Lantmäteriet, 2005, ss.5-6).
Vid intervjuerna framkom att det fanns en tydlig skillnad mellan hur fritids- och
permanentboenden bedömdes gällande möjligheten att lägga till mark- eller skogsskiften.
Bedömningen var mer restriktiv avseende fritidsfastigheter eftersom lantmätarna ansåg att
det var permanentboende som skulle främjas med denna typ av fastighetsbildning. Vår
inventering stödjer detta då de flesta fritidsfastigheter omfattade högst en hektar även om
ett par exempel finns på 2 och 3,5 hektar. Enligt rekommendationernas riktlinjer finns det
dock ingen anledning att göra skillnad på bedömningarna eftersom fastighetens
användningssätt kan förändras snabbt. Men om fastigheten kommer att ha karaktär av
fritidsboende för överskådlig tid ska behovet av skog anpassas efter den normalt mer
begränsade åtgången av ved (Lantmäteriet, 2005, s.6). Detta bedömningssätt följer
lantmätarna då de var restriktiva angående fastighetens storlek om den var belägen i ett
typiskt fritidsområde.
Den sista frågeställningen är hur stor överensstämmelse det finns mellan
fastighetsägarnas anledning till förrättningen, faktisk markanvändning idag och
intentionerna med lagförändringen. Det svar som ej förväntats var att så få av de
nuvarande fastighetsägarna var medvetna om de begränsningar som varit när det gällde
skogsskiften. En anledning till detta är att många uppenbarligen har förvärvat fastigheten
efter att förrättningen var gjord.
Det som visar på att intentionerna med lagförändringen uppfyllts är att de fastighetsägare
som bor där idag i stor utsträckning använder fastigheten till kompletterande ändamål
trots att nära hälften enbart angett bostadsändamål som syfte vid förrättningen. En trend
verkar vara att oavsett vilket det ursprungliga ändamålet var så har flera
användningsområden tillkommit. Uttaget av ved för husbehov har mer än fördubblats om
användningen idag jämförs med det ursprungliga syftet. Mer än hälften av dem som
använder skogen för veduttag täcker mer än 75 % av sitt behov. Även om
överensstämmelsen mellan anledningen till förrättningen och markanvändningen idag
inte är så stor så har intentionerna med lagförändringen uppfyllts eftersom de fastigheter
som bildats upplevs som attraktiva. Denna slutsats drar vi genom att de som flyttat till
dessa fastigheter utnyttjar de möjligheter som finns med detta boende.
Sett ur en annan synvinkel kan diskrepansen mellan det i enkäten angivna skälet till
förrättningen och det ursprungliga ändamålet enligt akten visa på att fastighetsägarna kan
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ha haft andra ”dolda syften” med förrättningen. I enkäten uppgav cirka 30 % av
fastighetsägarna syften som tillgång till strandnära mark, jaktändamål, öka
fastighetsvärdet och öka avståndet till grannarna. Lantmätarna medgav att ”dolda syften”
förekom, men att det var svårt att bedöma. Lämplighetsbedömningen av den enskilda
fastighetsindividen resulterar ändock i att fastigheten som slutligen bildas uppfyller det
allmänna lämplighetsvillkoret i fastighetsbildningslagen 3:1.
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5 Diskussion
Hur flyttströmmarna går mellan stad och landsbygd varierar med både tidpunkt och
riktning. Varför människor flyttar är därför en viktig fråga för både forskare inom
området och politiker. Migrationsforskning handlar normalt om de traditionella flyttmotiv
som arbete och pendling utgör. Men de senaste åren har forskning inom området betonat
de flyttmotiv som natur och boendemiljö innebär. Detta har bland annat Stenbacka (2001)
och Amcoff (2000) kommit fram till. Den betydelse fastighetens fysiska utformning har
för beslutet att flytta saknas dock inom migrationsforskningen. Vår studie visar hur den
nya möjligheten att bilda stora bostadsfastigheter på landsbygden inverkat på människors
beslut att flytta. Studien utvärderar även LM:s arbetsrekommendationer avseende denna
typ av fastighetsbildning för att se hur intentionerna med förändringen av
fastighetsbildningslagen uppfylls.
Enkäter visade sig vara en bra metod för att undersöka dessa frågor, även om mer öppna
svarsalternativ kan vara ett alternativ för att få mer utförliga svar. Detta visade sig när vi
efterfrågade uteblivna svar genom att ringa till fastighetsägarna och på så sätt dels ökade
svarsfrekvensen markant, dels fick mer korrekta svar eftersom vi kunde förklara syftet
med frågorna vid en direkt kommunikation. Utformningen av frågorna visade sig ha stor
betydelse, eftersom respondentgruppen bestod av många olika sorters fastighetsägare.
Allt ifrån stadsbor med nyinköpt större fritidsfastighet till pensionärer som bott hela sitt
liv på landet och är väl insatta i skogs- och fastighetsfrågor. Vissa begrepp kan därför ha
varit svåra att förstå innebörden av. En mer enhetlig struktur av svarsalternativen kunde
ha underlättat jämförelsen mellan olika frågor.
Att de stora bostadsfastigheter som tillåts bildas för kompletterande ändamål är attraktiva
kan konstateras. Det verkar finnas en marknad för nybildning av denna typ av fastighet
genom att det i många fall är ägare till stora skogsfastigheter som avyttrat denna mark.
Den kontraurbanisering vi sett i vår studie sker bland medelålders personer med yngre
barn, vilket stämmer väl överens med forskning som finns inom området (Amcoff, 2000;
Westlund, 2002). Även Stenbacka (2001) har konstaterat att det är barnfamiljer som söker
en lugn och trygg boendemiljö på landsbygden. Eftersom merparten av inflyttarna
förvärvsarbetar utanför hemmet och många av barnen är i skolåldern innebär detta att
efterfrågan på bra kommunikationer och annan kommunal service ökar. Eftersom vi visat
att fastigheters fysiska utformning har stor betydelse för beslutet att flytta till landsbygden
är det viktigt att tänka på detta vid det kommunarbete som sker inom planläggning och
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marknadsföring. För att öka inflyttningen till glesbygdskommuner behövs möjligheten att
kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer. Detta underlättas väsentligt om kommunen har
ett tillåtande förhållningssätt när dessa fastighetsförrättningar behandlas på samråden. Vi
ser bland annat Ockelbo som ett bra exempel på en sådan kommun eftersom flertalet av
de förrättningar vi undersökt skett där.
Undersökningar om vilka flyttmotiv som finns påverkar politiska beslut och
lagförändringar inom dessa områden. Detta sker genom att det utredningsmaterial som tas
fram inför beslut och förändringar ofta består av dessa undersökningar och annan
forskning på området. Därför anser vi att migrationsforskning ska inrikta sig på både icke
ekonomiska och ekonomiska flyttmotiv för att se helheten bakom människors beslut att
flytta. Detta resonerar även Halfacree (2004) om. Annars är det lätt göra misstaget att
bara se arbete som motiv till flytt vilket kan leda till att kommuner missar de som vill
flytta av miljömässiga skäl.
Att rekommendationen fått önskat utfall ser vi genom att dels attraktiva
bostadsfastigheter bildas, dels att kontraurbanisering sker i de undersökta kommunerna.
Att diskutera i det sammanhanget är att om syftet med förändringar i lagtext ska få önskat
genomslag bör information om gällande regler och möjligheter nå allmänheten på ett
effektivt sätt. Det informationsmaterial som lantmäteriet tagit fram för att informera om
möjligheten att bilda stora bostadsfastigheter på landsbygden har inte nått den målgrupp
som våra enkätrespondenter tillhör. Att rekommendationen fått önskad effekt visas
genom att en enhetlig bedömning sker. Detta upplevs av de flesta lantmätarna som
positivt eftersom enbart ändringen av fastighetsbildningslagen ej var tillräcklig för att
underlätta bildandet av stora bostadsfastigheter med tillhörande skogsskiften.

5.1

Slutsatser

Vår första frågeställning är om hur den ökade möjligheten till bildande av större
bostadsfastigheter med skog och mark påverkat bosättningen på landsbygden.
Sammantaget ser vi att stora bostadsfastigheter med skog och mark är en, om än mindre,
anledning till den kontraurbanisering som sker eftersom de flyttskäl som angetts varit
svåra att uppnå med en annan typ av fastighet. Detta bekräftades av lantmätarna som alla
ansåg att dessa fastigheter hade en positiv effekt på inflyttningen till landsbygden.
Nästa frågeställning handlade om hur LM:s arbetsrekommendationer inverkat på
lantmätarnas bedömningar avseende bildandet av denna typ av fastigheter.
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Rekommendationerna har gett en enhetlig bedömning. Även om den skiljer sig när det
gäller detaljer uppfylls det huvudsakliga syftet att bilda lämpliga och attraktiva
bostadsfastigheter utan att det produktiva skogsbruket skadas. Detta ser vi utifrån det
antal fastighetsförrättningar berörande dessa större bostadsfastigheter med skogskiften
som genomförts de senaste åren utan att mer än ett fåtal ärenden avvisats.
Den sista frågeställningen är hur stor överensstämmelse det finns mellan
fastighetsägarnas anledning till förrättningen, faktisk markanvändning idag och
intentionerna med lagförändringen. Även om överensstämmelsen mellan anledningen till
förrättningen och markanvändningen idag inte är så stor har intentionerna med
lagförändringen uppfyllts eftersom de fastigheter som bildats upplevs som attraktiva.
Denna slutsats drar vi genom att de som flyttat till dessa fastigheter utnyttjar de
möjligheter som finns med detta boende.
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Bilaga 1 Inventeringsmall
Areal- ArealDiarienummer Datum Fgh.typ Fgh.bet. Kommun Fgh.ägare Adress Förr.åtgärd tillagd total Syfte/kompl.ändamål

Ägoslag Övrigt

Bilaga 2-Enkät med följebrev

Hej!
Vi heter Jill Bergefur och Karin Warberg och studerar det sista året på Geomatikprogrammet
vid Högskolan i Gävle. Som ett avslutande moment skriver vi vårt examensarbete som
handlar om stora bostadsfastigheter på landsbygden.
Efter en lagändring i Fastighetsbildningslagen 1991 blev det möjligt att bilda stora
bostadsfastigheter på landsbygden innehållande mark för till exempel mindre djurhållning,
odling eller liknade. 2005 öppnades möjligheten att även skog fick ingå eftersom man ville
underlätta bildandet av attraktiva boenden på landsbygden.
Vårt examensarbete utförs i samarbete med Lantmäteriet i Gävle och vi har tillsammans valt
ut Gävle, Ockelbo och Hofors kommuner för att studera hur dessa möjligheter har använts i
praktiken. Denna enkät till Er fastighetsägare är en viktig del i denna undersökning. Som
adresskälla har de offentliga uppgifter som finns i fastighetsregistret använts.
Svaren kommer endast att användas till en statistisk undersökning i vårt examensarbete och
inga uppgifter som kan kopplas till enskilda fastigheter eller ägare kommer att användas
eller publiceras, det vill säga alla svar kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt .
Numreringen av enkäterna kommer endast att användas för att se vilka fastighetsägare som
vi kommer att påminna vid eventuellt uteblivet svar. Vi ber Er skicka enkätsvaren i det
bifogade portofria svarskuvertet senast tisdag 12 maj 2009.
Vid intresse finns möjlighet att få tillgång till examensarbetet efter vår redovisning 5 juni, var
vänlig hör av er för mer information.
Vi är mycket tacksamma för Er medverkan!
Tveka inte att kontakta oss om ni undrar över något.
Vänligen
Jill Bergefur, 070-269 03 85
tgp06jbr@student.hig.se
Karin Warberg, 073-440 39 34
nfk06kvg@student.hig.se
Handledare:
Michael Gentile, 073 -713 50 55
Högskolan i Gävle
milgee@hig.se

Enkätundersökning
Allmänna frågor
Den här undersökningen vänder sig till dig som är ägare av en större bostads/fritidsfastighet där det
efter 2005 skett en lantmäteriförrättning som inneburit att fastigheten utökats/ombildats med skog
och/eller annan mark. Endast en person kan lämna svar för varje fastighet, om ni är flera ägare bör
den med störst anknytning till fastighetens huvudanvändning svara på enkäten.

1. Vilket år är du född? _________
2. Hur länge har du ägt fastigheten? ___________ år
3. Hur ser din huvudsakliga arbetssituation ut?
Förvärvsarbetar utanför hemmet.
Arbetar i hemmet.
Arbetslös
Pensionerad
Studerar
Annan sysselsättning. Vad?______________________________________________

4. Om det finns ytterligare personer över 18 år i hushållet, hur ser dennes/deras huvudsakliga
arbetssituation ut? ( Ett svarsalternativ för varje person.)
Förvärvsarbetar utanför hemmet.
Arbetar i hemmet.
Arbetslös
Pensionerad
Studerar
Annan sysselsättning. Vad?______________________________________________

5. Finns det barn i hushållet?
Nej
Ja. Ange antal och ålder._______________________________________________

Frågor om den förändrade bostads/fritidsfastigheten
Fler alternativ kan väljas vid dessa frågor.

6. Hur har ni fått reda på att det numera är tillåtet att utöka bostadsfastigheter med
skog/mark i mindre omfattning?
Visste inte om begränsningarna.
Råd från lantmätare på kommun/lantmäteriet.
Lantmäteriets informationsbroschyr ”En levande och hållbar landsbygd”.
Annat sätt. Vad?_____________________________________________________
7. Varför ville ni utöka/ombilda fastigheten?
Vi har förvärvat fastigheten då utökningen/ombildningen redan var gjord.
Använda skogen/marken till betesmark.
Öka avståndet till grannarna.
Använda skogen/marken till jakt.
Använda skogen/marken till ved för husbehov.
Få tillgång till strand/strandnära mark.
Annat önskemål. Vad?__________________________________________________
8. Hur använder ni skogen/marken idag?
Vi använder inte skogen/marken.
Tar ved för husbehov.
Använder skogen/marken till betesmark.
Använder skogen/marken till jakt.
Annat ändamål. Vad?____________________________________________________
9. Om markanvändningen idag skiljer sig från det ursprungliga önskemålet i fråga 7, varför är
det så?
Vi har förvärvat fastigheten då utökningen/ombildningen redan var gjord.
Påbörjat/avslutat djurhållning.
Förändrat uppvärmningssystem, t.ex. köpt/avskaffat vedeldningsutrustning.
Annat skäl. Vad?__________________________________________________________
10. Om ni använder skogen till att ta ved för husbehov, hur stor andel av behovet av ved
täcks?
Mer än 75 %
50-75 %
25-50 %
Mindre än 25 %

11. Har möjligheten att utöka/ombilda fastigheten med skog/mark haft någon betydelse för
ert innehav av fastigheten?
Ja, det är en av anledningarna till att vi valt att flytta hit.
Ja, att det redan var en stor fastighet med skog/mark var en av anledningarna till att vi valt
att flytta hit
Ja, annars hade vi flyttat från den här fastigheten till ett annat boende.
Ja, det har betydelse för vårt boende men var inte ett flyttmotiv.
Nej, det har inte haft någon betydelse.

Frågorna 12-15 ska endast besvaras av dem som flyttat till/förvärvat fastigheten
efter 1 januari 2005.
Fler alternativ kan väljas vid dessa frågor.

12. Ni som har valt att flytta till fastigheten på grund av tillgången till egen skog/mark. Varför
har ni gjort det valet?
Ett boende med möjlighet att ta ved från den egna fastigheten.
Ett boende med möjlighet att ha djur på den egna fastigheten.
Ett boende med möjlighet att odla på den egna fastigheten.
Ett boende med möjlighet att jaga.
Ett boende med tillgång till strand/strandnära mark.
Möjlighet till en stor fastighet med stort privat utrymme.
Annat skäl. Vad?_______________________________________________________
13. Hur såg ert tidigare boende ut?
Hyreslägenhet
Bostadsrätt
Eget hus, villa
Eget hus, lantbruk
Annat boende. Vad?____________________________________________________
14. Vilken postadress hade ni vid ert tidigare boende?_____________________________
15. Vilka var era motiv till att flytta och hur stor betydelse hade de? Gradera alternativen med
1 för det med störst betydelse och 5 för det med minst betydelse.
Möjlighet till skog/mark på egna fastigheten.
Arbetsrelaterade orsaker
Sociala orsaker, till exempel familjeskäl.
Miljöskäl, till exempel närhet till natur.
Andra skäl. Vad?______________________________________________________

Tack för att ni hjälpte oss med vårt examensarbete genom att svara på denna
enkät!

Bilaga 3-Intervjufrågor

Intervjufrågor
Intervjuobjekt:________________________________________________________
Datum:______________________________

Bakgrundsbeskrivning
Ex.arbete för att undersöka utfallet av LMs arbetsrekommendationer
Bakgrund ändring av FBL 1991 samt tillhörande förarbeten
Syfte att underlätta bildande av attraktiva bostadsfastigheter på landsbygden
Veta lite om hur lantmätare resonerar vid hantering av dessa fastigheter

Frågor
Hur skedde bedömningen av skogsskiften till bostadsfastigheter innan lagändringen?
Hur uppfattar du LMs rekommendationer? Följs dessa? Är bedömningen förändrad?
Vilken typ av skog tillåts (ej produktiv, omföring till betesmark, husbehovsved)? Hur
stora skiften? fristående?
Är bedömningen olika för permanent- och fritidsbostäder?
Hur stor kan en bostadsfastighet vara? Med kombinerat ändamål? Skillnad mellan
stadsnära och lantliga lägen?
Tas någon hänsyn till varaktigheten av veduttag? Krävs vedpanna el. liknande?
Finns det dolda syften? Jakträtt? Skyddszon? Hindra exploatering? Strandnära område?
Hur hanteras det?
Påverkar dessa fastigheter bosättningen på landsbygden?
Vilka orsaker finns till att avvisa/avslå en ansökan?
Finns det några svårigheter med lämplighetsprövningen? (FBL 3:1)
När behövs det samråd med länsstyrelsen?

