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Förord 

Det här examensarbetet omfattar en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng och är 

utförd på lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk och tekniks inriktning vid 

Högskolan i Gävle. Idén till studien grundrar sig en diskussion med Anders Hedin, 

Lantmäterichef på Skellefteå kommun. Tanken är att arbetet ska ligga till grund för 

vidare studier om hur mycket gränshävder det finns i Skellefteå kommun.  

 

Vi vill rikta ett tack till de personer som på något sätt bidragit på olika sätt och gjort 

detta arbete möjligt. Lantmäteriavdelning på Skellefteå kommun för all information och 

hjälp när det behövts. De lantmätarna på Skellefteå kommun som ställt upp på 

intervjuer. Vi vill även rikta ett stort tack till, Per Hammarbäck för all hjälp på plats i 

Skellefteå. 

 

Gävle, maj 2014 

Carl Carlsson & Carl Norén 

  



II 

 

Sammanfattning 

Den digitala registerkartan (DRK) är till stor nytta för Lantmäteriet, myndigheter och övriga 

näringsidkare. Kartans huvudsyfte är att visa hur fastighetsindelningen ser ut i landet. Den 

bristande kvalitén på DRK gör att fastighetsägare inte vet var gränsen går mellan deras och 

andras fastigheter. För att veta var fastighetsgränsen går mellan två fastigheter kan 

fastighetsägare själva eller i samtycke med den andra fastighetsägaren uppföra olika 

gränshävder. Huvudsyftet med studien är att kontrollera förekomsten och omfattningen av 

gränshävder på skogsfastigheter i Bodan, en by utanför Skellefteå. Ett delsyfte med studien var 

att fastsälla vilka problem som kan uppstå vid mätning med GNSS i skogsmiljö. Ytterliggare 

delsyften var att beskriva vilket rättsligt skydd en gränshävd har samt ta reda på hur gränshävder 

idag hanteras av kommunala lantmäteriet i Skellefteå. För att undersöka hur stor omfattningen 

av gränshävderna var har det utförts inmätningar över alla gränshävder. Denna 

inmätningsprocess utfördes med GNSS-instrument och nätverks-RTK som mätningsmetod.  För 

att kunna besvara på vilka problem som kan uppstå vid GNSS-mätning i skogsmiljö har tidigare 

studier inom området undersökts. Undersökningen om tidigare studier resulterade i att skogens 

täthet har den största inverkan på GNSS-mätning i skogsmiljö. Efter bearbetning av mätdata 

från inmätningsprocessen blev resultatet att differens i trädhöjd (beståndsgräns) är den 

vanligaste gränshävden i Bodan. En beräkning av alla linjers medel-, maxavvikelse och 

medianvärde gjordes där resultatet blev att den största maxavvikelsen mellan en gränshävd och 

registerkartan var 11,463 m och att medelavvikelsen för alla gränshävder gentemot 

registerkartan var 2,074 m. Slutsatsen som drogs efter arbetes gång var att ju längre 

gränslinjerna är desto större är avstånden mellan gränshävderna och digitala registerkartan. 

Genom att tolka och beskriva 18 § JP, 14 kap. 5 § FBL (SFS 1970:988) samt urminneshävd 

har gränshävders rättsläge besvarats. 7 intervjuer har genomförts för att kunna besvara hur 

gränshävder idag hanteras. Resultatet från tolkningen av rättsläget blev att gränshävder idag har 

ett relativt svagt rättsligt skydd, det är först när gränser är icke lagligt bestämda som 

Lantmäteriet utgår från en gränshävd för att bestämma en gräns sträckning. Genom att använda 

lagrummen 18 § JP, 14 kap. 5 § FBL (SFS 1970:988) samt urminnes hävd kan en gräns 

sträckning flyttas om det finns överenskommelse, dock krävs en mycket hög bevisgrad för att 

detta ska kunna genomföras. Från intervjuerna blev resultatet att gränshävder oftast inte är till 

för att hävda en gräns sträckning från den lagligt bestämda utan att visa var gränsen går på 

marken. Samt att en överenskommelse mellan fastighetsägare är den vanligaste lösningen på hur 

gränshävder hanteras. 

 

Nyckelord: gränshävd, registerkarta, DRK 
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Abstract 

The cadastral index map is a great benefit to the surveying and governments. The map's main 

purpose is to show how the overall cadastral division looks in Sweden. The lack of quality of 

the cadastral index map dose not allows property-owners to know where to draw the boundary 

between their and others' property. In order to know where to find the boundaries between two 

properties, is it up to the property-owners themselves (self or in company by the other property-

owner) to construct various usucaption at the boundaries. The main objective of the study is to 

verify the existence and extent of usucaption on forest properties in Bodan, a village outside 

Skellefteå. A subsidiary aim of the study was intended to investigate the problems that can 

occur when measuring with GNSS in a forest environment. Another subsidiary aim were to 

describe what legal protection the boundary conditions has been and find out how usucaption 

today is handled by the Cadastral Authority. Measurements of all usucaptions have been 

performed. This process of measurement was performed with GNSS instruments and network 

RTK as the measurement method. In order to answer how usucaption is currently handled an 

interview study was conducted, in which 7 people were interviewed. The results of previous 

studies resulted in forest density has the greatest impact on GNSS survey in the forest 

environment. After processing the data, the results concluded that differences in tree height are 

the most common usucaption in Bodan. Then an estimate of the deviation between all 

usucaptions and the cadastral index map was made. This resulted in the largest maximum 

deviation between usucaption and cadastral index map was 11,463 m and the average deviation 

of all usucaption against the cadastral index map was 2.074 m. The conclusion drawn after the 

course of the work was that the longer boundary lines, the greater the distance between claimed 

border and the cadastral index map. By interpreting and describing the text of § 18 JP, 14 Ch. 5 

§ FBL and immemorial custom has the legal situation of usucaption been answered.  The result 

was that usucaption today has a relatively weak legal protection, it is only when the boundaries 

are not legally defined the Cadastral Authority is using a usucaption to determining a boundary. 

By using laws principles § 18 JP, 14 Ch. 5 § FBL and immemorial custom, a boundary is moved 

if there is an agreement, however, requires a very high degree of proof for this to be 

implemented. From the interviews, the result was that usucaptions is not often used to decide a 

new boundary. The usucaptions is instead used to show the property owners where the 

approximate boundary is. An agreement between the property-owners is the most common 

solution on how usucaptions are handled.  

 

Keywords: usucaption, cadastral index map, DRK  





 

 

Innehållsförteckning 
Förord .................................................................................................................................. I 

Sammanfattning .................................................................................................................. II 

Abstract ............................................................................................................................. III 

1 Inledning .......................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................. 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................... 2 

1.3 Avgränsning ........................................................................................................ 3 

1.4 Rapportens disposition ........................................................................................ 3 

2 Termologi kring fastigheter, gränshävder samt beskrivning av mätningsteknik ........ 4 

2.1 Fastighet .............................................................................................................. 4 

2.2 Fastighetsgräns .................................................................................................... 5 

2.3 Gränshävd ........................................................................................................... 6 

2.3.1 Rågång ........................................................................................................ 6 

2.3.2 Skillnad i träd .............................................................................................. 6 

2.3.3 Bleckor ........................................................................................................ 7 

2.3.4 Staket, stenmur ............................................................................................ 7 

2.4 Registerkartan ..................................................................................................... 8 

2.4.1 Ekonomiska kartan...................................................................................... 8 

2.4.2 Digitala Registerkartan ............................................................................... 8 

2.5 Teknisk beskrivning .......................................................................................... 10 

2.5.1 GNSS ........................................................................................................ 10 

2.5.2 SWEREF 99 20:15 .................................................................................... 10 

2.5.3 Auto-Ka PC ............................................................................................... 11 

2.5.4 Nätverks-RTK ........................................................................................... 11 

2.5.5 Flyt- och fixlösning ................................................................................... 11 

2.5.6 Initialisering .............................................................................................. 11 

2.5.7 Elevationsvinkel ........................................................................................ 12 



 

 

2.5.8 PDOP ......................................................................................................... 12 

2.6 Felkällor och störningar vid mätning med GNSS ............................................. 12 

2.6.1 Flervägsfel ................................................................................................. 12 

2.6.2 Jonosfäriska störningar .............................................................................. 13 

2.6.3 Övriga störningar ....................................................................................... 13 

3 Tidigare studier.......................................................................................................... 14 

3.1 Digitala registerkartan ....................................................................................... 14 

3.2 Teknisk bakgrundstudie .................................................................................... 14 

3.2.1 Utförande ................................................................................................... 15 

3.2.2 Osäkerheter och problem ........................................................................... 15 

3.2.3 Slutsats....................................................................................................... 16 

4 Metod ........................................................................................................................ 17 

4.1 Mätningsdelen ................................................................................................... 17 

4.1.1 Utrusning ................................................................................................... 17 

4.1.2 GNSS-inställningar ................................................................................... 17 

4.1.3 Mätningsprocessen .................................................................................... 17 

4.1.4 Dold punkt ................................................................................................. 18 

4.1.5 Databearbetning ......................................................................................... 18 

4.2 Rättsläget för gränshävder ................................................................................. 20 

4.3 Intervjustudie ..................................................................................................... 20 

5 Resultat ...................................................................................................................... 21 

5.1 Inmätning av gränshävder ................................................................................. 21 

5.1.1 Inmätta punkter .......................................................................................... 21 

5.1.2 Problemen med GNSS i mätningsprocessen ............................................. 21 

5.1.3 Omfattning av gränshävder ....................................................................... 21 

5.1.4 Kalibrerade punkter i APC ........................................................................ 22 

5.1.5 Linjer ......................................................................................................... 22 

5.2 Rättsläget ........................................................................................................... 24 

5.2.1 Allmänt ...................................................................................................... 24 



 

 

5.2.2 20-årig gränshävd...................................................................................... 25 

5.2.3 14 kap. 5 § FBL ........................................................................................ 26 

5.2.4 Urminnes hävd .......................................................................................... 26 

5.2.5 Sammanfattning ........................................................................................ 27 

5.3 Intervjustudie .................................................................................................... 28 

5.3.1 Hur en gränshävd definieras enligt lantmätare ......................................... 28 

5.3.2 Hantering av gränshävder ......................................................................... 29 

5.3.3 Vad har gränshävd för rättsligt skydd? ..................................................... 29 

5.3.4 Variation i landet med avseende gränshävder ........................................... 29 

6 Diskussion ................................................................................................................. 30 

6.1 Om resultatet ..................................................................................................... 30 

6.1.1 Inmätning av gränshävder ......................................................................... 30 

6.1.2 Rättsläget .................................................................................................. 30 

6.1.3 Intervjustudie ............................................................................................ 31 

6.2 Om metodvalet .................................................................................................. 32 

6.3 Vidare forskning ............................................................................................... 32 

7 Slutsats ...................................................................................................................... 34 

Referenser ......................................................................................................................... 36 

Bilagor .............................................................................................................................. 40 

Bilaga A - Inmätta punkter med dess plankoordinater samt punktkoder. ..................... 40 

Bilaga B - Beräknade distanser mellan kontrollpunkter och inmätta punkter. ............. 45 

Bilaga C – Intervjufrågor .............................................................................................. 50 

Bilaga D – Större bild över Bodan och linjerna som mättes in ..................................... 51 

 





 

1 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den digitala registerkartan (DRK) som Lantmäteriet förvaltar visar i huvudsak 

fastighetsindelning. Den innehåller även information om rättigheter, bestämmelser 

och planer. DRK har sitt ursprung i och har ersatt de gamla ekonomiska kartorna 

(1935 – 1978) som tidigare visade fastigheter och dess registerbeteckningar. 

Kvaliteten hos den ekonomiska kartan är mycket varierade eftersom när 

karteringen skulle utföras gjordes detta genom en helt ny teknik (flygbilder). Den 

bristande kvalitén på de ekonomiska kartorna har därigenom överförts och 

påverkat kvalitén på dagens DRK. Kvaliteten är något som Lantmäteriet försöker 

förbättra genom att bland annat göra inmätningar över gränsmarkeringar med 

GNSS (Global Navigation Satellite System). Den rådande osäkerheten på kvalitén 

i DRK gör att fastighetsägare och skogsbolag kan bli tveksamma på var den 

exakta gränslinjen går mellan två fastigheter. Kvaliteten, tveksamheten och 

problemet med DRK yttrar sig i att en rak gränslinje på kartan kan vara en båg- 

eller s-formad kurva i verkligheten. Dessa kurvor kallas också för gränshävder. 

 

Gränshävder kan förekomma i både tätort och skogsområden. I tätorter kan 

gränshävder vara markerade som exempelvis stödmurar, häckar, staket eller 

plank. Gränshävder i skogsområden kan vara markerade som 

bleckor i träd (dessa träd skall helst inte fällas under skogsavverkning eftersom 

dessa bleckor visar ungefär var rågången går mellan två skogsfastigheter), 

differensen mellan trädkronors höjd (förekomstens av denna hävd uppstår när 

avverkning av två olika fastigheter sker under olika tillfällen). Gränshävder i skog 

kan även visa sig som kvistade och avskalade träd som fastighetsägare har 

utformat för att åtskilja en skogsfastighet från en annan eller diken. 

 
Ett problem som kommunala lantmäteriet i Skellefteå kommun har är att de inte 

vet hur stor omfattning eller var det finns hävder. Detta eftersom gränshävder 

normalt inte mäts in och har ett relativt svagt rättsligt skydd. Detta medför att det 

är dålig dokumentation på var och hur stora gränshävderna är. Om det t.ex. finns 

en odokumenterad gränshävd inom ett område som ska avverkas och 
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avverkningen sker längs med gränshävden kan detta medföra att för mycket eller 

för lite skog avverkas, vilket leder till att konflikter uppstår. 

 

Området som mätningsdelen utfördes på berörde i huvudsak 12 stora fastigheter i 

Bodan. Beslutet att välja just det området bestämdes i samspråk med kommunala 

lantmäteriet i Skellefteå. Alla återfunna gränspunkter i Bodan är inmätta och 

uppdaterade på DRK 2013, med andra ord håller DRK en god kvalité i just detta 

område. Bodan är ett område på ca 1100 ha och den totala gångsträckan var på ca 

34 km. Mätningsprocessen pågick mellan 1 april och den 8 april med ett uppehåll 

på helgdagarna 5-6 april. Väderförhållandena under mätningsdagarna var goda 

med sol och växlande molnighet.   

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva hur vanligt det är att gränshävder finns 

inom skogsfastigheter, utifrån en inmätning av ett område i Skellefteå kommun. 

Studien ska beskriva hur mycket de gränshävder som finns, avviker från 

registerkartans gränslinje inom ett specifikt område i Skellefteå kommun. 

Delsyften med studien är att undersöka vilka problem som kan uppstå vid mätning 

med GNSS-utrustning i skogsmiljö, för att därefter kunna applicera kunskapen i 

mätningsprocessen och undvika dessa. 

För att få mer förståelse inom området är ett annat delsyfte att beskriva vilket 

rättsligt skydd en gränshävd har enligt gällande lagstiftning. Sista delsyftet är att 

beskriva hur gränshävder idag hanteras från Lantmäteriets sida. 

 

 Hur vanligt är förekomsten av gränshävder och hur mycket avviker dessa 

från digitala registerkartan inom skogsfastigheter i Skellefteå-Bodan? 

 Vilka problem kan uppstå vid mätning med GNSS i skogsmiljö? 

 Vilket rättsligt skydd har en gränshävd? 

 Hur hanteras de gränshävder som finns idag? 
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1.3 Avgränsning 

Området för mätningsprocessen avgränsades till endast en by utanför Skellefteå 

och urvalet av de insamlade data var endast gränshävder. Studien avgränsas även 

till att endast hantera lantmäteriavdelningen på Skellefteå kommun vilket 

påverkar intervjustudien.  

1.4 Rapportens disposition 

Den första delen av arbetet är en inledning som beskriver bakgrunden, syftet och 

de frågeställningar som ställts upp. Andra delen beskriver och förklarar teori och 

termer som är viktiga för läsaren att kunna förstå för vidare läsning av arbetet. I 

tredje delen har vetenskapliga artiklar studerats för att granska vilka problem som 

kan uppstå vid mätning med GNSS i skogsmiljö. Efter studien av andra artiklar 

beskrivs de tre olika metoder som använts för att besvara de frågeställningar 

arbetet har. I femte delen presenteras resultatet. Sjätte och sjunde delen består av 

en diskussionsdel där resultatet, metoderna diskuteras samt slutsatser. 
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2 Termologi kring fastigheter, gränshävder samt 

beskrivning av mätningsteknik 

I följande avsnitt presenteras och förklaras termologi kring fastigheter, 

gränshävder och mätningsteknik, dessa termer är viktiga att förstå för vidare 

läsning av arbetet. 

2.1 Fastighet 

I Sverige ska alla mark- och vattenområden vara indelade i fastigheter, undantag 

finns för de allmänna vattenområden som finns i havet, de största sjöarna som 

finns i landet samt områden i form av samfälligheter (Julstad, 2011). Enligt 1 kap. 

1 § Jordabalken (SFS 1970:994, vidare kallad JB) är fastigheter indelade antingen 

horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. När en fastighet avgränsas 

horisontellt får den endast gränser i markplan, en sådan fastighet kallas för 

traditionell fastighet (Beckman et. al., 2011). Då fastighet endast avgränsas 

horisontellt finns ingen avgränsning vertikalt, detta leder till att teoretiskt sträcker 

sig en traditionell fastighet hela vägen från jordens mittpunkt till utanför jordens 

atmosfär.  Dock är en vedertagen uppfattning att en fastighet sträcker sig så långt 

under och över markplanet som det är möjligt för en fastighetsägare att utnyttja 

utrymmet (Julstad, 2011). En traditionell fastighet består av ett visst bestämt 

område på marken eller vattnet, dock behöver inte området vara sammanhängande 

utan kan bestå utav flera olika delområden som bildar en fastighet (Julstad, 2011). 

Ofta kallas de olika delområdena i en fastighet för skifte för att beskriva hur 

fastigheten ser ut. Gränserna som omfattar en traditionell fastighet har bestämts 

antingen genom ett myndighetsbeslut eller genom att de är av ålder bestående 

(Julstad, 2011). Är en fastighet avgränsad både horisontellt och vertikalt kallas 

den för tredimensionell fastighet, eller för 3D-fastighet (JB 1:1a). En 3D-fastighet 

har tillskillnad mot en traditionell fastighet en avgränsning i både botten och tak, 

detta medför att fastigheten får en sluten volym (Beckman et. al., 2011). De 

områden som inte är indelade i fastigheter kallas för samfälligheter (Julstad, 

2011). En samfällighet är ett markområde som tillhör flera olika fastigheter 

gemensamt (Fastighetsbildningslag (FBL), SFS 1970:988, kap. 1, 3 §). 
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2.2 Fastighetsgräns 

En fastighetsgräns är den linje som går mellan de gränsmarkeringar som en 

fastighet har. Fastighetsgränsen visar även skiljelinjen mellan olika fastigheter 

(Lantmäteriet, 2009). En fastighetsgräns är inte markerad i marken utan är en 

teoretisk linje som ritas upp på förrättningskartan. Vanligtvis markeras endast en 

fastighets gränsmarkeringar ut i marken för att sedan kunna hävda var 

fastighetsgränsen går (Lantmäteriet, 2009). Fastighetsgränser tillkommer eller blir 

bestämda genom att en lantmäteriförrättning sker enligt FBL (SFS 1970:988) eller 

äldre motsvarande lagstiftning, t.ex. genom avstyckning, klyvning, 

fastighetsreglering eller fastighetsbestämning (Ohlsson, 2004). En gränsmarkering 

kan se ut på flera sätt beroende från vilken tid den är ifrån, exempelvis kan det 

vara ett rör som sätts ut i marken, inhuggen kvadrat i berg eller sten samt råstenar 

som är den vanligaste av äldre gränsmarkeringar (Julstad, 2011, Lantmäteriet, 

2009). Om en fastighets beskaffenhet gör att det inte är möjligt att markera 

gränspunkterna i mark behövs gränspunkter och gränslinje endast redovisas i 

förrättningshandlingar och karta (Julstad, 2011). 

 

När en gräns tillkommit genom att den genomgått någon form av 

lantmäteriförrättning enligt FBL är den lagligt bestämd. Enligt 1 kap. 3 § JB (SFS 

1970:994) är det i första hand de gränsmarkeringar som lagligen utmarkerats på 

marken som avgör en gräns sträckning. Kan gränsen inte bestämmas med ledning 

av gränsmarkeringarna ska gränsens sträckning istället bestämmas med ledning av 

förrättningskarta, beskrivningar och protokoll. Är gränsens sträckning inte 

utmarkerad i laga ordning ska sträckningen bestämmas genom karta och 

handlingar. Ej lagligen bestämda gränser förekommer på äldre fastigheter där 

ingen lantmäteriförrättning skett på många år, exempel på ej lagliga gränser kan 

vara avsöndring, sämjedelning och expropriation (Ohlsson, 2004). 

Gränsmarkeringar har i Sverige ett starkt rättsligt skydd, det är inte tillåtet att 

flytta, skada eller ta bort en befintlig gränsmarkering (Julstad, 2011). Det är 

brottsligt att på egen hand sätta ut markeringar som kan uppfattas att vara en 

gränsmarkering som är lagligt utmarkerad (Brottsbalken, SFS 1962:700, kap. 14, 

8 §). 
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2.3 Gränshävd 

En gränshävd är när fastighetsgränsen på något sätt har blivit utmarkerad på 

marken utefter var man anser att gränsen går mellan gränsmarkeringarna (Per 

Hammarbäck, personlig kommunikation, 1 april 2014). Vanligtvis finns det en 

överenskommelse mellan grannarna var fastighetsgränsen går och där 

fastighetsägarna gemensamt har markerat ut gränsen. En gränshävd kan dock även 

förekomma utan att det finns en överenskommelse, t.ex. kan en fastighetsägare 

hävda att fastighetsgränsen går på ett speciellt sätt vid en avverkning. En 

gränshävd uppstår därmed så fort en fastighetsgräns är utmarkerad på marken. Det 

finns flera sätt att hävda var fastighetsgränser går, i följande stycken beskrivs 

några av de vanligaste.  

2.3.1 Rågång 

En rågång är en avverkad ”gata” längs med fastighetsgränsen. Ofta är en rågång 

ca.2-5 meter bred. 

 

Figur 1. Fotografi på en rågång. 

2.3.2 Skillnad i träd 

Skillnad i träd (skillnad i beståndsgräns) är en av de absolut vanligaste hävderna. 

Med skillnad i träd menas att det finns en tydlig skillnad av ålder för en skog, att 

det är olika trädslag eller att det nyligen är avverkat. 
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2.3.3 Bleckor 

Med bleckor i träd menas att träden längs gränsen är barkskalade för att hävda var 

fastighetsgränsen går. Ofta barkskalas den sida av trädet som det hävdas att 

fastighetsgränsen går på. Är fallet att trädet står mitt i den hävdade 

fastighetsgränsen så barkskalas trädet på alla fyra sidor (Per Hammarbäck, 

personlig kommunikation, 1 april 2014) 

 

Figur 2. En bild på barkskalad gränshävd. 

2.3.4 Staket, stenmur  

Gamla stenmurar och staket kan ofta vara tecken på att fastighetsgränsen går längs 

med dessa. 
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2.4 Registerkartan 

I följande avsnitt presenteras den ekonomiska kartan som tidigare kallades för 

registerkartan samt den karta som idag används. 

2.4.1 Ekonomiska kartan 

Den ekonomiska kartan var mellan åren 1935-1978 Sveriges fastighetskarta. 

Kartan redovisar fastigheter, registerbeteckningar, byggnader, tomt och trädgård, 

odlingsområden, fornminnen och ett stort antal ortnamn (Lantmäteriet A, u.å.). 

Den första versionen av ekonomiska kartan hade sin grund i jordregistret och 

fastighetsindelning redovisades efter detta. När ny teknik till flygfotografi 

introducerades i mitten på 1930-talet kunde Lantmäteriet framställa kartor över 

stora områden till en låg kostnad. Samtidigt som den nya tekniken introducerades 

infördes även det geodetiska systemet RT38 (Lantmäteriet A, u.å.). När det nya 

geodetiska systemet RT38 introducerades fastställdes även en kartläggningsplan 

där en skala 1:10 000 skulle användas, undantag för Norrland där en skala 1:20 

000 skulle användas (Lantmäteriet B, u.å.). Vid framställandet av kartan så 

inhämtades de uppgifter som behövdes från de olika länslantmäterikartorna som 

fanns runt omkring i landet. Dessa kartor förminskades till skalan 1:10 000 och 

genom att töja gelatinskiktet i flygfotona och passa in dessa efter 

länslantmäterikartorna (Per Hermansson, personlig kommunikation, 13 mars 

2014). Om en fastighetsgräns inte var tydlig på flygfoton eller tydligt inte stämde 

krävdes att en fältkontroll genomfördes för att kunna bedöma var 

fastighetsgränsen gick. Många fastighetsgränser lades ändå in på kartan utan att 

göra fältkontroller eftersom det inte var ekonomiskt hållbart att göra fältkontroller 

(Ohlsson, 2004). Detta ledde till att kvalitén på kartan inte blev särskilt bra i 

många fall. 

2.4.2 Digitala Registerkartan 

Den digitala registerkartan är den karta som idag tillhandhålls av Lantmäteriet 

tillsammans med de kommunala lantmäterier som finns i landet. Kartan visar 

bland annat fastighetsgränser, kartan kallas ofta också för fastighetskartan. Enligt 

Ohlsson (2004), är det främsta syftet med kartan att det ska finnas en digitaliserad 

karta som är rikstäckande och visar landets fastighetsindelning. Information om 
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hur Sveriges alla markområden är indelade och vem som är ägare till de olika 

områdena finns dokumenterat i fastighetsregistret. 

Enligt Lag om fastighetsregister (SFS 2000:224), 3 §, ska fastighetsregistret 

innehålla fem olika delar, en allmän del, en inskrivningsdel, en adressdel, en 

byggnadsdel och en taxeringsuppgiftdel. I den allmänna delen ska ytliggare sex 

områden redovisas (Förordning om fastighetsregister, SFS 2000:308, 3 §): 

 

1. ”Fastigheter och samfälligheter 

2. Koordinater 

3. Planer m.m. 

4. Kvarter 

5. Gemensamhetsanläggningar m.m. 

6. Registerkarta ” 

 

De olika detaljer som ska redovisas på registerkartan finns reglerade i 37 § 

Förordning om fastighetsregister (SFS 2000:308):  

 

1. ”Gränser och beteckningar för bestående fastigheter och samfälligheter 

2. Områden för servitut som avses i 22 § första stycket 1p. 

3. Områden för nyttjanderätt som avses i 22 § första stycket 3p. 

4. Områden och beteckningar för bestående enheter beträffande 

gemensamhetsanläggningar m.m. 

5. Områden för ledningsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144) 

6. Områden för vägrätt enligt väglagen (1971:948) 

7. Planer m.m. enligt 27 § första stycket 2-8 p. och andra stycket 

8. Kvartersindelningen och kvartersnamnen enligt 12 § 

9. Indelningen i län, kommuner och församlingar inom Svenska kyrkan 

10. Indelningen i socknar vid den tidpunkt då register över fastigheter och 

samfälligheter började föras med hjälp av automatiserad behandling” 

 

Enligt 38 §, Förordning om fastighetsregister (SFS 2000:308) får detaljerna som 

är beskriva i stycket ovan förenklas eller uteslutas från kartan om det är påkallat 

av någon särskild omständighet. En uppgift som ska finnas med både i 

registerkartan samt på annat ställe i den allmänna delen av fastighetsregistret ska 
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införas på båda ställen i omedelbar anslutning till den andra införingen 

(Förordning om fastighetsregister, SFS 2000:308, 39 §). 

 

I många fall kan den digitala registerkartan uppfattas att vara en exakt karta över 

var gränser går. Detta är en missuppfattning eftersom det idag kan finnas stora 

felaktigheter i kartan om hur fastighetsgränsen går (Lantmäteriet B, u.å.). Många 

fastigheter har sitt ursprung från när laga skiften skedde mellan åren 1827-1928. 

Enligt Gustafsson (2007) är äldre instrument, mätnings- och beräkningsmetoder 

en faktor till att fastighetsuppgifter inte alltid stämmer. Men då utveckling skett 

inom Lantmäteriet gällande instrument, mätnings- och beräkningsmetoder har 

uppgifterna blivit bättre. Har dock fastigheten inte ingått i en lantmäteriförrättning 

sen laga skiften genomfördes är risken stor att säkerheten på gränsmarkeringarna i 

kartan kan variera stort. En annan faktor kan vara att felaktigheter finns kvar 

sedan Lantmäteriet tog fram den ekonomiska kartan med hjälp av flygfoton. 

2.5 Teknisk beskrivning 

2.5.1 GNSS  

GNSS är ett samlingsnamn för alla satellitbaserande positionsbestämningssystem. 

Positionsbestämningen som används i denna studie är relativ positionsbestämning. 

Det vill säga att mottagaren använder sig utav referensstationer för att uppnå en 

låg osäkerhet vid mätningstillfället. Osäkerheten ligger på centimeternivå. De två 

mest etablerade systemen idag är det amerikanska GPS och det ryska GLONASS. 

Tanken med GPS och GLONASS var till en början att bara använda systemen till 

militärt syfte. Men under senare tid har även andra länder, myndigheter och civila 

börjat ta del av tekniken (Lantmäteriet, 2007).  

2.5.2 SWEREF 99 20:15  

SWEREF 99 20:15 är ett av tolv lokala referenssystem i Sverige. Detta system 

används i Skellefteå Kommun eftersom systemet är bäst anpassat efter 

kommunens läge. Referenssystem är till för att ange en punkts läge på jordytan. 

För att bestämma punkters tredimensionella koordinater (plan och höjd) behövs 



 

11 

 

information, relationer och deras ändringar mellan jordytan, geoiden och 

jordellipsoiden (Lantmäteriet, F. u.å.).  

2.5.3 Auto-Ka PC  

Auto-Ka PC är ett gammalt kartprogram som används av mätenheten på det 

kommunala lantmäteriet i Skellefteå. I Auto-Ka PC kan dxf-filer skapas, läsas in 

samt bearbeta mätdata. 

2.5.4 Nätverks-RTK  

Nätverks-RTK är en vidareutveckling av enstations-RTK(mottagaren är bara 

uppkopplad mot en tillfällig referensstation). Nätverks-RTK är en 

bärvågsmätningsteknik som utför precisionsmätningar med låg osäkerhet i realtid. 

När en positions koordinater skall bestämmas med nätverks-RTK behövs en 

GNSS-mottagare och ett antal SWEPOS referensstationer. Därefter bildas ett 

nätverk med yttäckande information som informerar om de finns något fel på 

signalerna som färdas i atmosfären. (Lantmäteriet, 2007). Idag används nätverks-

RTK främst av Lantmäteriet. Fördelar med nätverks-RTK är att metoden endast 

behöver en utrustning, ger god mätningskvalitet över hela yttäckande området 

samt att mätningen är anpassad till SWEREF 99. Nackdelar med nätverks-RTK är 

att det mellan leverantör och användare krävs fungerade mobilkommunikation 

samt att det är svårt att veta vad som orsakar problem vid mätning, på grund av 

bristande spårbarhet (Lantmäteriet, E. u.å.). 

2.5.5 Flyt- och fixlösning 

Flytlösning är ett begrepp som talar om att mottagaren inte kan bestämma antalet 

hela våglängder från de signaler som satelliterna skickar ut. Detta medför att 

osäkerheten i mätningarna kan uppgå till flera meter. När mottagaren kan 

bestämma antalet hela våglängder uppstår fixlösning och då kan mätningar utföras 

med en osäkerhet på centimeternivå. Övergången från flyt- till fixlösning kallas 

för initialisering (Lantmäteriet, 2010). 

2.5.6 Initialisering 

När en position ska bestämmas i realtid med GNSS måste mottagaren fånga upp 

hur många periodobekanta (hela våglängder) signaler som passerar mellan 
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antennen på mottagaren och satelliten i atmosfären för att uppnå initialisering. 

Mottagaren kan därefter ta emot information, bearbeta den samt bestämma var 

mottagaren befinner sig med låg osäkerhet. När mottagaren fångat upp 

initialiseringen kan en mätning göras med en osäkerhet på centimeternivå 

(Lantmäteriet, 2006). 

2.5.7 Elevationsvinkel 

Elevationsvinkeln eller elevationsgränsen är lutningen i grader ovanför 

horisonten. Rekommendationen från Lantmäteriet är att elevationsvinkeln skall 

vara mellan 10 till 20 grader, när det skall utföras positionsbestämningar med 

GNSS. När mottagaren fångar upp ett flertal satelliter (ca 10 eller fler) 

rekommenderas att elevationsvinkeln höjs för att bara fånga upp de satellitsignaler 

som har kortare sträcka i jonosfären. Ju längre satellitsignaler måste transporteras 

desto sämre kvalitet. Detta medför att mottagaren lättare kan tappa initialiseringen 

och därmed fixlösningen (Lantmäteriet, 2006). 

2.5.8 PDOP 

PDOP är ett gränsvärde som visar satelliternas geometri gentemot GNSS-

mottagaren. Gränsvärdet anges i 3 dimensioner (2 dimensioner horisontellt och 1 

vertikal dimension). En god geometri och spridning av satelliter ger ett lågt 

PDOP-värde (vanligtvis under 4) (Lantmäteriet, 2006). 

 

2.6 Felkällor och störningar vid mätning med GNSS 

2.6.1 Flervägsfel 

Ett fel som kan uppstå när signaler färdas mot mottagaren är att signalerna kan 

reflektera på närliggande föremål innan antennen på mottagaren fångar upp 

signalen. Dessa föremål kan vara plåttak, bilar, vatten och snö. Problemet med 

flervägsfel kan medföra svårigheter för mottagaren att uppnå fixlösning (National 

Geodetic Survey, 2014). 
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2.6.2 Jonosfäriska störningar 

När GNSS-signaler skickas mellan mottagaren och satelliter passar signalerna 

jonosfären. I jonosfären finns det höga halter av laddade partiklar på grund av 

solens aktivitet, dessa störningar påverkar GNSS-signalerna. För att minimera 

påverkan av jonosfärens störningar kan mottagarens elevationsgräns höjas och 

därmed fånga upp satellitsignaler som har kortare sträckor genom jonosfären. Att 

använda både L1- och L2-frekvenser vid GNSS-mätning minimerar också 

påverkan i jonosfären. Ibland kan solaktiviteten och halten av laddade partiklar 

vara för hög och därmed göra det omöjligt att utföra positionsbestämningar med 

GNSS. Ett bra verktyg som SWEPOS tillhandahåller är deras jonosfärsmonitor. 

Den visar hur stor påverkan jonosfären har på GNSS/RTK-mätningar, främst 

RTK-mätningar som kräver initialisering och fixlösning. Jonosfärmonitorn lagrar 

och visar jonosfärens påverkan i realtid (uppdateras var 30:e sekund) och en tid 

tillbaka (Lantmäteriet, G. u.å.). 

2.6.3 Övriga störningar 

Troposfären är den lägsta delen av atmosfären och här kan variationen av 

mängden vatten i luften orsaka problem för satellitsignalerna att komma fram till 

mottagaren (Lantmäteriet, 2010). Störningar för satellitsignalerna kan även uppstå 

när det ska utföras mätningar under eller i närheten av elkraftsledningar, 

radiosändare och mobilmaster (Lantmäteriet, 2006). 
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3 Tidigare studier 

3.1 Digitala registerkartan 

Den digitala registerkartan är den karta som idag tillhandhålls av Lantmäteriet och 

bland annat visar fastighetsgränser, kartan kallas ofta också för fastighetskartan. 

Enligt Ohlsson (2004), är det främsta syftet med kartan att det ska finnas en 

digitaliserad karta som är rikstäckande och visar landets fastighetsindelning. 

Lantmäteriet har uttryck en vision om att kunna koordinatbestämma alla 

fastighetsgränser för att kunna göra en korrekt digital registerkarta med hänseende 

på gränserna. Det största problemet idag som gör att detta inte är möjligt är att 

dagens gränssystem har principen att gränsmarkeringar på marken går före allt 

annat (Karlsson, 2004).  

 

De problem som idag finns i DRK är att kartan inte är exakt utan det kan finns 

stora avvikelser från den rättsligt bestämda gränsen och den som kartan visar. 

Ohlsson (2004) har i en fallstudie kommit fram till att medelavvikelse för en 

gränsmarkerings verkliga läge och vad som redovisas i DRK är 5,9 m inom det 

område som studerades, där den största avvikelsen är så stor som 27,2 m. Ohlsson 

(2004) påvisar även att ju äldre gränsmarkeringarna är desto mer avviker de från 

DRK.  

 

Om den digitala registerkartan ska kunna användas som det rättsliga läget för en 

fastighetsgräns framför det som är markerat i marken krävs det dels att DRK 

säkerställs på ett bättre sätt och får en bättre noggrannhet än vad den har idag 

(Ohlsson, 2004 & Karlsson, 2004). Även finansieringen för att uppdatera DRK är 

ett måste att ha i åtanke vid argumentationen om en förändring (Karlsson, 2004).    

3.2 Teknisk bakgrundstudie 

När mätningar i skogsmiljö skall utföras med GNSS kommer det att vara unika 

förhållanden vid varje mätning. Variabler och osäkerheter kommer att skiljas åt 

p.g.a. olika faktorer. Syftet med denna studie är att uppnå en djup och bred 

kunskap inom ämnet för mätning med GNSS i skogsmiljö. Dessutom studera hur 
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andra författare gått till väga när de utfört mätningar samt vilka problem och 

osäkerheter som kan inträffa vid mätning med GNSS i skogsmiljö. 

 

3.2.1 Utförande 

När Wing och Frank (2011) skulle utföra sina mätningar för att kontrollera hur 

höjdosäkerheten påverkas i skogsmiljö använde de en elevationsgräns på 15 

grader samt att PDOP-gränsen inte fick överstiga 8. Wing och Frank (2011) 

bestämde även att GNSS-mottagaren skulle fånga upp mätningar varje sekund, 

därefter delade de upp punktintervallerna i 1, 30 och 60 minuter. Deras mätningar 

utfördes på två ställen. Ett ställe med ca. 65% trätäcktskog och den andra 

mätningen processerades  där det var relativt öppet mot himlen. I Hasegawa och 

Yoshimuras (2007) artikel utför de fyra olika mätningar i bergs- och skogsmiljö.  

Den första punkten har bar himmel, den andra punkten är täckt av en vägg av skog 

som är ca 5.5 meter bred och 1 meter hög, den totala uppskattade skogtätheten var 

på ca 55,5%. Punkt tre var vid lövskog, genomsnittlig trädhöjd var ca 10 meter 

och skogtätheten låg på ca 82,5%. Den sista punkten var i en barrskog med en 

skogtäthet på ca. 80,4%. Hasegawa och Yoshimura (2007) upprättade också en 

basstation med fri sikt uppåt. I Ordóñez et al., (2012) artikel förekommer två 

metoder för att undersöka vilka variabler som är nödvändiga att ta i aktning vid 

mätning med GNSS i skogsmiljö. Metoderna som användes för att komma fram 

till resultatet var en linjär regressionsmodell och en urvalsmetod baserad på 

hypotesprövning. Dessa två metoder resulterar och visar vilka variabler som 

påverkar mätningsprocessen. De 21 variablerna som användes under studien var 

allt ifrån skogstäthet, skogsdensitet, trädhöjd, antalet satelliter, elevationsvinkel, 

PDOP osv. Ordóñez et al., (2012) utförde 12 olika inmätningar i skogsmiljö med 

GNSS-teknik och observationstiderna över varje punkt lång på minst 1,5 h. 

Loggningstakten låg på 1 sekund och antennhöjderna varierade mellan 1,45 till 

1,60 meter. 

 

3.2.2 Osäkerheter och problem 

I Wing och Franks (2011) resultat kommer de fram till att det genomsnittliga felet 

vid mätning i vertikalt led mot öppen himmel med obearbetad mätdata var 2,7 m 
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och 0,4 m med för bearbetad mätdata. Mätningarna som gjordes med inverkan av 

skogstäthet fick ett genomsnittligt fel i vertikalt led med obearbetade mätdata på 5 

m och 3 m för bearbetad mätdata. I Hasegawa och Yoshimura (2007) kom de 

fram till att Punkt 1 hade den bästa placeringen för inmätning med GNSS och fick 

med fixlösning en osäkerhet på mindre än 1 cm. Punkt nummer 2:s osäkerheter 

med fixlösning varierade mellan 0.004 - 0.321 m. I punkt 3:s 

fixlösningsosäkerheterna varierar mellan 0.011 – 0.696 m. P.g.a. punkten 4 höga 

skogstäthet har den lägsta fixlösningsosäkerheten uppmätts till 0.556 m. I 

Ordóñez et al., (2012) artikel kommer de fram till att deras metod minskar antalet 

signifikanta variabler med ca 50 %. Dvs. av de variabler som Ordóñez et al., 

(2012) analyserade var det 50 % av variablerna som hade så pass låg inverkan på 

mätningen att dessa kunde elimineras som osäkerhetskällor. Det var 13 variabler 

som hade betydande inverkan på mätningsprocessen. De tre variablerna som hade 

störst inverkan på mätningen var en indikator för signalbrus med CA-kod för en 

punkt under träden, antalet tillgängliga satelliter och skogsdensitet. Tre exempel 

på de resterande 8 variablerna som inte hade en nämnvärd inverkan på mätningen 

var elevationsvinkeln, viken typ av satellitfrekvens som kom fram till mottagaren 

och trädvolymen. 

 

3.2.3 Slutsats 

Av den forskning som tidigare gjorts inom området för inmätning av 

skogsfastigheters gränser har det inte kommit upp något liknade fall som i 

mätningsdelen för studien. Däremot har tidigare forskning tillfört en förståelse om 

vad som kan orsaka problem vid mätning med GNSS-utrustning i skogsmiljö. Det 

återkommande och största problemet är skogens täthet. En annan faktor som 

påverkar mätning med GNSS i skogsmiljö är antalet tillgängliga satelliter. 

Osäkerheterna som förekommer i artiklarna varierar mycket, från 0.011 m till 

0.696 m. Även om osäkerheterna varierar går det att se en röd tråd genom 

artiklarna att ju mindre skogstäthet desto lägre osäkerhet. 
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4 Metod 

I följande stycke beskrivs tre olika metoder som använts under studien för att 

komma fram till resultatet. 

 

4.1 Mätningsdelen 

4.1.1 Utrusning 

Trimble R8 GNSS (serienummer: 4651126701) är en flerkanalig GNSS-mottagare 

som kan tillsammans med tillhörande antenn (R8 GNSS/SPS88x) fånga upp 

signaler från satelliter. GNSS-mottagaren monterades på en mätstång för att 

kunna göra mätningar på olika höjder. 58317001 Hållare - GPS-hållare för 

Trimble CU (Serienummer: 95311515) är den handdator som användes under hela 

mätningsprocessen. Batterierna som användes till mottagaren och handdator var 

de tillhörande litiumbatterierna som följer med utrustningen från Trimble, 

Trimtec. 

4.1.2 GNSS-inställningar 

Mätningsmetoden som användes för att mäta in gränshävder var nätverks-RTK 

med GNSS. Elevationsvinkeln var inställd på 10 grader och referenssystemet som 

användes var SWEREF 99 20:15. Koordinaterna lagras i Nordlig (N) med 

utgångspunkt från ekvatorn och i Östlig (E) med tillägg på 150 000 m från 

medelmeridianen i just SWEREF 99 20:15. GNSS fångade upp signaler från GPS 

(L2, L2C och L5) och GLONASS. Inmätningstiden var inställd på 5 sekunder och 

punkterna mättes in 2 gånger för att sedan bli medelvärdesbildade. För att 

punkterna skulle accepteras och medelvärdebildas var mätningarna tvungna att 

vara högst 3 cm ifrån varandra. Denna noggrannhet användes eftersom Skellefteå 

kommun använder det vid inmätningar över gränspunkter.  

4.1.3 Mätningsprocessen 

Till en början skapades en dxf-fil i AutoKa –PC (APC) med inmätta gränspunkter 

från 2013 över Bodan. Den skapade filen lades in i handdatorn och användes som 
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bakgrundskarta i fältarbetet. Inmätningen genomfördes genom att lagra punkterna 

som detaljpunkter. Vid förekomst av långa gränshävder gjordes det inmätningar 

med ett intervall på cirka 50 till 100 m avstånd. Mätningen utfördes när 

mottagaren fått fixlösning via en initialisering. Varje mätning fick en 

punktbeskrivning (differens i trädhöjd, rågång osv.) som senare används under 

databearbetningsprocessen.  Mätningspunkterna namngavs efter vilken 

mätningsdag som punkterna utfördes, detta för att lättare hålla reda på vilken dag 

en viss punkt mättes in. Första dagens punkter är numrerade från 100-125 och 

andra dagens mätningar är numrerade som 200-240 osv. 

 

4.1.4 Dold punkt 

Ett återkommande problem under mätningsprocessen var skogens täthet. En 

metod för att lösa problemet med hög skogstäthet är att genomföra en mätning av 

dold punkt. För att utföra denna metod måste två punkter med några meters 

avstånd mätas in med GNSS på samma linje som gränshävden. Därefter använda 

måttband för att mäta avståndet mellan gränshävden och en av de nyligen inmätta 

punkterna. När den manuella mätningen är gjord användes CoGo 

(beräkningsprogram i handdatorn) för att kalibrera fram den dolda punktens 

koordinater. Processen i CoGo börjar med att välja ”beräkna punkt”, därefter väljs 

punktnummer, punktkod, metod (”Från baslinje”), startpunkt, slutpunkt, längd 

från antingen start- eller slutpunkt och tillslut väljs avståndsriktningen. När all 

information är ifylld trycker man beräkna och får ut den beräknade punktens 

koordinater.  

 

4.1.5 Databearbetning 

Koordinaterna som skapades efter inmätningarna av olika gränshävder laddades 

upp i Microsoft Word 2010. Därefter överfördes koordinaterna till Excel och varje 

punkt fick en punktbeskrivning. Sedan används punkterna i APC för att för att ta 

reda på hur långt ifrån punkterna låg i förhållande till registerkartan. Ett exempel 

på hur en ny punkt och avstånd mellan den nyskapade punkten och registerkartans 

linje finns i figur 3.  
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Figur 3. En bild över hur avståndet bestäms mellan punkt AB*GRÄ*4 och 105. 

 

Först väljs inställningar för argument 1. Därefter skrivs avståndet till 0 och klickar 

på linjen AB*GRÄ1\AB*GRÄ2. Sedan klickas Arg2 in för att komma upp till 

inställningar för argument 2. I argument 2 väljs linje AB*GRÄ1\AB*GRÄ2 igen 

och skriver in vinkel 100 gon samt väljer punkt AB*GRÄ*4. Efter allt detta görs 

en dubbelklickning på skärmen och då skapas punkt 105 med dess koordinater. 

Därefter kan avståndet mellan punkterna AB*GRÄ*4 och 105 beräknas med hjälp 

av verktyget ”Avstånd” i AutoKa-PC. När alla punkters differenser var klara i 

AutoKa-PC överfördes den informationen till Exceldokumentet. Med de 

tillgängliga data kalkylerades alla inmätta gränshävdslinjers medelavvikelse (1) , 

maxavvikelse (den största avvikelsen mellan DRK och inmätta punkten) och 

medianvärde (den avvikelse som är i mitten av alla linjer). Därefter summeras alla 

avvikelser och det resulterade i en total medelavvikelse, maxavvikelse och 

medianvärde för alla linjer tillsammans. 

 

 

 

 

                (1) 
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4.2 Rättsläget för gränshävder 

För att kunna besvara vilket rättsligt skydd en gränshävd har, studerades de olika 

lagrum som på något sätt påverkar gränshävder. För att kunna granska och tolka 

de lagrum som var av betydelse användes de lagkommentarer som finns till 

lagrummen, propositioner, doktrin som berör ämnet samt handböcker 

tillhandahållna av Lantmäteriet. Genom att använda databasen Zeteo som 

Högskolan i Gävle har tillgång till hittades lagkommentarer samt propositionerna 

till lagrummen. 

 

4.3 Intervjustudie 

Intervjustudien har genomförts för att få information om hur gränshävder hanteras 

idag. Intervjuerna har genomförts personligt och genom mail. Intervjuerna 

genomfördes som strukturerade, med strukturerade intervjuer menas att en lista 

med frågor förbereds innan intervjun där frågorna sedan besvaras. Strukturerade 

intervjuer valdes eftersom det krävs stor erfarenhet av intervjuaren att använda sig 

utav tekniker som semi-strukturerade och ostrukturerade (Doody & Noonan, 

2013). Intervjumetoden att personligen utföra intervjun ”ansikte-mot-ansikte” 

valdes då detta ger en mer personlig kontakt med intervjuobjektet samt att dessa 

var på plats på Skellefteås kommun när intervjuerna gjordes. De intervjuer som 

genomfördes genom mail utfördes genom att det skickades ut samma 

strukturerade frågor som ställs vid de personliga intervjuerna. Opdenakker (2006) 

påpekar att när fakta-kunskap ska inhämtas fungerar det lika bra med 

mailintervjuer som med personliga.  

 

Urvalet av intervjuobjekt valdes ut genom att alla lantmätare och 

förrättningslantmätare på Skellefteå kommuns lantmäteriavdelning som hade 

någon kännedom och erfarenhet om gränshävder intervjuades. Personerna som 

intervjuades hade även en stor spridning när det kom till hur länge de arbetat inom 

yrket. 
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5 Resultat 

 

5.1 Inmätning av gränshävder 

5.1.1 Inmätta punkter 

Totalt var det 190 punkter som mättes in i Bodan, alla dessa punkter finns i Bilaga 

A. I denna siffra inkluderar även de raderade punkterna som uppkom i 13 samt 10 

inmätningar som visade sig inte vara gränshävder i slutändan. 

5.1.2 Problemen med GNSS i mätningsprocessen 

Under första mätningsdagen uppstod tre punkter som var tvungna att raderas. 

Dessa tre punkter raderdes på grund av horisonteringsfel. Den andra dagens första 

punkt raderades också på grund av horisonteringsfel. Tredje dagens raderade 

punkt avvek med 1,218 m, detta berodde på hög skogtäthet och svårt att behålla 

låg osäkerhet i fixlösningen. Ett problem som uppstod under den fjärde 

mätningsdagen var att vid punkt 414 och 415 var det stora problem att uppnå 

fixlösning. I jonosfärmonitorn på SWEPOS hemsida finns inga tendenser som 

visar på störningar i jonosfären vid tidpunkten (10:30-11:00) för mätningarna 

(Lantmäteriet, A 2014). Problem uppkom vid en snötäckt myr som reflekterade 

solljus (flervägsfel). Under femte dagens mätningar var det stora problem att 

uppnå fixlösning med låg osäkerhet vid punkt 532. Problemen vid denna mätning 

uppkom på grund av hög skogstäthet. Den sista raderade punkten under dag fem 

uppstod också av hög skogstäthet. Sista mätningsdagens raderade punkter uppstod 

också på grund av hög skogstäthet.  

 

5.1.3 Omfattning av gränshävder 

Antalet punkter som hade gränshävder som huvudbeteckning var 167. Den 

vanligaste och mest förekommande gränshävden i Bodan som mättes in var 

differens i trädhöjd, detta visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Andelen gränshävder i Bodan. 

Punktkod Antal punkter Andel 

Differens i trädhöjd 74 0,44 

Dike 7 0,04 

Bläckat i träd 28 0,17 

Rest pinne 15 0,09 

Rest sten 2 0,01 

Rågång 28 0,17 

Rågång och differens i trädhöjd 3 0,02 

Snitslat träd 10 0,06 

Totalt antal punkter 167 1 

 

5.1.4 Kalibrerade punkter i APC 

Utifrån de inmätta punkterna har det skapats 167 beräknade punkter i APC. Dessa 

beräknade punkter är markerade som kontrollpunkter (KTR) i bilaga B. I bilaga B 

visas även längden mellan inmätt och beräknad punkt samt vilken linje som 

kontrollpunkten ligger på. 

5.1.5 Linjer 

 

Figur 4. En bild över Bodan samt nummer för varje inmätt linje. 

 

Antalet gränslinjer som mättes in var 32 och det totala beräknade avståndet på alla 

linjer är 2,1 mil. Den längsta linjen är linje nummer 28 och den linjen är 1928 m. 
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Den kortaste linjen är linje nummer 30 och den har bara en längd på 79 m. Båda 

dessa två linjer och alla andra linjer visas i figur 4. Den linje som har den största 

medel-, maxavvikelse och medianvärde från den digitala registerkartan är linje 

nummer 5 i figur 4 (finns en större bild i Bilaga D). Linje nummer 19 i figur 4 har 

den minsta medel-, maxavvikelse och medianvärde från den digitala 

registerkartan. I tabell 2 visas alla linjenummer, längder på varje linje, antal 

punkter som mättes in på varje linje samt alla linjers minsta medel-, 

maxavvikelser och medianvärden. Den totala medelavvikelsen uppkom till 2,074 

m och största maxavvikelsen är 11,463 m. 

 

Tabell 2. Linjer och dess avvikelser  

Linje 
Längd 
(m) Antal punkter Maxavviklese (m) Medelavvikelse (m) Medianvärde (m) 

1 698 14 5,313 1,128 0,587 

2 512 9 3,19 1,617 1,386 

3 1243 16 6,039 3,836 3,594 

4 713 6 8,105 3,311 1,572 

5 1096 5 11,463 6,825 6,722 

6 282 3 2,723 1,423 1,314 

7 206 2 2,723 2,241 2,241 

8 1055 8 5,477 2,439 1,560 

9 167 4 4,585 2,498 2,445 

10 1712 8 6,517 1,993 1,026 

11 504 4 2,784 1,384 1,175 

12 472 5 1,809 1,026 1,021 

13 1224 7 6,409 2,805 2,329 

14 580 4 2,009 1,153 1,149 

15 318 4 1,318 1,085 1,233 

16 850 5 1,333 0,500 0,221 

17 648 5 2,95 1,443 1,325 

18 328 5 2,947 1,647 1,118 

19 281 5 0,118 0,046 0,015 

20 941 5 3,326 2,712 2,844 

21 1104 9 1,558 1,028 1,018 

22 734 4 0,551 0,294 0,304 

23 417 3 0,965 0,453 0,353 

24 861 4 4,298 1,924 1,227 

25 249 2 3,,395 0,482 0,482 

26 123 3 0,241 0,115 0,093 

27 945 5 1,124 0,682 0,863 

28 1928 10 8,232 4,795 4,086 



24 

 

Linje 
Längd 
(m) Antal punkter Maxavviklese (m) Medelavvikelse (m) Medianvärde (m) 

29 625 3 5,857 5,387 5,719 

30 79 1 0,86 0,860 0,860 

31 170 3 0,516 0,226 0,160 

32 126 2 2,149 1,310 1,310 

Summa 21191 173 - 2,074 - 

 

5.2 Rättsläget 

5.2.1 Allmänt 

Reglerna som återfinns i 1 kap. 3 § i JB (SFS 1970:994) påvisar att när en 

fastighetsgräns har blivit lagligt bestämd, har gränsen den sträckning som 

utmärkts på marken i laga ordning. Med termen i ”laga ordning” menas att en 

gränsmarkering har satts ut av en lantmätare (eller person med samma behörighet) 

vid en förrättning som berör den aktuella gränsen (Ohlsson, 2004). Andra 

meningen i 1 kap. 3 § JB (SFS 1970:994) påvisar att när gränsmarkeringar inte 

går att fastställa ska gränsen ha den sträckning ”som med ledning av 

förrättningskarta, jämte handlingar, innehav och andra omständigheter kan 

antagas ha varit åsyftad”. Skulle en fastighetsgräns aldrig blivit utmarkerad på 

marken gäller att gränsen har den sträckning som framgår av karta och handlingar 

(JB 3:1 mening 3, SFS 2013:489).  

 

Skulle en fastighetsgräns inte vara lagligt bestämd utan uppkommit på annat sätt 

ska sträckningen vara den som enligt 1 kap. 4 § 1st. JB (SFS 1970:994): 

”rå och rör eller andra märken som av ålder ansetts utmärka gränsen”. 

Med termen ”rå och rör” menas t.ex. diken, staket, häckar, berg och gärdesgårdar 

(Westerlind, 1971). Detta innebär att det är först när en fastighetsgräns blivit icke 

lagligt bestämd som det går att utgå ifrån en gränshävd när det görs en 

fastighetsbestämning. När ett beslut som berör fastighetsgränser tagits utav 

Lantmäteriet ska överklagas görs detta i första led till mark- och miljödomstolen 

inom den domkrets de berörda fastigheterna tillhör (15 kap. 1 § JB, SFS 

1970:994). Nästa domstol i instansordningen är mark- och miljööverdomstolen 
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och som sista steg Högsta domstolen. Instansordningen är även den samma på 20-

årig gränshävd och urminnes hävd. 

5.2.2 20-årig gränshävd 

Ett sätt att få en gränshävd att bli lagligt bestämd är genom att använda sig av Lag 

(1970:995) om införande av nya jordabalken (SFS 2008:155, vidare kallad JP), 18 

§. Den säger att om en fastighetsgräns under minst tjugo år oklandrat hävdats i en 

annan sträckning än den lagligt bestämda gränsen och att gränshävden grundats i 

en överenskommelse ska fastighetsgränsen ha den sträckning som gränshävden 

påvisar. Eftersom lagrummet återfinns i Lag (1970:995) om införande av nya 

jordabalken betyder detta att lagen endast kan tillämpas på gränshävder som 

uppstått innan 1 januari 1972 när införandet av Jordabalk (1970:994) gjordes.  

 

Enligt Westerlind (1971) krävs det i första hand att en överenskommelse är 

grunden till gränshävden, det finns inte några formkrav på hur överenskommelsen 

ska se utan kan endast vara muntlig. Ett krav som finns för att bestämmelsen ska 

vara tillämplig är att det ska vara en och samma gräns som hävdats i annan 

sträckning än den lagligt bestämda, genom detta krav utesluts gränshävder som 

omfattar flera gränser eller en hel fastighet (Lantmäteriet, 2013). 

 

5.2.2.1 Rättsfall om tillämpning av 18 § JP 

Rättsfallet är ifrån 2011 och var uppe i mark- och miljööverdomstolen, 

referensnummer MÖD 2011:14. Målet handlar om två grannar som gjort en 

överenskommelse för femtio år sen om hur en fastighetsgräns sträckning är. Ett 

stenröse var utmarkerat på marken för att visa var gränsen gick. En utredning 

visade att stenröset sannolikt var felaktigt uppfattat som den rätta sträckningen av 

fastighetsgränsen och inte var tänkt som en flyttning av sträckningen genom 

gränshävd. Även Lantmäteriet hade den åsikten att gränshävden var att visa den 

rätta sträckningen och inte hävda i annan. De ansåg att gränsen skulle ha den 

sträckning som förrättningskartan visade. Även om gränsen ansågs vara 

oklanderligt hävdad i annan sträckning i minst 20 år och en överenskommelse 

fanns, blev domen att ingen gränshävd förekom enligt JP (SFS 2008:155), 18 §, 
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eftersom överenskommelsen ansågs vara över var fastighetsgränsen gick och inte 

en gränshävd. 

5.2.3 14 kap. 5 § FBL 

Bestämmelserna om gränshävder enligt 18 § JP (SFS 2008:155) kan kompletteras 

i viss mån med bestämmelserna som finns i 14 kap. 5 § FBL (SFS 1970:988). 

Lagrummet ger fastighetsägare möjligheter att göra en överenskommelse som rör 

frågan om en fastighets gränssträckning (Prop. 1969:128 s. B 808–814) vid en 

fastighetsbestämning. I det första stycket av lagrummet beskrivs de allmänna 

villkor som måste uppfyllas för att en överenskommelse ska bli giltig. För att en 

överenskommelse ska bli giltig får den inte behandla en gräns som vetter mot 

allmänt vattenområde, att gränsen har blivit utstakad i behövlig fattning samt att 

den är skriftlig gjord (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2013).  Första stycket talar även 

om vilka som ska skriva under överenskommelsen, skulle överenskommelsen 

träffas under ett sammanträde räcker det med att sakägarna som deltar i 

sammanträdet är överens. Skulle förrättningen ske utan sammanträde räcker det 

med de sakägare som fört talan i frågan skriver under.  

 

Det andra stycket innehåller de villkor om hur en överenskommelse får ändra en 

gräns sträckning. Den första förrutsättningen är att överenskommelsen inte får 

ändra en gräns sträckning mer än att den väsentligt avviker från den lagligt 

bestämda gräns sträckningen.  Överenskommelsen får inte heller upprättas om en 

fastighets värde minskar av betydelse. Detta villkor är till för att skydda 

fastigheter som har ett högt markvärde samt att skydda panträttshavare (Bonde et 

al., 2013). Det sista villkoret som tas upp är att inga olägenheter får uppkomma 

från allmän synpunkt. Dessa villkor är till för att man tydligt ska kunna se en 

skillnad mellan detta lagrum och de regler som finns i 5 kap. FBL om 

marköverföring (Bonde et al., 2013).  

5.2.4 Urminnes hävd 

Enligt lag (1970:995) om införande av nya jordabalken (vidare kallad ÄJB), 6 §, 

inskränks inte sådan rätt som före införandet av Nya Jordabalken tillkommit på 

grund av urminnes hävd. Eftersom Jordabalken inte innehåller några 

bestämmelser om urminnes hävd får man använda sig utav de äldre bestämmelser 



 

27 

 

som fanns i 15 kap. ÄJB (SFS 1970:995). I 15 kap. 1 § ÄJB (SFS 1970:995) finns 

de bestämmelser som definierar vad som är urminnes hävd:  

”Det är urminnes hävd: där man någon fast egendom eller rättighet i så lång tid 

okvald och ohindrad besutit, nyttjat och brukat haver, att ingen minnes, eller av 

sanna sago vet, huru hans förfäder, eller fångesmän först därtill komne äro.” 

Med termen ”rättighet” syftas i detta fall på rättighet av servitutskaraktär 

(Lantmäteriet, 2013). 

 

Urminnes hävd är lik 20-årig gränshävd genom att hävden måste ha uppstått innan 

införandet utav jordabalk 1 januari 1972 och att det krävs väldigt starka bevis på 

att hävd förekommer.  I 15 kap. 4 § ÄJB (SFS 1970:995) finns de beviskrav som 

gäller för urminnes hävd, lagrummet säger: 

”Förebär någon urminnes hävd, som klandrad varder; vise då med gamla och 

laggillda brev och skrifter, eller trovärdiga män, de där om orten väl kunniga äro, 

och på ed sin vittna kunna, att de varken själva veta, eller av andra hört, någon 

tid annorlunda varit hava. Gitter han det ej; vare då den hävd utan kraft och 

verkan” 

Ett annat krav som ställs upp för att kunna använda sig av urminnes hävd är att 

rättigheten som hävden bygger på måste ha utövats i minst två mansåldrar (90 år). 

5.2.5 Sammanfattning 

För att kunna få en gränshävd lagligt bestämd genom fastighetsbestämning måste 

gränsen vara icke lagligt bestämd och det måste saknas annat material som visar 

gränsen sträckning. Andra sätt att få en gränshävd lagligt bestämd är att använda 

sig av JP (SFS 2008:155), 18 §, och 14 kap. 5 § FBL (SFS 1970:988) , 

genom överenskommelse kan en gränssträckning flyttas. Det sista sättet att få 

gränshävden lagligt bestämd är att använda urminnes hävd, detta lagrum är dock 

framförallt till för rättigheter av servitutskaraktär. När JP (SFS 2008:155), 18 §, 

och urminnes hävd används är det mycket stora beviskrav för att kunna få 

gränsens sträckning flyttad. 
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5.3 Intervjustudie 

En intervjustudie genomfördes för att få mer kunskap om hur gränshävder idag 

behandlas av de lantmätare som hanterar dessa i Skellefteå kommun. I följande 

stycken presenteras en sammanställning av de sju intervjuer som gjordes. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna finns i bilaga C  

Sex utav sju stycken av de som intervjuades arbetar som förrättningslantmätare 

medan den sjunde har yrkestiteln lantmätare. Som förrättningslantmätare sköter de 

hela ärendet, d.v.s. utredning, juridiska beslut, upprättande av karta, i vissa fall 

mätning, expediering, ajourföring av register och avslut. När hela ärendet 

handläggs av en och samma person kallas detta för ”enhandläggare” (Respondent 

E, personlig kommunikation, 23 april 2014).  

5.3.1 Hur en gränshävd definieras enligt lantmätare 

Alla de som intervjuades var överrens om att en gränshävd kan se ut på flera sätt, 

t.ex. diken, bleckade träd, rågångar, stenrösen, äldre stängsel och hagar. Då endast 

en fastighets hörn markeras ut i marken och det dras en rak linje mellan dessa på 

kartan påpekar respondent A att ”syftet med gränshävder är oftast inte att hävda 

gränsen i annan riktning utan snarare att visa var gränsen går” (personlig 

kommunikation, 23 april 2014). Respondent D (kommunikation genom mail, 3 

maj 2014) påpekar att ”något som är viktigt att vara medveten om när man jobbar 

som förrättningslantmätare är att även om det t.ex. finns ett grävt dike i närheten 

av gränsen behöver inte detta betyda att det är en gränshävd.”  

 

De problem som ofta uppstår med gränshävder är att fastighetsägarna endast ser 

det som är markerat i marken och inte kollar på förrättningskartor, detta kan leda 

till att när skog ska avverkas, avverkas för mycket eller för lite. Är fallet att det 

avverkas för mycket kan detta leda till stora ersättningsskyldigheter till den andra 

fastighetsägaren. Enligt respondent B (kommunikation genom mail, 8 maj 2014) 

kan problem även uppstå när en fastighet byter ägare, ”Byter en fastighet ägare 

kan det ju misstämma mot vad de köpt och den köpeskilling som är erlagd, det kan 

ju handla om stor summor pengar”. 
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5.3.2 Hantering av gränshävder 

Alla de intervjuade är överrens om att i första hand så upprättas kartan efter de 

markeringar och de gamla förrättningskartorna som är upprättade. Om det inte 

finns något annat att gå på kan det bli hävden som kartan upprättas efter. Ganska 

ofta finns det endast hävder och stämmer dessa hyfsat överens med gamla 

förrättningskartor så brukar dessa utnyttjas och det upprättas en överenskommelse 

mellan fastighetsägarna. Skulle fallet vara att gränshävden avviker mycket från 

gränsen kan en överenskommelse träffas mellan fastighetsägarna om att göra en 

fastighetsreglering. Annars påpekar respondent F (personlig kommunikation, 23 

april 2014) ”att är det väldigt sällsynt att fastighetsägarna inte godtar den 

gränssträckning som lantmäteriet kommer fram till vid en fastighetsbestämning i 

samband med fastighetsreglering eller avstyckning”. Skulle sträckningen inte 

godtas måste ett sammanträde hållas med fastighetsägarna som är berörda. 

5.3.3 Vad har gränshävd för rättsligt skydd? 

Som tidigare nämnts är det först när inga andra alternativ som lantmätaren går 

efter gränshävd när det görs en fastighetsbestämning. Annars finns JP (SFS 

2008:155), 18 §, att använda sig av, dock är det mycket hög bevisgrad och vilket 

resulterar i att detta lagrum är mycket svårt att använda sig av. Ett annat sätt är att 

hävda urminnes hävd, liksom JP (SFS 2008:155), 18 §, är det hög bevisgrad vilket 

leder till att det är mycket ovanligt att detta används. Fem av de sju intervjuade 

påpekar även att de aldrig använt urminnes hävd under sin tid som lantmätare.  

5.3.4 Variation i landet med avseende gränshävder 

En av de intervjuade har tidigare arbetat i Örnsköldsvik och Härnösand där det 

fanns betydligt mer markeringar i mark i skogsfastigheter än vad det gör i 

Skellefteå. I Örnsköldsvik och Härnösand var det vanligt att ”visare” fanns längs 

gränsen med jämna mellanrum på ca 100 till 200 meter. Genom att fastighetsägare 

hittat visarna och därmed gränsen behövdes det sällan hävdas var gränsen gick. 
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6 Diskussion 

6.1 Om resultatet 

6.1.1 Inmätning av gränshävder 

Resultatet för alla mätningar ger en god översikt över var i Bodan gränshävder 

existerar. Området Bodan var ett lämpligt stort område för att göra inmätningar på 

om gränshävder. Detta eftersom det fanns tillräckligt många fastighetsgränser för 

att samla in mätdata samtidigt som området inte var för stort. Det största problem 

som uppstod under inmätningsprocessen var skogens täthet. Det var väntat 

eftersom vi innan inmätningsprocessen hade studerat tidigare studier (se avsnitt 3, 

Tidigare studier) som gjorts där dem kommit fram till att skogens täthet skulle 

vara det största problemet. Problemet som uppstod på punkt 402 löstes med hjälp 

av att göra dolda punkter. Omfattningen av gränshävder i Bodan uppfattar vi vara 

mycket hög och eftersom vår forskning inriktades på skogsfastigheter var det 

självfallet ”differens i trädhöjd” som var den vanligaste gränshävden. Att använda 

sig utav AutoKa-PC när kalibreringar av avstånden mellan gränshävder och 

registerkartan utfördes var ett passande kartprogam. Programmet var lätt att förstå 

sig på samt att det inte uppstod några problem under beräkningsprocessens gång.  

6.1.2 Rättsläget 

Resultatet som framkommit efter att studerat och tolkat de olika lagrum som berör 

gränshävder framkom det väldigt tydligt att det krävs starka bevis för att kunna få 

en gräns sträckning flyttad. JP (SFS 2008:155), 18 §, framstår som det enklare 

lagrum att använda för att få en gränshävd lagligt bestämd. Om fallet är så att det 

finns en överenskommelse borde det inte vara några problem att få gränshävden 

lagligt bestämd. Saknas det dock en överenskommelse och det råder oenighet om 

gränshävden lär den inte heller vara oklandrad och faller på den punkten. 

Resultatet av det studerade rättsfallet visar att även om villkoren för lagrummet är 

uppfyllda krävs det att överenskommelsen är tydlig om att det är en 

överenskommelse om att flytta gränsens sträckning och inte bara var gränsen går. 

Skulle fallet vara att två fastighetsägare vill ändra en gräns sträckning men den 
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inte avviker väsentligt mycket från gränsen så skulle 14 kap. 5 § FBL (SFS 

1970:988) vara ett alternativ som passar in bra. 

 

När det kommer till urminnes hävd är detta som ett lagrum som ej längre används 

då denna typ av hävder sällan existerar idag. Urminnes hävd är främst riktat till 

rättigheter av servitutsåtgärder och inte en gräns sträckning vilket är en av 

anledningarna till att det sällan tillämpas. Som resultatet visar har urminnes hävd 

väldigt höga beviskrav vilket också kan vara en anledning till varför det är få som 

försöker använda sig av lagrummet.  

 

Om man jämför det som framkom från intervjustudien och tolkningen av lagrum 

så är uppfattningen att vi som författare har tolkat lagrum, propositioner samt 

lagkommentarer på samma sätt som kommunala lantmäteriet i Skellefteå 

kommun.  

6.1.3 Intervjustudie 

Resultatet som framkom genom intervjustudien visade hur lantmätare idag 

hanterar gränshävder och var en viktig del för att förstå hanteringen av dessa. 

Resultatet visar även att gränshävder idag är en ganska liten del av lantmätarens 

arbete då fastighetsägare oftast accepterar den sträckning som lantmäteriet 

bestämmer. Även att gränshävder idag ofta inte har som syfte att hävda gränsen i 

annan sträckning utan snarare att visa var gränsen går. Detta är något som är 

viktigt att ha i åtanke när gränshävder behandlas. Detta styrks även genom att ju 

mer av gränsen som är markerad i mark genom ”visare” desto mindre gränshävder 

finns det. Resultatet visar att det ofta träffas överenskommelse mellan sakägarna 

för att få en gränshävd lagligt bestämd, dock visar inte resultatet vad som sker om 

en gränshävd avviker i vågformad linje från den lagligt bestämda gränsen. Om 

gränshävden cirklar sig runt den raka linjen går det fortfarande göra en 

överenskommelse eller skulle blir fastighetsindelning för komplicerad och otydlig 

i längden. Fastighetsgränser som är vågformade skulle i längden göra 

fastighetsindelning allt för komplicerad i författarnas ögon.  
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6.2 Om metodvalet 

Att använda sig utav nätverks-RTK fungerade överlag bra genom hela 

mätningsprocessen. En annan metod som skulle kunna användas är enkel RTK-

mätning. Men eftersom att uppkopplingen mellan mottagen och SWEPOS-

stationerna fungerade bra fanns det ingen anledning att använda sig utav någon 

annan metod. Genom att studera och tolka de lagrum som behandlar gränshävder 

idag fick författarna en bra bild av vilka regler som gäller. Då det fanns relativt 

lite doktrin inom området var tillgången till information begränsad. Studien hade 

kunnat förbättras genom att författaren haft en bättre förståelse av hur juridisk 

metod tillämpas i början av studien. Intervjustudien gav ett tillfredställande 

resultat men hade kunnat förbättras genom att personliga intervjuer användes i 

alla intervjuer istället för mail då dessa gav ett bättre resultat. Då försök gjordes 

att intervjua skogsföretag utan framgång hade även dessa intervjuer kunna gett 

mer information som hade gagnat studien. 

 

6.3 Vidare forskning 

En intressant fråga för efterföljande forskning kring denna studie kan vara att göra 

en liknande studie på fler byar för att se om resultatet skiljer sig markant från 

denna rapports resultat. Eftersom det framkom under intervjustudien att i andra 

kommuner finns det mer markerat i mark vilket borde leda till att färre 

gränshävder finns.  

 

Då denna studie endast har inriktat sig mot ett lantmäterikontor skulle en 

intressant forskning vara hur det ser ut på andra lantmäterikontor, om det skiljer 

sig eller är samma tillvägagångsätt på överallt. Även om topografin spelar en roll 

om hur mycket gränshävder det finns kan det vara en intressant studie. Är det 

vanligast med gränshävder i skogområden eller är det lika vanligt i andra 

områden? 

 

En annan intressant fråga kring denna studie är att testa om det kan utföras liknade 

mätningar utan GLONASS-signaler. Därefter utvärdera om det blir någon skillnad 
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på mätningskvalité, mätningstiden och förmågan att uppnå och behålla fixlösning 

vid mätning med nätverks-RTK. 
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7 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som går att dra ifrån studien. Avsnittet är 

uppställt så att de presenterar de forskningsfrågor vi hade utifrån syftet. 

Huvudsyftet med studien var att ta reda på (1) Hur vanligt är förekomsten av 

gränshävder och hur mycket avviker dessa från digitala registerkartan inom 

skogsfastigheter i Skellefteå-Bodan? Ett delsyfte för studien var att beskriva och 

ta reda på (2) Vilka problem som kan uppstå vid en mätning med GNSS i 

skogsmiljö. Ytterligare delsyften för studien var att beskriva (3) Vilket rättsligt 

skydd har en gränshävd? och ta reda på (4) Hur hanteras de gränshävder som 

finns idag? 

 

 Hur vanligt är förekomsten av gränshävder och hur mycket avviker dessa 

från digitala registerkartan inom skogsfastigheter i Skellefteå-Bodan? 

Vi uppfattar att omfattningen av gränshävder i Bodan är stor eftersom det 

existerade hävder på alla inmätta fastighetsgränser. Den vanligaste 

gränshävden var differens i trädhöjd. Gränshävderna som mättes in i området 

hade mycket varierande avstånd från DRK. Generellt kan vi säga att ju längre 

linjerna är desto större är avstånden mellan gränshävderna och registerkartan. 

 

 Vilka problem som kan uppstå vid en mätning med GNSS i skogsmiljö? 

Det största och enda stora problemet som uppstod under mätningsprocessen i 

Bodan var skogens täthet. I det tidigare studieavsnittet drar vi också slutsaten 

att den största inverkan på mätning med GNSS i skogsmiljö är skogens täthet. 

Andra problem som förekom i fältarbete var flervägsfel, och högt PDOP-

värde. Dessa element hade mycket lite inverkan på mätningarna om de 

jämförs med skogens täthet. 

 

 Vilket rättsligt skydd har en gränshävd? 

Slutsatsen av denna fråga är att gränshävder har idag inget rent rättsligt 

skydd förutom när gränsen är icke lagligt bestämd och inget annat material 

finns att tillgå som visar gränsens sträckning. Det är först då som 

Lantmäteriet kan bestämma gränsens sträckning efter gränshävden. Dock 
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finns lagrummen  JP (SFS 2008:155), 18 §, och JP (SFS 2008:155), 6 §, 

(som hänvisar till urminnes hävd) som gör att man kan få en gränshävd 

lagligt bestämd om kraven i dessa är uppfyllda. JP (SFS 2008:155), 18 §, 

och urminnes hävd har väldigt höga beviskrav vilket leder till att dessa 

sällan används. Även 14 kap. 5 § FBL (SFS 1970:988) kan användas för 

att flytta en gräns sträckning och få gränshävden lagligt bestämd. 

 

 Hur hanteras de gränshävder som finns idag? 

När lantmäteriet idag hanterar gränshävder så träffas ofta 

överenskommelse mellan fastighetsägarna för att få gränshävden lagligt 

bestämd. I första hand bestäms gränsens sträckning efter den lagligt 

bestämda. Är skillnaden mellan gränshävd och lagligt bestämd sträckning 

endast en liten avvikelse görs en överenskommelse enligt 14 kap. 5 § FBL 

(SFS 1970:988). Skulle gränshävden avvika mer än väsentligt från lagligt 

bestämda gränsen görs en fastighetsreglering. 
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Bilagor 

Bilaga A - Inmätta punkter med dess plankoordinater samt 

punktkoder. 

Punktnummer Punktkod Nordlig (N) Östlig (E) 

100 Bläckat träd 7177066,641 183095,396 

101 Bläckat träd 7177031,247 183269,214 

102 Bläckat träd 7177015,368 183340,363 

103 Raderad 7176993,335 183447,975 

104 Bläckat träd 7176993,4 183447,991 

105 Bläckat träd 7176990,561 183461,511 

106 Bläckat träd 7176989,762 183471,9 

107 Bläckat träd 7176985,603 183494,687 

108 Bläckat träd 7176976,765 183536,7 

109 Bläckat träd 7176977,135 183542,741 

110 Raderad 7176971,696 183562,053 

111 Bläckat träd 7176971,711 183562,019 

112 Bläckat träd 7176955,358 183646,539 

113 Rest sten  7176952,764 183655,294 

114 Bläckat träd 7176946,511 183691,446 

115 Bläckat träd 7176933,254 183763,894 

116 Raderad 7176923,038 183813,862 

117 Bläckat träd 7176923,033 183813,905 

118 Bläckat träd 7176915,145 183854,335 

119 - - - 

120 Bläckat träd 7176896,223 183951,733 

121 Snitslat träd 7176870,527 184078,589 

122 - - - 

123 - - - 

124 Bläckat träd 7176837,687 184258,62 

125 - - - 

200 Differens i trädhöjd 7175792,384 183963,6 

201 Differens i trädhöjd 7175853,065 183952,532 

202 Bläckat träd 7175929,345 183939,881 

203 Bläckat träd 7176025,242 183922,834 

204 Bläckat träd 7176095,798 183909,16 

205 Rest pinne 7176159,736 183896,489 

206 Bläckat träd 7176247,918 183877,918 

207 Bläckat träd 7176448,922 183843,478 

208 Differens i trädhöjd 7176556,471 183822,952 

209 Raderad 7176593,278 183815,604 

210 Bläckat träd 7176593,383 183815,634 
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211 Rest pinne 7176680,579 183799,875 

212 Bläckat träd 7176754,817 183786,507 

213 Bläckat träd 7176847,578 183769,366 

214 Rest pinne 7176209,511 183887,579 

215 Dike 7175842,861 183954,317 

216 Dike 7175816,135 183961,499 

217 Rågång 7175715,658 183825,577 

218 Rågång 7175713,33 183713,84 

219 Rest pinne 7175713,202 183584,652 

220 Rågång 7175712,218 183472,667 

221 Rågång 7175719,482 183465,322 

222 Rågång 7175718,292 183386,265 

223 Differens i trädhöjd 7175476,597 185326,068 

224 Differens i trädhöjd 7175498,58 185329,77 

225 Rest sten  7175650,605 185325,542 

226 Differens i trädhöjd 7175756,372 185330,965 

227 Differens i trädhöjd 7175817,917 185329,847 

228 Rågång 7176317,716 185370,662 

229 Rågång 7176376,882 185287,518 

230 Rågång 7176420,262 185227,462 

231 Snitslat träd 7176199,279 185543,752 

232 Rågång  7176016,779 185525,756 

233 Rågång  7175930,13 185509,597 

234 Rågång  7175832,238 185496,106 

235 Snitslat träd 7175744,359 185488,406 

236 Snitslat träd 7175651,112 185475,315 

237 Differens i trädhöjd 7175568,168 185466,392 

238 Snitslat träd 7175396,394 185439,043 

239 Differens i trädhöjd 7175327,179 185431,801 

240 Raderad 7175263,322 185407,554 

300 Differens i trädhöjd 7175264,188 185161,347 

301 Differens i trädhöjd 7175287,753 185131,241 

302 Differens i trädhöjd 7175303,976 185087,125 

303 Differens i trädhöjd 7175319,192 185053,729 

304 Differens i trädhöjd 7175349,471 185036,443 

305 Differens i trädhöjd 7175474,265 184972,418 

306 - - - 

307 Differens i trädhöjd  7175599,983 184909,51 

308 Differens i trädhöjd  7175582,661 184873,49 

309 Differens i trädhöjd  7175543,022 184878,395 

310 Differens i trädhöjd  7175480,457 184905,062 

311 - - - 

312 Snitslat träd 7176687,164 184337,305 

313 Snitslat träd 7176735,944 184319,813 

314 Snitslat träd 7176814,872 184273,653 
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315 Rågång 7176824,26 184324,961 

316 - - - 

317 Bläckat träd 7176789,87 184511,452 

318 - - - 

319 Differens i trädhöjd 7176741,622 184761,183 

320 Differens i trädhöjd 7176709,75 184806,321 

321 Differens i trädhöjd 7176679,502 184850,805 

322 Differens i trädhöjd 7176594,721 184971,408 

323 Rågång 7176524,427 185074,176 

324 Differens i trädhöjd 7176427,014 185148,582 

325 Differens i trädhöjd 7176355,907 185146,024 

326 Differens i trädhöjd 7176115,582 185158,073 

327 Differens i trädhöjd 7176016,659 185163,545 

328 Raderad 7175871,875 185169,869 

329 Differens i trädhöjd 7175871,435 185171,087 

330 Differens i trädhöjd 7175553,641 185183,401 

331 Differens i trädhöjd 7175461 185188,161 

400 Hjälppunkt 7174102,37 187090,38 

401 Hjälppunkt 7174098,436 187089,045 

402 Rågång  7174111,177 187093,368 

403 Rest pinne 7174222,334 187130,342 

404 Rest pinne 7174337,324 187172,759 

405 Rest pinne 7174542,623 187248,343 

406 Rest pinne 7174715,26 187326,125 

407 Rest pinne  7174749,039 187343,014 

408 Rest pinne  7174809,568 187373,065 

409 Rest pinne 7174870,954 187403,593 

410 Rågång 7174903,922 187419,825 

411 Rågång 7174854,205 187494,258 

412 Differens i trädhöjd 7174747,068 187651,084 

413 Rågång 7174647,393 187795,725 

414 Rest pinne  7174511,013 187990,535 

415 Differens i trädhöjd  7174421,442 188118,571 

416 Differens i trädhöjd 7174270,426 188091,052 

417 Differens i trädhöjd 7174111,722 188066,952 

418 Raderad 7174111,728 188066,941 

419 Rågång 7174084,016 188062,892 

420 Rågång 7173918,749 188038,966 

421 Differens i trädhöjd 7173785,758 188012,221 

422 Differens i trädhöjd 7173773,494 187987,778 

423 Differens i trädhöjd 7173720,854 187912,984 

424 Differens i trädhöjd 7173669,26 187843,085 

425 Differens i trädhöjd 7173605,243 187750,442 

500 Dike 7174782,771 185561,72 

501 Dike 7175000,438 185687,646 
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502 Differens i trädhöjd 7175010,362 185693,242 

503 Differens i trädhöjd 7175213,161 185972,866 

504 Differens i trädhöjd 7175262,755 186040,112 

505 Differens i trädhöjd 7175352,397 186165,033 

506 Differens i trädhöjd 7175450,96 186299,294 

507 Differens i trädhöjd 7175514,165 186385,722 

508 Differens i trädhöjd 7176150,998 185612,736 

509 Snitslat träd 7176019,786 185802,853 

510 Rågång 7175940,859 185915,436 

511 Rågång 7175859,591 186031,613 

512 Snitslat träd 7175804,96 186114,18 

513 Differens i trädhöjd 7175729,17 186219,856 

514 Differens i trädhöjd  7175653,286 186330,874 

515 Differens i trädhöjd  7175737,45 186399,29 

516 Differens i trädhöjd  7175699,604 186451,38 

517 Differens i trädhöjd  7175656,23 186446,849 

518 Differens i trädhöjd 7175604,159 186402,958 

519 Differens i trädhöjd 7175529,626 186510,802 

520 Differens i trädhöjd 7175423,808 186664,446 

521 Differens i trädhöjd 7175319,755 186815,108 

522 Rågång 7175190,34 187005,161 

523 Rågång 7175111,774 187118,602 

524 Rågång 7175044,918 187216,603 

525 Differens i trädhöjd 7174979,797 187309,884 

526 Differens i trädhöjd 7175085,799 186768,055 

527 Differens i trädhöjd 7175064,259 186646,36 

528 Rågång 7175031,706 186502,087 

529 Differens i trädhöjd 7174991,932 186309,931 

530 Differens i trädhöjd 7174971,193 186216,181 

531 Raderad 7174934,788 185977,458 

532 Differens i trädhöjd 7174936,918 185977,674 

533 Raderad 7174936,783 185977,771 

534 Rest pinne 7174612,281 186273,226 

535 Rest pinne 7174658,648 186300,719 

536 Differens i trädhöjd 7174704,659 186328,076 

537 Differens i trädhöjd 7174686,882 186498,827 

538 Rågång 7174672,426 186656,104 

539 Rågång 7174653,278 186834,434 

540 Rågång 7174635,109 187018,882 

541 Raderad 7174638,556 187018,792 

542 Rågång 7174625,313 187128,828 

600 Differens i trädhöjd 7174028,421 183503,762 

601 Differens i trädhöjd 7174002,569 183595,267 

602 Dike 7173990,568 183655 

603 Dike 7173930,277 183883,96 
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604 Rest pinne 7173863,413 184126,651 

605 Differens i trädhöjd 7173854,587 184147,46 

606 Rågång 7173780,775 184431,371 

607 Rågång 7173738,834 184578,738 

608 Raderad 7173738,887 184578,17 

609 Raderad 7173738,518 184578,042 

610 Differens i trädhöjd 7173694,743 184741,385 

611 Differens i trädhöjd 7173618,141 185011,918 

612 Differens i trädhöjd 7174304,565 183537,206 

613 Differens i trädhöjd 7174397,668 183606,275 

614 Differens i trädhöjd 7174502,618 183682,357 

615 Raderad 7175126,118 183518,826 

616 Bläckat träd 7175126,886 183518,908 

617 Bläckat träd 7175200,104 183443,954 

618 Bläckat träd 7175284,845 183428,904 

619 Differens i trädhöjd 7175315,938 183423,41 

620 Differens i trädhöjd 7175338,778 183354,817 

621 Differens i trädhöjd 7175352,39 183302,883 
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Bilaga B - Beräknade distanser mellan kontrollpunkter och inmätta 

punkter. 

Inmätt 
punkt Linje Kontrollpunktsnummer Längden mellan inmätt och beräknad punkt (m) 

100 1 KTR 2 5,313 

101 1 KTR 3 3,309 

102 1 KTR 4 1,123 

103       

104 1 KTR 5 0,168 

105 1 KTR 6 0,408 

106 1 KTR 7 0,765 

107 1 KTR 8 0,975 

108 1 KTR 9 0,212 

109 1 KTR 10 1,714 

110       

111 1 KTR 11 0,02 

112 1 KTR 12 0,112 

113 1 KTR 13 1,009 

114 1 KTR 14 0,337 

115 2 KTR 15 0,149 

116       

117 2 KTR 16 1,386 

118 2 KTR 17 2,379 

119 2 KTR 18 3,19 

120 2 KTR 19 1,935 

121 2 KTR 20 1,743 

122 2 KTR 21 1,24 

123 2 KTR 22 0,449 

124 2 KTR 23 2,081 

125 1 KTR 24 0,333 

200 3 KTR 25 5,417 

201 3 KTR 26 5,16 

202 3 KTR 27 3,596 

203 3 KTR 28 2,754 

204 3 KTR 29 3,246 

205 3 KTR 30 3,967 

206 3 KTR 31 6,039 

207 3 KTR 1 3,003 

208 3 KTR 32 3,442 

209       

210 3 KTR 33 3,861 

211 3 KTR 34 3,349 

212 3 KTR 35 2,865 
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213 3 KTR 36 2,691 

214 3 KTR 37 3,591 

215 3 KTR 38 5,278 

216 3 KTR 39 3,123 

217 4 KTR 40 2,055 

218 4 KTR 41 0,418 

219 4 KTR 42 1,088 

220 4 KTR 43 0,796 

221 4 KTR 44 8,105 

222 4 KTR 45 7,403 

223 5 KTR 46 3,206 

224 5 KTR 47 5,714 

225 5 KTR 49 6,722 

226 5 KTR 50 7,021 

227 5 KTR 51 11,463 

228 6 & 7 KTR 52 2,723 

229 6 KTR 53 1,314 

230 6 KTR 54 0,232 

231 
7 & 
21 KTR 55 1,758 

232 8  KTR 56 4,614 

233 8 KTR 57 0,813 

234 8 KTR 58 2,216 

235 8 KTR 59 0,904 

236 8 KTR 60 0,67 

237 8 KTR 61 0,631 

238 8 KTR 62 5,477 

239 8 KTR 63 4,19 

240       

300 9 KTR 64 4,135 

301 9 KTR 65 4,585 

302 9 KTR 66 0,754 

303 9 KTR 67 0,517 

304 10 KTR 69 0,048 

305 10 KTR 70 0,965 

306 10 KTR 71  0,006 

307 10 KTR 72  3,396 

308       

309       

310       

311 10 KTR 73 2,052 

312 10 KTR 77 0,652 

313 10 KTR 78 6,517 

314 10 KTR 79 2,304 

315 11 KTR 80 0,4 
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316 11 KTR 81 1,157 

317 11 KTR 82 1,193 

318 11 KTR 83 2,784 

319 12 KTR 84 0,461 

320 12 KTR 85 1,021 

321 12 KTR 86 0,619 

322 12 KTR 87 1,809 

323 12 KTR 88 1,219 

324 13 KTR 89 6,409 

325 13 KTR 90 1,105 

326 13 KTR 91 2,329 

327 13 KTR 92 3,143 

328       

329 13 KTR 93 3,847 

330 13 KTR 94 1,202 

331 13 KTR 95 1,601 

400   Hjälppunkt   

401   Hjälppunkt   

402 14 KTR 96 2,009 

403 14 KTR 97 1,363 

404 14 KTR 98 0,934 

405 14 KTR 99 0,307 

406 15 KTR 100 0,85 

407 15 KTR 101 1,025 

408 15 KTR 102 1,148 

409 15 KTR 103 1,318 

410 16 KTR 104 1,333 

411 16 KTR 105 0,221 

412 16 KTR 106 0,156 

413 16 KTR 107 0,207 

414 16 KTR 108 0,583 

415 17 KTR 109 0,064 

416 17 KTR 110 2,95 

417 17 KTR 111 1,325 

418       

419 17 KTR 112 0,922 

420 17 KTR 113 1,956 

421 18 KTR 114 1,015 

422 18 KTR 115 2,947 

423 18 KTR 116 2,683 

424 18 KTR 117 0,472 

425 18 KTR 118 1,118 

500 19 KTR 119 0,015 

501 19 KTR 120 0,118 

502 19 KTR 121 0,004 
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503 20 KTR 122 2,433 

504 20 KTR 123 2,043 

505 20 KTR 124 3,326 

506 20 KTR 125 2,913 

507 20 KTR 126 2,844 

508 21 KTR 127 1,558 

509 21 KTR 128 0,59 

510 21 KTR 129 1,018 

511 21 KTR 130 1,312 

512 21 KTR 131 1,043 

513 21 KTR 132 0,765 

514 21 KTR 133  0,401 

515   -   

516   -   

517   -   

518 21 KTR 134  0,804 

519 22 KTR 135 0,353 

520 22 KTR 136 0,016 

521 22 KTR 137 0,551 

522 22 KTR 138 0,254 

523 23 KTR 139 0,353 

524 23 KTR 140 0,04 

525 23 KTR 141 0,965 

526 24 KTR 142 0,943 

527 24 KTR 143 4,298 

528 24 KTR 144 1,401 

529 24 KTR 145 1,053 

530 25 KTR 146 3,,395 

531    -   

532 25 KTR 147 0,964 

533    -   

534 26 KTR 148 0,241 

535 26 KTR 149 0,093 

536 26 KTR 150 0,012 

537 27 KTR 151 0,863 

538 27 KTR 152 0,3 

539 27 KTR 153 1,124 

540 27 KTR 154 0,971 

541    -   

542 27 KTR 155 0,151 

600 28 KTR 156 7,335 

601 28 KTR 157 8,232 

602 28 KTR 158 4,114 

603 28 KTR 159 2,119 

604 28 KTR 160 2,857 
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605 28 KTR 161 5,906 

606 28 KTR 162 2,362 

607 28 KTR 163 4,258 

608    -   

609    -   

610 28 KTR 164 4,057 

611 28 KTR 165 6,713 

612 29 KTR 166 5,719 

613 29 KTR 167 5,857 

614 29 KTR 168 4,586 

615    -   

616 30 KTR 169 0,86 

617 31 KTR 170 0,516 

618 31 KTR 171 0,001 

619 31 KTR 172 0,16 

620 32 KTR 173 2,149 

621 32 KTR 174 0,47 
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Bilaga C – Intervjufrågor 

 

Fråga 1. Berätta om ditt yrke. 

 

Fråga 2. Har du någon erfarenhet om gränshävder i arbetet?  

 

Fråga 3. Kan du dela med dig av någon jobberfarenhet när hävder har förekommit och 

varit ett problem? 

 

Fråga 4. Vilka generella problem kan uppstå vid hävder? 

 

Fråga 5. Hur hanteras stora hävdavvikelser idag? 

 

Fråga 6. Har hävder något rättsligt skydd?  

 

Fråga 7. Övrigt? 
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Bilaga D – Större bild över Bodan och linjerna som mättes in 

 


