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Förord 

  

Detta examensarbete är det sista delmomentet som ingår i vår utbildning på 

lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i 

Gävle. Arbetet har utförts under våren 2017 vid avdelningen för industriell 

utveckling, IT och samhällsbyggnad.  

  

Under arbetets gång har vi skaffat oss mycket värdefull kunskap om hur 

markägare ser på omarrondering och framförallt på sin äganderätt. Den 

kunskapen kommer vi ta med till arbetslivet och den kommer ge oss bättre 

förståelse för markägares problem, behov och önskemål.  

  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Rolf Jonsson, vår handledare på 

Högskolan i Gävle, för en bra vägledning och värdefulla synpunkter. Vi vill 

också tacka trevliga och hjälpsamma medarbetare på markavdelningen på 

Länsstyrelsen Dalarna samt på Lantmäteriet i Leksand, vilka har bidragit med 

nödvändig information för vår studie. Vi vill också tacka alla markägare som 

har deltagit i intervjuerna, utan er hade vi inte kunnat genomföra vårt arbete.  

  

 

 

  

Gävle, juni 2017 Sofia Lassbo och Olga Pasichna 
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Sammanfattning  

Skogsmarken i Dalarna är sedan länge på grund av arvstradition och starkt 

motstånd mot förändringar i fastighetsindelningen, uppdelad i ett stort antal 

små och långsmala skiften. Den rådande ägosplittringen lägger en död hand 

över skogsbruket och landsbygdsutvecklingen i Dalarna. Markägarna i västra 

Rättvik, som medverkade i studien, insåg följderna av ägosplittringen men 

motståndet mot omarrondering var omfattande och de flesta röstade nej till en 

omarrondering när myndigheterna erbjöd en chans att effektivisera 

skogsbruket. Omarronderingen blev inställd. 

Den här studien syftar till att belysa problematiken med omarrondering ur 

markägares mer personliga perspektiv. Genom att förklara de bakomliggande 

orsakerna till markägares opinionsbeslut belyses djupet av det markägarna 

saknar, önskar och upplever. Tidigare forskning visar också att behovet av att 

utvärdera omarrondering ur ett mer personligt perspektiv är starkt. 

För att besvara studiens frågeställningar genomfördes 18 semistrukturerade 

telefonintervjuer med markägare som medverkade i omarronderingsprocessen 

i västra Rättvik 2015. Markägarna valdes ut med hänsyn till hur de röstade i 

opinionsprövningen samt efter storleken på deras markinnehav. 

Resultatet av detta arbete visade att markägares inställningar till 

omarrondering kan skilja sig åt beroende på flera faktorer, bland annat 

storleken på markägarens innehav, hur samlat innehavet är, hur de använder 

sin mark samt deras tidigare erfarenhet av omarrondering. Även i 

omarronderingsprocessen upptäcktes problem, de flesta problem återfanns i 

myndigheternas stormöten vilka ansågs fungera dåligt, de upplevdes som en 

källa till irritation av de flesta markägarna, samt att enskild information, 

diskussion samt personlig kontakt med myndigheterna saknades. Studien 

visade även att det var viktigt för markägare att få framföra sina åsikter och 

känna sig lyssnad på genom hela processen. Nästan alla respondenter hade 

röstat likadant om en opinionsprövning under samma förutsättningar skett 

idag, vilket betyder att något måste förändras för att det för markägare ska 

kunna bli intressant att medverka i en omarrondering. 

Nyckelord: ägosplittring, omarrondering, fastighetsindelning, markägare 
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Abstract  

Forest areas in Dalarna have for centuries been divided into a large number of 

small and elongated parcels, due to inheritance tradition and strong resistance 

to changes in property divisions. The current land fragmentation puts a dead 

hand on forestry and rural development in Dalarna. The landowners in 

western Rättvik, that were involved, realized the consequences of the land 

fragmentation, but the resistance to land consolidation was huge and most 

people did not vote for a land consolidation when the authorities offered a 

chance to make forestry more effective. The land consolidation was cancelled. 

This study aims at highlighting the problem of land consolidation from 

landowners' personal perspectives, by explaining the causes of their opinion 

decisions, highlighting the depths of the landowners’ needs, wishes and 

experiences. Previous research also shows that there is a strong need for 

evaluating of land consolidation from a personal perspective. To answer the 

questions of the study, 18 semistructured telephone interviews were carried 

out with landowners who participated in the land consolidation process in 

western Rättvik 2015. The landowners were chosen according to their voting 

results in opinion polls and the size of their land ownership. 

The result of this study showed that landowners' attitude to land consolidation 

may differ due to several factors: the size of landowner holdings, holding´s 

aggregation, the way they use their land and their previous experience of land 

consolidation. Problems have also been identified in the process, most 

problems are found in the authorities' meetings, which are considered to be 

held in a bad way. The authorities' meetings were perceived as a source of 

irritation by the vast majority of landowners. Individual information, 

discussion and personal contact with the authorities were considered lacking. 

The study also showed the importance for land owners of expressing their 

views and the feeling of being listened to throughout the whole process, 

especially at the start. The study showed that there is a great need of personal 

information. Almost all respondents would have voted the same way, if an 

opinion poll had been taken place today, under the same conditions, which 

means that something has to be changed in order to make landowners being 

interested in participating in a land consolidation.  

Keywords: land fragmentation, land consolidation, property division, 

reallotment, land owners 
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1 Introduktion 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en introduktion av ämnet och den problematik 

som finns i området, samt frågeställningar och syftet med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Dalarnas län är sedan länge känt för sitt ägosplittrade fastighetsbestånd. I Dalarna, 

som upptar ca sju procent av Sveriges yta, finns nästan hälften av alla landets 

taxerade lantbruksenheter. Ägosplittring omfattar cirka 1/3 av Dalarnas produktiva 

jord- och skogsbruksmark (Länsstyrelsen Dalarna, 2015). Det splittrade 

fastighetsbeståndet innebär att fastigheterna vanligtvis består av många långsmala 

skiften vilka kan vara utspridda över stora områden, ofta utan närhet till 

transportvägar samt ofta samägda av flera markägare (Lantmäteriet, u.å.b; 

Länsstyrelsen Dalarna, 2010b). 

Ägosplittring lägger i många fall en död hand på skogen och begränsar möjligheterna 

att på ett effektivt sätt bedriva skogsbruk (Länsstyrelsen Dalarna, 2010b). För den 

enskilde markägaren innebär allt detta sämre kontroll över skogsbeståndet och 

sämre handlingsfrihet vid avverkning. Det kan medföra lägre avkastning, sämre 

investeringsmöjligheter samt utebliven inkomst (Länsstyrelsen Dalarna, 2010b). I 

Dalarna är ägosplittring enligt Westholm (1992), särskilt vanlig pga gamla 

arvstraditioner. Under lång tid tillämpades förstfödslorätt i Sverige som innebar att 

äldsta syskonet ärvde gården. I Dalarna har dock gården delats mellan alla syskon vid 

arvskiftet, både manliga och kvinnliga (Westholm, 1992). Andra orsaker som bidrog 

till ägosplittring var sämjedelning, en form av privat fastighetsbildning, som 

genomfördes ända fram 1 juli 1962 samt överbefolkning i Dalarna under 1700-talet 

(Westholm, 1992). 

Sedan 1700-talet har staten försökt samla in ägosplittrad mark till större skiften för 

att skapa mer praktiska skogs- och jordbruksfastigheter, eftersom landets befolkning 

ökade och det ställdes ökade krav på produktion av jordbruksprodukter (Westholm, 

1992). 

Storskiftet var en skiftesreform som syftade till att skapa bättre förutsättningar till 

effektivt jordbruk, den startade i mitten av 1700-talet och genomfördes i stort sett i 

hela landet, dock inte i Dalarna.(Lantmäteriet u.å.b) I Dalarna kom storskiftet enligt 

Westholm (1992) igång först 1804 och det tog nära hundra år att genomföra det i 

hela Dalarna. Enligt honom har intresset för storskiftet varit väldigt lågt samt 

motståndet varit stort.  

En annan skiftesreform, enskifte, genomfördes enligt Westholm (1992) aldrig i 

Dalarna. Fortsatt ägosplittring hindrade utvecklingen av ett rationellt skogsbruk och 
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behovet av en ny skiftesreform, laga skifte, uppstod. Laga skifte genomfördes i 

större delen av Sverige med undantag för Dalarna där laga skifte möttes med misstro 

och starkt motstånd. 1932 kom en speciallag som möjliggjorde att laga skifte kunde 

genomföras i Dalarna enligt speciell dalamodell utan att bymönster splittrades 

(Westholm, 1992). Mellan 1930 och 1984 genomfördes laga skifte av cirka 230 000 

hektar i Dalarna vilket utgör en bråkdel av Dalarnas totala yta (Sporrong & 

Wennersten, 1995). 

Den nuvarande omarronderingsprocessen är en modern version av de 

skiftesreformer som pågått i Sverige sedan 1700-talet. Syftet med omarrondering är 

förändring av fastighetsindelning så att större sammanhängande områden bildas och 

mindre skogsskiften samlas till större (Lantmäteriet, u.å.b). 

Omarrondering är enligt Lantmäteriet (u.å.a), en omfattande lantmäteriförrättning 

som genom ansökan från fastighetsägare kan genomföras inom starkt ägosplittrade 

områden (Fastighetsbildningslagen 5 kap. 3 § SFS 1970:988). Även länsstyrelsen kan 

påkalla en omarronderingsförrättning (FBL 5 kap.3 § 4 st.). Att genomföra en 

omarrondering är inte alltid möjligt för att båtnadsvillkoret (där nyttan måste 

överstiga kostnaderna) och opinionsvillkoret (där majoriteten av markägarna inte får 

motsätta sig en omarrondering) enligt Fastighetsbildningslagen 5 kap. (SFS 

1970:988) ska vara uppfyllda. Problem brukar ofta uppstå när majoriteten av 

sakägare motsätter sig förrättningen och har beaktansvärda skäl för det vilket kan 

leda till att opinionsvillkoret inte uppfylls (Eklund, Karlsson & Pehrson 1996; NJA 

2000 s. 165). Själva frågan om omarrondering överhuvudtaget ska genomföras kan 

ge upphov till stora motsättningar och konflikter i byar och samhällen (Eklund et al. 

1996).  

Västra Rättvik 

I detta sammanhang utmärker sig omarronderingsområde västra Rättvik där 

omarronderingsförrättning nyligen blev inställd. I detta område var 

omarronderingsprocessens förlopp väldigt kort. Det startade med en 

intresseanmälan 2014 och slutade med inställd förrättning 2015. Efter att några 

markägare från västra Rättvik har lämnat intresseanmälan om omarrondering till 

Länsstyrelsen Dalarna, utfördes i maj 2015 en förstudie av länsstyrelsen, där 

förutsättningarna för omarronderingens genomförande undersöktes. Från förstudien 

framgick att ca 20 000 hektar skogs- och jordbruksmark kommer att beröras av 

omarrondering om den genomförs (Länsstyrelsen Dalarna, 2015). 

Ur Lantmäteriets förrättningsprotokoll (W15413 från 23 november 2015) framgår 

att i juni samma år visade 59 markägare i västra Rättvik intresse för att genomföra en 

omarrondering, genom att skicka in en ansökan om omarrondering till 

Lantmäteriet. Lantmäteriet frångick praxis i att genomföra önskemålsdagar före 
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opinionsprövningen i denna omarrondering, vilket gav konsekvenser för 

omarronderingens utgång. Istället arrangerade Lantmäteriet ett antal informations-

sammanträden i oktober 2015. Därefter, under oktober-november 2015 

genomfördes en opinionsundersökning för att utreda opinionen mot förrättningen. 

Av förrättningsärendets opinionsprövning framgick att majoriteten, 657 av 987 

markägare motsatte sig en omarrondering dvs 66,6 % av markägarna. Detta ledde 

till att omarronderingen ställdes in. Ur samma förrättningsprotokoll framgick också 

att motståndet mot omarrondering var väldigt starkt. Det fanns en 

motståndsrörelse, en grupp markägare som aktivt motarbetade omarrondering. 

Flera markägare som är positiva till en omarrondering har överklagat Lantmäteriets 

beslut om att ställa in förrättningen till mark- och miljödomstolen men 

överklagandet har avslagits (Nacka TR F 7217-15). 

Det tyder på att det finns problem med omarrondering samt skilda åsikter om 

omarrondering bland markägare vilket gör västra Rättvik till ett intressant område 

ur forskningsperpektiv. Dessutom är omarrondering i västra Rättvik en relativt 

aktuell händelse som bidrar till att markägare fortfarande skulle kunna återge sin syn 

på händelsen.  

Markägares skilda åsikter bidrar till att konflikter uppstår, omarrondering blir inte 

genomförd vilket resulterar i att marken förblir ägosplittrad. Därför är det viktigt 

att belysa och redogöra markägares uppfattning och upplevelser av omarrondering 

för att få ökad förståelse för markägares behov och önskemål inför kommande 

omarronderingsprocesser. Detta kan också leda till att omarronderingsprocessen 

kan förbättras så att fler markägares behov kan tillgodoses. Utveckling av 

omarronderingsprocessen kan bidra till en hållbar landsbygdsutveckling i framtiden 

(Sklenicka et al. 2014; Vitikainen 2004). Nyligen publicerade studier visar att 

behovet av att utvärdering av omarrondering ur ett mer personligt perspektiv är 

stort (Lou & Timothy, 2017).  

1.2 Avgränsning, syfte och frågeställningar 

I denna studie begränsas markägare till enbart fysiska personer som medverkat i 

opinionsprövningen i omarronderingsprocessen i västra Rättvik 2015.  

Studien syftar till att klargöra markägares syn på omarrondering och 

omarronderingsprocessen. Utifrån bakgrunden och syftet vill vi besvara följande 

frågeställningar:  

• Vad hade markägare i västra Rättvik för inställning till omarrondering under 

opinionsprövningen?  

• Hur uppfattade dessa markägare omarronderingsprocessen?  
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1.3 Disposition 

Examensarbetets struktur följer IMRaD. I introduktionsavsnittet, kapitel 1, 

presenteras studiens bakgrundsinformation, syfte, frågeställningar och avgränsning. 

Nästa avsnitt är teoretisk bakgrund, kapitel 2, där redogörs för ägosplittring, teori 

kring omarrondering i världen samt tidigare forskning och tidigare examensarbeten 

om markägares uppfattning av omarronderingsprocesser. I kapitel 3, 

metodavsnittet, beskrivs val av metod och tillvägagångssätt för 

intervjuundersökningen. I resultatavsnittet, kapitel 4, presenteras resultaten från 

intervjuerna, följt av kapitel 5, diskussion, där metodval och resultat diskuteras. I 

kapitel 6 presenteras slutsatser och förslag till fortsatta studier. Avslutningsvis 

redovisas referenser och bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt redovisas den teoretiska bakgrunden till studien. Här redogörs för 

ägosplittring samt teorier om omarrondering i världen, information om 

omarronderingsprocessen i Sverige samt tidigare studier och examensarbeten som 

belyser markägares uppfattning av omarrondering. 

2.1 Ägosplittring som världsfenomen 

Ägosplittring, på engelska “land fragmentation” kan också kallas för “parcellization”, 

“pulverization” och “scattering” (Bentley, 1987) är en typ av jordägandemönster där 

en enskild jordbruksenhet består av ett antal avskilda skiften som ofta är utspridda 

över ett stort område. Enligt Lantmäteriets förklaring innebär ägosplittring en sådan 

fastighetsindelning där de flesta fastigheterna i ett område har sin mark uppdelad på 

ett stort antal utspridda skiften som i vissa fall är små och/eller långsmala 

(Lantmäteriet, u.å.b). Begreppet ägosplittring kan också definieras som en 

samlingsterm för dåligt arronderat (strukturerat) ägoinnehav inom jord- och 

skogsbruk (Sporrong & Wennersten, 1995). 

Bland forskare råder det enighet om att huvudorsaken till ägosplittring är arvsregler 

(Demetriou, 2014). De arvslagar som tillämpas i de flesta länder härstammar från 

gamla romerska rätten och föreskriver att arvet ska delas lika mellan arvingar. Om 

sådana arvslagar gäller under längre tid bidrar det till att ägosplittring blir en 

kontinuerlig process som leder till att fastigheter och skiften blir mindre och mindre 

(Bentley, 1987). 

Det är omdebatterat i vetenskaplig litteratur om huruvida ägosplittringen kan 

betraktas som ett problem eller inte (Demetriou, 2014). Demetriou (2014) redogör 

för att jordbrukspolitiker, ekonomer och geografer betraktar ägosplittringen som ett 

problem eftersom den förhindrar att jordbruket bedrivs på ett effektivt sätt. Som 

exempel redovisas att dagens moderna maskiner och höga arbetskraftskostnader inte 

är lämpade för ägosplittringen (Demetriou, 2014). Däremot anser antropologer och 

miljöaktivister ägosplittringen vara ett positivt fenomen som bidrar till att 

jordbrukare kan odla i många miljözoner samt påpekar att ägosplittringen har positiv 

miljöpåverkan på naturen (Demetriou, 2014). 

Demetriou (2014) och Bentley (1987) tycker att en avvägd bild av ägosplittringen 

där alla för- och nackdelar framgår är att föredra. Demetriou (2014) nämner 

fördelar med ägosplittringen av jordbruksmark; förbättring av riskhantering och 

grödplanering samt främjande av ekologisk diversitet. Det finns också icke-

ekonomiska och sociala fördelar med ägosplittring, till exempel att det blir lättare 

att göra arvskifte eftersom fastigheten redan består av flera utspridda skiften. Vidare 
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diskuterar Demetriou (2014) de problem som brukar uppkomma i samband med 

ägosplittringen av jordbruksmark.  

Det första problemet som han nämner är avståndet mellan skiften och gården. Om 

skiften är utspridda ökar restiden som leder till ökade kostnader för flytt av 

arbetskraft, maskiner m.m. från ett skifte till ett annat. Som en följd brukas ett 

skifte som ligger på ett längre avstånd mindre intensivt.  

Det andra problemet som uppkommer i ett ägosplittrat område är att det finns 

många gränser att ta hand om, samt att en del av marken som ligger intill gränserna 

inte brukas alls. För att beskriva denna situation använder Demetriou (2014) ett 

begrepp markslöseri.  

Det tredje problemet är liten storlek och oregelbunden form på skiften. Att använda 

moderna maskiner på små skiften som har oregelbundna former är svårt och ibland 

nästan omöjligt.  

Det fjärde problemet är dålig tillgänglighet i ägosplittrat område pga dåligt 

vägnätverk (Demetriou, 2014). Många skiften förblir övergivna eller obrukade 

eftersom de är helt otillgängliga pga att det saknas väg. Användning av ett skifte för 

att komma till ett annat skifte kan orsaka konflikter mellan markägare.  

Den största nackdelen med ägosplittringen enligt Demetriou (2014) är en ökning av 

produktionskostnader eftersom den hindrar mekanisering och orsakar ineffektivitet i 

produktionen vilket leder till utebliven inkomst. En annan ekonomisk nackdel är att 

ägosplittringen begränsar jordbrukarens förmåga att modernisera eller utveckla sitt 

innehav till exempel genom att investera i nya maskiner samt bevattningssystem. 

Alla ovanstående problem som uppkommer i samband med ägosplittringen utgör ett 

hinder för rationell jord- och skogsbruksutveckling. Många europeiska och asiatiska 

länder upplever att det finns ett behov av att lösa problemet med ägosplittringen, 

för att kunna bedriva jord- och skogsbruk på ett effektivt sätt som blir lönsamt och 

hållbart i längden (Demetriou, 2014).  

2.2 Omarrondering som ett sätt att förbättra 

fastighetsindelning  

Omarrondering innebär en övergripande rationalisering och förändring av den 

splittrade fastighetsstrukturen med syfte att främja ändamålsenlig markanvändning 

genom att skapa större brukningsbara ytor för att bedriva ett mer rationellt jord- 

och skogsbruk (Länsstyrelsen Dalarna, 2010a; Vitikainen, 2004). Lisec et al. (2014) 

menar att omarronderingar har varit en viktig del av jordbrukspolitiken i europeiska 

länder i århundraden. Sklenicka et al. (2014) och Vitikainen (2004) menar att 

omarrondering idag betyder mer än bara omstrukturering av jordbruksmark, det 
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handlar dessutom om mångsidig landsbygdsutveckling som skapas genom balans 

mellan jordbruk, landskap, naturvård, rekreation och infrastruktur. I Sverige, 

framförallt i Dalarna, anses omarrondering som en förutsättning för utvecklingen av 

landsbygden (Länsstyrelsen Dalarna, 2010a).  

Omarrondering är ett begrepp som är känt i många länder. 

Omarronderingsprocesser pågår i Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Belgien, 

Luxemburg, Österrike, Schweiz samt Finland, Norge och Sverige (Vitikainen, 

2004). Syftet med omarrondering och tillvägagångssätt, som ofta beror på lokal 

lagstiftning, varierar mellan olika länder (Vitikainen, 2004). Eftersom ägosplittring 

förekommer i många länder finns det ett starkt behov av att justera ofördelaktig 

storlek och form på fastigheter samt att främja lämplig användning utan att ändra 

ägandeförhållandena. Omarronderingens förfarande har påverkats av specifika lokala 

historiska och kulturella förhållandena samt traditioner och lagstiftning i varje land. 

Omarronderingsprocessen har dock utvecklats på liknande sätt i hela Europa 

(Vitikainen, 2004). Han menar också att målen med omarronderingar kan sättas ur 

olika parters perspektiv; markägare, samhället och andra intresserade parter. 

Även i södra Asien sker i dag omaronderingsprocesser då ägosplittring skapar stora 

problem för jordbrukare. Deras möjligheter att konkurrera med stora markägare har 

försämrats avsevärt (Niroula & Thapa, 2004). Enbart jordbruk kan inte erbjuda jobb 

till alla som bor på landsbygden. Fler jobb kan skapas som en följd av en genomförd 

omarrondering (Vitikainen. 2004). Därför är det extra viktigt att skapa hållbara 

lösningar för utveckling i framtiden (Niroula & Thapa, 2004). 

I Sverige genomförs i dagsläget omarrondering nästan enbart för att förbättra 

skogsfastighetsindelningen (Vitikainen 2004). Huvudmålet med omarrondering av 

skogsmark är att förbättra användning av skogsmarken för kommersiellt skogsbruk, 

miljöfrågor kan dock vara en viktig del av en sådan omarrondering (Kolis et al., 

2016).  

De vanligaste konsekvenserna av omarrondering av skogsmark är lägre 

avverkningskostnader, högre timmerpriser, kortare gränser och större skogsbestånd 

som uppnås genom förbättring av fastighetsform och vägåtkomst (Kolis et al., 

2014). 

Ett annat viktigt mål med omarrondering är att förebygga framtida konflikter 

angående olika typer av markanvändning dvs att markreservat för transport-, natur- 

och rekreationsmål kan bildas i samband med omarrondering (Vitikainen, 2004). 

Omarronderingar syftar också till att skapa en bra livsmiljö för människor i 

omarronderingsområden. Crecent et. al. (2002) skriver dock att de positiva 

effekterna på sociala och ekonomiska aspekter som omarronderingen medför inte 

alltid kompenserar den negativa påverkan på natur- och kulturvärden.   
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Dudzinska & Kocur-Bera (2014) nämner följande negativa konsekvenser som 

omarrondering medför på miljön; den nya infrastrukturen som byggs som en följd 

av omarrondering påverkar vilda livsmiljöer negativt, förstör djurs och insekters 

migrationsvägar samt försämrar överlevnadsförmågan hos jordmikroorganismer; 

jordbruksverksamhet blir mer intensiv som i sin tur leder till minskning av områden 

med naturliga livsmiljöer och antal arter som lever i sådana miljöer minskar.  

Omarrondering medför också positiva effekter på miljön. Studien av Hiironen & 

Niukkanen (2012) visar att att genomförd omarrondering ledde till en minskning av 

arbetstiden i jordbruksproduktionen vilket bidrog till minskning av 

bränsleförbrukningen i produktionen och minskning av CO2-utsläppen i 

atmosfären. En annan studie visar en positiv konsekvens av omarrondering av 

skogsmark på miljön (Kolis et al., 2016). I omarronderingsområde Pahkakoski 

resulterade ökad skogstillväxt i ökad koldioxidlagring. Den ökade 

koldioxidlagringen värderades i projektområdet till cirka 750 tusen euro, eller  153 

euro / ha. Resultatet belyser att omarrondering kan vara ett verktyg att motverka 

klimatförändring (Kolis et al., 2016). 

2.3 Omarronderingsprocessen i Sverige 

Omarrondering är en omfattande lantmäteriförrättning som genomförs av 

Lantmäteriet i samverkan med markägare och länsstyrelsen, Skogsstyrelsen 

(Lantmäteriet u.å.c). 

Lantmäteriets uppgift i omarronderingsprocessen är att handlägga förrättningar på 

markägarens uppdrag. Markägare ses som en beställare i omarronderingsprocessen 

eftersom en förbättring av fastighetsstrukturen sker utifrån markägarnas intressen 

(Länsstyrelsen Dalarna, 2010b). I omarronderingsområden ansvarar länsstyrelsen 

för tillämpning av Jordförvärvslagen samt bygger en markreserv där markägare som 

inte uppfyller arealkraven kan köpa mark ifrån (Länsstyrelsen Dalarna 2010b). 

Länsstyrelsen förvaltar även sitt markinnehav och handlägger frivilliga 

markbytesprojekt, markinköp till markreserven samt successiva markbyten. 

Dessutom arbetar de med bildande av naturreservat och skydd av natur- och 

kulturvärden. Skogsstyrelsen ansvarar för implementering av de skogspolitiska 

målen; produktionsmålet och miljömålet (Länsstyrelsen Dalarna, 2010b). 

Skogsstyrelsen ansvarar dessutom för registrering av nyckelbiotoper samt skyddet av 

de kulturlämningar belägna i skogsmark som faller inom skogsvårdslagen. 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har mest informationsfunktion i 

omarronderingsprocessen (Länsstyrelsen Dalarna, 2010b).  
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Omarronderingsprocessen startar när det finns tillräckligt stort intresse hos 

markägarna då det inte är staten eller någon annan myndighet som sätter igång 

omarronderingsprocessen (Lantbrukarnas Riksförbund, 2009). 

Omarrondering kan enligt Länsstyrelsen Dalarna (2010b) indelas i två stadier: 

förstudieprocess och omarronderingsförrättning. 

 

Figur 1. Illustration över omarronderingsprocessens olika stadier (Länsstyrelsen Dalarna, 2010b). 

Omarrondering startar när en intresseanmälan om omarrondering från markägare 

inkommit, därefter undersöker länsstyrelsen förutsättningarna genom att utföra en 

förstudie över det tilltänkta omarronderingsområdet. Syftet med förstudien är att ge 

både markägare och myndigheter ökade kunskaper om berört område och att ge 

markägarna det underlag de behöver för att kunna ta ställning till en eventuell 

ansökan om omarrondering. Markägarna bjuds in till informationsträffar där de får 

en allmän information om omarrondering vilket kan leda till att ett antal markägare 

skickar in en ansökan om omarrondering till Lantmäteriet (Länsstyrelsen 2010b).  

Själva förrättningsprocessen inleds med en ansökan till Lantmäteriet från en eller 

flera markägare, därefter genomför Lantmäteriet en opinionsundersökning och en 

båtnadsberäkning. Även länsstyrelsen kan påkalla en omarronderingsförrättning 

(FBL 5 kap. 3 § 4 st.). Förrättningen kan bli inställd om båtnad inte föreligger, dvs 

om nyttan/vinsten inte överstiger kostnaderna i området eller om opinionsvillkoret 

inte uppfylls dvs majoriteten av markägarna allmänt motsätter sig förrättningen. Om 

båtnads- och opinionsvillkoret uppfylls kan tillståndsbeslut att genomföra 

omarrondering utfärdas (Lantmäteriet, u.å.a). 

Enligt proposition 1969/09:128 innebär opinionsvillkoret i FBL 5 kap. 5 § att när 

en sakägare begärt  fastighetsreglering (omarrondering) får den endast genomföras 
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om sakägarens fastighet förbättras. Om annan än sakägaren påkallat reglering eller 

om sakägarens ansökta reglering är mer omfattande än som krävs för att sökandens 

fastighet ska förbättras får regleringen inte ske om de sakägare som har ett väsentligt 

intresse mera allmänt motsätter sig och har beaktansvärda skäl för det. 

Till förrättningssammanträde kallas alla markägare när tillståndsbeslutet vunnit laga 

kraft. Där utses en markägarkommitté som företräder markägarna i viktiga 

principiella frågor såsom värderingsgrunder och principer för skiftesplaneringen. 

Efter tillståndsbeslutet vunnit laga kraft införs ett avverkningsstopp som upphävs när 

omarronderingen är avslutad. Därefter sker inventering av omarronderingsområdet, 

detta för att skapa underlag för skiftesplaneringen och ersättningsbeslutet. Efter 

tillståndsbeslutet vunnit laga kraft kontaktas samtliga markägare av Lantmäteriet 

angående önskemålen kring sitt markinnehav (Länsstyrelsen Dalarna, 2010b).  

Den markägare som vill sälja sitt markinnehav kan antingen avstå det till övriga 

sakägare i förrättningen mot ersättning eller överlåta det genom köp till 

utomstående men då finns det krav på förvärvstillstånd och att köparen vet om att 

fastigheten omfattas av omarrondering. Lantmäteriet tar fram en ny 

fastighetsindelning i form av en skiftesplan som sedan skickas på samråd till 

markägarna för synpunkter och ändringar. Efter att ha samlat in synpunkter på 

planen omarbetas den innan beslut fattas. Därefter sker utstakning av de slutliga 

gränssträckningarna och markering på marken.  

När alla åtgärder är klara i omarronderingen fattas beslut om fastighetsbildning 

enligt den nya skiftesplanen samt görs en ekonomisk avräkning för samtliga 

markägare. Den visar hur mycket var och en skall betala eller få i ersättning efter 

genomförd omarrondering. Kartor och beskrivningar över samtliga skiften upprättas 

och omarronderingen avslutas. Om ingen överklagar förrättningen till mark - och 

miljödomstolen vinner beslutet om fastighetsbildning laga kraft (Länsstyrelsen 

Dalarna, 2015).  

2.4 Markägares uppfattning av omarrondering (tidigare studier 

och examensarbeten) 

Flera studier som belyser markägares attityder till omarrondering har utförts i olika 

länder. Omarrondering bör enligt Akkaya Aslan et al. (2007) genomföras med 

försiktighet, känslighet och rättvisa pga att den direkt påverkar äganderätten. Akkaya 

Aslan et al. (2007) nämner följande skäl varför markägare motsätter sig 

omarronderingar; tillhörighet till familjeägda marken; rädslan för att förlora sin 

mark; otillräcklig kunskap om omarrondering; misslyckat omarronderingsprojekt 

som genomfördes i grannområde och brist på ett tydligt rättsligt genomförande. Om 

omarrondering sker på effektivt och lyckat sätt, påverkas dock fastighetsägare i andra 

närliggande områden, då de blir mer positivt inställda till omarrondering i det egna 
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området (Akkaya Aslan et al., 2007). Enligt Akkaya Aslan et al. (2007) ökar 

tillfredsställelsen med omarronderingsresultatet när alla tveksamheter angående 

omarrondering klargörs vilket är resultatet av markägares aktiva deltagande i 

processen. 

Lou och Timothy (2017) menar att det är just tillfredsställelsen som är nyckeln till 

att undersöka de verkliga effekterna av omarrondering i olika länder och regioner 

samt att det verkligen finns behov av att utvärdera omarrondering ur ett personligt 

perspektiv. Lou & Timothy (2017) har i sin studie kommit fram till att de 

jordbrukare som har gjort en investering i sin mark kan bli mindre nöjda då 

omarrondering kan minska avkastningen på jordbrukarnas ursprungliga investering. 

Enligt Lou & Timothy (2017) är det viktigt att utvärdera hushållens ursprungliga 

produktionsvillkor, inklusive deras investeringar i underhåll av jordbruksmark samt i 

transport av jordbruksprodukter och mekanisering, innan omarrondering för att 

utjämna obalansen mellan jordbrukare med bra markförhållanden och de med 

mindre gynnsamma markförhållanden. Dessutom skriver Lou & Timothy (2017) att 

jordbrukare som har jordbruket som enda inkomstkälla är mycket känsliga till alla 

markreformer och förändringar.  

Begränsad kunskap om omarrondering gör enligt Lou & Timothy (2017) att 

jordbrukare har dålig förståelse av fördelar som omarrondering kan medföra för 

dem, vilket gör dem mindre nöjda. Lou & Timothy (2017) poängterar att behovet 

av att sprida kunskap om omarrondering innan en omarronderingsprocess startar är 

stort för det kan påverka markägares uppfattning av omarrondering på ett positivt 

sätt samt öka tillfredsställelsen med omarronderingsresultatet.   

Sklenicka et al.(2014) skriver att markägare generellt är positivt inställda till 

omarronderingar, men motsätter sig den när omarronderingen berör deras mark 

eller intressen. Tidsfördröjningar, krävande handläggning och administration av 

omarrondering uppfattades negativt av markägare (Sklenicka et al., 2014).   

Studien gjord av Lisec et al. (2014) visar att markägares aktiva deltagande i 

omarronderingsprocessen bidrar till att de blir mer nöjda med omarronderingens 

resultat. De menar att aktivt deltagande i omarronderingsprocessen leder till en 

positiv uppfattning av omarrondering samt skapar bra praxis och goda exempel för 

andra markägare. Med bra praxis menar Lisec et al. (2014) att markägare har rätt att 

bli hörda och få framföra sina åsikter under de offentliga utställningarna samt genom 

personliga informella kontakter med myndigheterna vilket leder till att 

omarronderingsförrättningar överklagas i mindre utsträckning. Vidare menar de att 

det är nödvändigt att starta allmänna informationskampanjer där alla fördelar som 

omarrondering medför för markägare och för landsbygdsutveckling presenteras. 

Wang et al. (2014) har i sin studie kommit fram till att det är nödvändigt med 
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“bottom-up” deltagande i statens omarronderingprogram av alla intresserade parter. 

Markägare ska vara involverade i dessa processer så tidigt som möjligt - redan under 

planeringsstadiet.   

I Sverige har två examensarbeten skrivits som handlar om fastighetsägares 

uppfattning av genomförda omarronderingar. Slutsatserna av dessa examensarbeten 

redovisas nedan.  

I examensarbetet “Omarrondering- undersökning av dess konsekvenser i tre byar i 

Dalarna” har markägarnas inställning till genomförda omarronderingar studerats 

genom enkätundersökning (Eklund, Karlsson & Pehrson, 1996). Resultat visar att 

3/4 markägare är mer nöjda med sitt markinnehav efter omarrondering än före. 

Eklund et al. (1996) har kommit fram till att markägare med stora innehav generellt 

är mest nöjda samt att markägarna med litet innehav inte har upplevt någon skillnad 

alls eller endast mycket marginell förbättring. Markägare med små markinnehav har 

inte känt att de kunde påverka omarronderingens utgång, de kände sig ibland till och 

med “överkörda” av Lantmäteriet (Eklund et al., 1996).  

I examensarbetet “Omarronderingen i Bonäs-Våmhus - undersökning av 

markägarnas attityder och attitydförändringar” (Kånåhåls-Pettersson & Pettersson, 

1982) undersöktes, i ett omarronderingsområde i Mora, de attitydförändringar som 

uppstod till följd av de ändrade fastighetsarealkraven (från 80 hektar till 50 hektar 

med möjlighet till samägande) samt markägarnas uppfattning av informationen från 

Lantmäteriet och Lantbruksnämnden. Studien visar att pressens och myndigheternas 

information samt det sänkta arealkravet har haft den avgörande betydelsen för 

ändring av markägares inställningen till omarrondering från negativ till positiv samt 

att de flesta brister som finns i information kan lösas genom personlig kontakt 

mellan markägare och myndigheterna (Kånåhåls-Pettersson & Pettersson, 1982). De 

har också kommit fram till att enbart stormöten inte är en lyckad lösning samt att 

markägare har rätt att få reda på kostnader i tidigt skede. 
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3 Metod 

I detta avsnitt redovisas teorin om metod samt tillvägagångssättet med studien.  

3.1 Intervju 

Kvantitativa forskningsmetoder handlar om att få fram material som behandlas 

kvantitativt genom olika slags beräkningar, ofta av statistiskt slag (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Kvalitativa forskningsmetoder däremot handlar om att förstå och 

kartlägga människors uppfattningar inom ett område (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud, 2012).  

För att besvara denna studies forskningsfrågor användes kvalitativ forskningsmetod 

genom 19 semistrukturerade telefonintervjuer, varav en var pilotintervju. Vikten av 

att få fram aktörens perspektiv är enligt Ryen (2004) något av det som 

ursprungligen bidrog till att intervjun spreds som kvalitativ metod. Intervjuer 

används oftast för att på ett djupare sätt beskriva den enskilda individens syn och 

åsikter angående ämnet (Erlingsson & Brysiewicz, 2013).  

Det finns olika former av intervjuer och inom intervjuforskning enligt Justensen & 

Mik-Meyer (2011) nämns strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer, vilken är den mest utbredda formen av 

intervjuer, kännetecknas av att den har förhandsstrukturerade huvudfrågor och 

viktiga teman med öppenhet för vidareutveckling av frågor (Ryan, 2004; 

Trost,1997). Detta medför en möjlighet att få med fler aspekter på ämnet, än vid 

användning av strukturerade intervjuer eller enkät-undersökningar (Justensen & 

Mik-Meyer, 2011; Riley, 2014).   

Flera studier som studerar markägares uppfattningar har genomförts genom 

enkätundersökningar, vilket enligt Price & Evans (2009), är en etablerad metod inom 

området. För denna studie valdes dock semistrukturerade telefonintervjuer som 

forskningsmetod. Valet av metod grundar sig på flera faktorer; dels för att få med 

flera aspekter på ämnet, dels möjligheten till att ställa följdfrågor, lägre kostnad samt 

mindre tidsåtgång. Nackdelen med telefonintervjuer är dock enligt Esaiasson et al. 

(2012) oönskade effekter i samspelet mellan intervjuaren och svarspersonen. Det kan 

handla om uttal, selektivt lyssnande samt noterande vid svarandet (Irvine et al., 2013; 

Esaiasson et al., 2012). En del av dessa problem förebyggdes då en författare 

antecknade och den andra författaren ställde frågorna. Personliga intervjuer hade 

enligt Trost (1997) kunnat bidra till att uppfatta djupare nyanser i intervjusvaren. 

Detta beaktades i studien genom att intervjufrågorna var väl bearbetade samt testade 

i pilotintervjuer för att erhålla gott resultat.   
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3.2 Urval 

För att få tillgång till fastighetsdata samt opinionsprövningsuppgifterna från västra 

Rättvik kontaktades Lantmäteriet i Leksand samt Länsstyrelsen i Dalarna. Excelblad 

med 15 kolumner av information om markägaren och hur den röstat i 

opinionsprövningen erhölls. Ur exelbladen framgick personens ägarnummer; hur de 

röstat; om de ej svarat eller ej gått att kontakta; när de röstat; ålder; namn; adress; 

fastighetsbeteckning; areal samt antal delägare.   

Syfte med urval av respondenter bestod av att uppnå maximal variation av 

respondenternas åsikter (Trost, 1997). Markägare vilka medverkat vid 

opinionsundersökningen av omarrondering i västra Rättvik 2015 delades först in 

med hänsyn till hur de röstade vid opinionsundersökningen, därefter genom 

storleken på deras totala markinnehav i västra Rättviks omarronderingsområde.  

Arealgrupperna valdes ut strategiskt för att det antogs att storleken på markägares 

markinnehav kan påverka deras inställning till omarrondering. Det beslutades att 

arealgrupperna skulle indelas efter länsstyrelsens riktlinjer för skiftesplaneringen 

inför opinionsprövningen i västra Rättvik. Små markägare blev den grupp som hade 

ett markinnehav under 5 ha, vilket var den lägsta gränsen för hur små skiften i en 

omarrondering skulle tillåtas vara. Mellanstora markägare blev de markägare vilka 

hade ett markinnehav från 5 ha gränsen upp till 40 ha, 40 ha var den ungefärliga 

gränsen för att en ny skogsfastighet skulle få bildas (Länsstyrelsen, 2015). Stora 

markägare, blev gruppen för de markägare med ett markinnehav över 40 ha. 

Tabell 1. Planerad gruppering av respondenter. 

 

Eftersom det inte fanns någon kännedom om respondenternas åsikter, kunde inte ett 

strategiskt urval ur arealgrupperna genomföras. 18 markägare valdes slumpmässigt 

ut ur de strategiska grupperna genom lottdragning av markägares 

fastighetsägarnummer, någon hänsyn till samägande togs inte. Dessa antogs som 

respondenter för telefonintervjuer om tillgänglig information om deras 

telefonnummer kunde erhållas från upplysningstjänsterna eniro.se eller hitta.se.  

Det förmodades att några markägare inte skulle vilja medverka, varför antalet 18 

respondenter antogs vara rimligt för att nå informationsmättnad. Ryen (2004) 

menar dock att det viktiga inte är antalet intervjuer utan den information den ger. 

Arealstorlek  Ja-sägare  Nej-sägare  

Små markägare < 5 ha  Tre markägare  Tre markägare  

Mellanstora markägare 5-40 ha  Tre markägare  Tre markägare  

Stora markägare > 40 ha  Tre markägare  Tre markägare  
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Det blev problematiskt att hitta rätt antal frivilliga respondenter ur varje planerad 

grupp (se tabell 1.). Av bekvämlighetsskäl gjordes därför marginella justeringar i 

respondenturvalet. Resultatet av respondenturvalet presenteras i bilaga C.   

3.3 Genomförande 

Ett utskick postades till varje respondent, en vecka före intervjuerna, detta är enligt 

Trost (1997) och Esaiasson et al. (2012) mycket viktigt för att etablera en god första 

kontakt med respondenten. Utskicken innehöll information om studien, 

kontaktuppgifter till författarna, en förfrågan om personen var villig att medverka i 

en inspelad telefonintervju som en del i detta arbete, samt att de kunde förvänta sig 

ett telefonsamtal för förfrågning om medverkan samt tidsbokning för en intervju (se 

bilaga A).  

Detta utskick medförde att respondenterna i lugn och ro kunnat ta till sig 

informationen samt förstå att de skulle ingå i en vetenskaplig studie (Esaiasson et al., 

2012). Dessutom hade respondenterna chansen att i förväg avgöra om de ville 

medverka eller ej; att författarna hade önskemål om att få spela in samtalet samt 

erhålla information om anonymitet, dessutom fick respondenterna kännedom om 

författarna innan telefonsamtalet togs vid.   

Teoretisk mättnad ansågs ha uppstått efter de 18 genomförda intervjuerna.  

En intervjuguide med ett antal förhandsbestämda frågor utformades (se bilaga B). 

Enligt Kallio et al. (2016) medför detta ett mer tillförlitligt utövande av 

semistrukturerade intervjuer.  Pilotintervjuer utfördes med 3 markägare från andra 

områden av Dalarna, med syfte att undvika att samla in överflödig information; 

undvika ledande frågor; undvika att de tar för lång tid samt för att respondenterna 

inte ska bli besvärande av för många frågor (Trost, 1997; Kallio et al. 2016.). Några 

frågor justerades efter pilotintervjuerna.   

Samtliga intervjuer utfördes på samma sätt samt under samma förutsättningar med 

syfte att besvara studiens frågeställningar. Respondenten ringde upp på 

överenskommen tid, arbetet presenterades kortfattat och sedan fick respondenten 

en förfrågan om båda författarna fick medverka under intervjun. Samtliga 

respondenter (se bilaga C) godkände inspelning samt att båda författarna 

medverkade under intervjun vilket medförde att arbetet kunde delas upp under 

intervjuerna. Detta medförde att Författare 1. kunde koncentrera sig på att ställa 

frågorna samt analysera innehållet i svaren för att kunna ställa relevanta följdfrågor, 

vilket Trost (1997) rekommenderar. Författare 2. kunde då anteckna samt sköta 

inspelningen.  

Intervjuerna varade ca 20 minuter, vilket ansågs vara tillräckligt. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en MP3-spelare med inbyggd diktafonfunktion. Därefter 
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användes http://otranscribe.com för transkribering av samtliga inspelade 

intervjuer. 

3.4 Bearbetning av insamlad data 

En tematisk analysmetod användes för att framställa resultatet från 

telefonintervjuerna samt för att besvara forskningsfrågorna. En pilotintervju tillförde 

viktiga synpunkter och fick därför medverka i analys och resultat. Efter 

transkribering skrevs intervjuerna ut på papper för att underlätta kodningsarbetet. 

Samtliga intervjuer lästes igenom flera gånger och i samband med detta kodades 

viktiga uttryck och viktiga synpunkter skrevs i marginalen av de utskrivna 

transkriberingarna, Ryen (2004) menar att detta underlättar analysen av resultatet. 

Därefter användes kartläggningsmetoden vilken enligt Esaiasson et al. (2012) går ut 

på att sortera ut samtliga relevanta aspekter i över-och underkategorier samt under 

olika teman. Detta presenterades i ett analysschema vilket sedan underbyggdes med 

belysande citat från respondenterna (Justensen & Mik-Meyer, 2010).  

Ryen (2004) beskriver att det speciella med kvalitativ forskning är att datainsamling 

och analys är spridda över tiden, vilket medför att undersökning av material sker 

kontinuerligt och på olika sätt under arbetets gång vilket även förekom under denna 

studies process. Detta förhindrar upprepning av misstag, samt underlättar 

förståelsen för samband, orsaker och mönster (Ryen, 2004). 
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av telefonintervjuer med 18 markägare samt en 

pilotintervju. Respondenternas opinionsröstning, storleken på deras markinnehav 

samt hur dessa markägare använde sitt innehav erhålls ur bilaga C.  

Olika faktorer som påverkar markägares inställning till omarrondering presenteras 

samt orsaker till hur markägare i västra Rättvik röstade i opinionsprövningen (se 

bilaga D). Resultatet förklarar markägares inställning till ägosplittring, 

omarrondering samt motståndsrörelsen. I resultatet presenteras ett antal varierande 

sätt på vilka markägare uppfattade processen. Arbetet visar också hur de uppfattade 

skriftlig information; informationsmöten; relationen mellan markägare och 

myndigheter samt hur markägare vill att omarronderingsprocessen ska se ut.  

4.1 Ägosplittring 

Att belysa markägares syn på ägosplittring och identifiera de problem som 

markägare upplever i samband med ägosplittring är viktigt för att kunna få bättre 

förståelse för markägares inställning till omarrondering.  

4.1.1 Problem med ägosplittring 

Ur intervjuerna framkom att markägare i västra Rättvik upplever problem med 

ägosplittring. Även icke-aktiva markägare som var negativt inställda till en 

omarrondering kunde se problem med ägosplittring.  

Det största problemet är att det utgör ett hinder för skogsskötsel och ett effektivt 

skogsbrukande. Respondent nummer 6 (R6) kallar ägosplittringen för en 

skogsbruksmässig katastrof. R10, R8 och R6 anser att det inte är ekonomiskt 

hållbart att bedriva skogsbruk i ägosplittrade områden. Flertalet respondenter anser 

att det är otroligt mycket jobb bara att hitta alla skiften och alla rågångar. Många 

skogsägare sköter inte skog och sina rågångar och de växer igen.  

“Vi har jättemånga olika skiften och vi har försökt få ihop det själva men det är otroligt 
mycket jobb bara att hitta alla skiften och alla rågångar och allting." (R10)  

“Nackdelar är ju att man inte vet vad man har, gränserna är diffusa och att det är så små 
skiften, det blir ju svårt att sköta det.” (R7)   

Att sköta skog i ägosplittrade områden kräver mycket tid och energi. R18 menar att 

”skiftena är så oerhört irrationella att det inte är värt att hålla på” vilket resulterar att hen 

inte gör någonting med sin skog. Dagens moderna maskiner är mycket effektiva och 

det är dyrt att flytta dem mellan olika skiften, enligt R16 uteblir då investeringarna i 

skogsbruket. Dessutom krävs det mycket samarbete mellan rågrannar för att sänka 

kostnader för skogsåtgärder (R17). Även R16 anser att ägosplittringen medför ett 
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mer betungande arbete, särskilt vad gäller dålig tillgång till vägar och tillgänglighet. 

De vägar som finns blir ofta sönderkörda då är de lämpade för hästar och inte för 

moderna skogsmaskiner (R20). Dålig tillgänglighet kan enligt R18 dessutom 

medföra att man kan bli oense med rågrannar om var man bör dra sina basvägar.  

“Det blir så tungjobbat när man ska parkera och så ska man ju in i skogen en kilometer 
innan man kommer fram till rågången. Så kanske det inte finns några bra vägar... så 
kommer man inte in dit om man har bara ett småskaligt skogsbruk." (R16)  

“Vi har små snuttar lite här och där. Kan förstå att det kan vara svårare för dem som har 
det längre in i skogen." (R4)  

Samägande kan upplevas som ett problem i ägosplittrade områden då det 

förekommer delat ägande, dvs flera markägare äger skogen tillsammans. Detta kan 

medföra att skogen inte brukas tillfredsställande, eftersom det kan finnas 

meningsskiljaktigheter mellan markägarna i hur skogen och marken bör skötas och 

brukas. Några markägare har angett att de är negativa till samägandet “Samägande det 

är bara skit” (R16) och att de verkligen upplever det som ett problem. “Det är 

förödande att äga skog med någon annan” anser R20 och menar också att det är dyrt att 

lösa ut delägare ur fastigheter och att man då kan bli tvungen att sälja marken.  

Ett annat problem som finns i ägosplittrade områden är otydligt ägande och ovårdad 

skog. Detta problem uppstår bland annat på grund av att det blir för många ägare 

per fastighet. I vissa fall vet de inte ens var fastigheten ligger och det i sin tur leder 

till minskat intresse för skog och att skogen då blir övergiven och ovårdad (R15, 

R8). Det otydliga ägandet kan enligt R16 också medföra att barnens intresse att ta 

över skogen efter sina föräldrar påverkas negativt. R8 lyfter upp problem med 

dödsbon i Dalarna då det blir många ägare på små skiften och att det är nästan 

omöjligt att kontakta dem. R1 menar att ägosplittring även kan vara en orsak till att 

folk flyttar ut från landsbygden.  

“En stor nackdel är ju att folk får inget arbete, då får de lov att flytta till stora städer och 
vad har de för intresse, de vet snart inte vad de äger här och då blir det inte skött någonting 
heller. Man ska nog bo och verka på den plats där man har skog om det ska kunna bli 
någonting. Någonting vettigt ut av det. Det är nog många som inte ens vet vad dem äger." 
(R1)   

4.1.2 Fördelar med ägosplittring 

Enligt R18 medför ägosplittring att det blir mycket mark som inte brukas, vilket gör 

att naturen och friluftslivet gynnas. Ett småskaligt skogsbruk kan enligt R6 vara en 

fördel då det blir mer skonsamt för naturen.  
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“... speciellt när det kan vara känsliga, när det finns nyckelbiotoper..., utrotningshotade 
djur och insekter, växter och arter m.m. På det sättet kan det vara bra att ha det småskaligt, 
för då händer det inte så stora saker vid avverkningar. Då blir det mer skonsamt för naturen 
med små fastigheter." (R6)  

R2 poängterar att skogen bör behandlas med försiktighet och att storskaligt 

skogsbruk lämnar stora kalhyggen vilket förstör för djur- och insektslivet. 

Sammanfattning 

Enligt de flesta respondenter leder ägosplittringens konsekvenser till ett ineffektivt 

och icke lönsamt skogsbruk. Några respondenter menar att marken ibland vid 

arvsskiften fortfarande uppdelas eller blir samägd av arvingarna. Följden kan enligt 

respondenter då bli att intresset för skogsägandet minskar, skogen riskerar att bli 

övergiven och ovårdad. Detta kan medföra att rågångar växer igen, det blir svårt att 

hitta fastighetsgränserna, markägarna vet snart inte vad de äger och detta kan 

försvåra för kommande generationsskiften då intresset för skogen blir mindre. 

Ägosplittring medför även problem med tillgängligheten, det är dålig tillgång till 

vägar, markägarna blir beroende av rågrannar för att få tillgång till sin skog och 

osämja dem emellan kan lätt uppstå. Enligt flera respondenter leder allt detta till att 

skogsvården kan kännas betungande, intresset svalnar och en stor del av skogen 

lämnas obrukad. Respondenterna ansåg även att ägosplittring hade positiv påverkan 

på miljön.  

4.2 Faktorer som påverkar markägares inställning till 

omarrondering 

Inställningen till omarrondering kan skilja sig åt mellan olika markägare, även om de 

kan se fördelarna med en omarrondering så har deras personliga situation den 

avgörande betydelsen för hur de sedan röstar i en opinionsundersökning. 

4.2.1 Faktorer som bidrar till positiv inställning till omarrondering 

Samlad skog som en förutsättning för ett effektivt skogsbruk 

Många markägare har i intervjuer angett att det blir mer ekonomiskt fördelaktigt att 

bedriva skogsbruk om all skog ligger på ett ställe. Omarrondering handlar om att 

“göra skogen till bättre enheter” (R7). Det blir lättare att sköta skogen om 

skogsfastigheterna blir större (R7). Man behöver inte flytta maskiner mellan skiften. 

Omarrondering medför enklare skötsel och bättre planering (R19), ger bättre 

lönsamhet i skogsbruket, “lägre kostnader mellan sådd och skörd " (R6). R20 menar att 

det är ekonomiskt fördelaktigt att bruka samlat innehav, hen säger att ju större skifte 

du har på ett ställe desto enklare blir skötseln. R8 associerar omarrondering med 

“samlad skog, stora fina produktionsytor, effektivt skogsbruk” samt anger att för hen handlar 
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det bara om ett effektivt skogsbruk samt att få ha skogen i närområden där man själv 

verkar. Flera markägare upplever en omarrondering som en positiv möjlighet, en 

chans, ett erbjudande om ekonomiskt stöd. R19 tycker att det är synd “när det ges 

chansen att vi inte tar chansen att omarrondera.” Några markägare ser en omarrondering 

som en positiv affär, en långsiktig investering. R20 säger att kostnaden är för hög 

men "resultatet att få ett samlat innehav väger upp kostnaden och på sikt är det positiv affär 

för alla markägare.”   

"Ordning och reda på saker", ökad tillgänglighet samt tydliga gränser 

Omarrondering leder till att det blir färre skiften, färre fastigheter samt mindre 

antal delägare i området. Flera markägare tycker att omarrondering bidrar till att 

det blir “ordning och reda på saker och ting (R1, R10)”. När omarronderingen blir 

genomförd blir gränserna enligt R19 tydligare och antalet rågångar minskar 

betydligt.   

“Vi har jobbat med de omarronderade fastigheterna, bland annat när omarronderingen 
precis blivit klar. Och det är väldigt tillfredsställande att gå förbi långsmala skiften och 
bara konstatera att jag inte behöver leta rågångar. Jag ser att här förut gick rågångarna 
men nu är det rågångarna väg, myr, bäck istället." (R19)  

En annan viktig synpunkt som förekom i intervjuerna var att omarrondering bidrar 

till ökat intresse för skogen (R16). Intresset för skogen kan öka inte bara hos de som 

redan är skogsägare själva utan också hos barnen (R16).   

“När det är så ägosplittrat så... det går till barnen och så har de tre barn och så ingen som 
är intresserad av skog, de brinner inte för det alls. Men det kommer en omarrondering och så 
kanske det blir uppdelat lite och så får de se lite på pappret vad det är de kommer att få äga 
och då får de en nytänk så helt plötsligt de kanske blir aktiva skogsägare istället, istället för 
att innan då var det liksom helvete, man tyckte att det var en belastning." (R16)  

Omarrondering betyder även att tillgängligheten i skogen ökar för att det byggs 

vägar till alla skiften. Idag har inte alla skiften tillgång till vägar, skiftena är 

otillgängliga. R16 har inte väg till alla sina skiften i dagsläget och önskar att alla 

skiften ska ha en bra tillgänglighet. Några markägare såg dessutom en möjlighet att 

sälja marken i en omarrondering. R16 såg även en möjlighet att lösa samägande på 

ett smidigt sätt. R16 säger "Jag vill ju bli ensam ägare, samägande det är bara skit. Det 

tycker jag inte om.”  

God tidigare erfarenhet som en viktig förutsättning för en positiv 

inställning 

En annan viktig aspekt som gjorde många markägare positiva till en omarrondering 

var att de hade varit med i omarrondering tidigare, jobbat i omarronderade 

skogsområden eller hade kontakt med andra markägare från redan omarronderade 
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områden. De hade själva sett och upplevt de positiva aspekterna av omarrondering 

eller hört hur nöjda markägare har blivit på områden där omarrondering redan blivit 

genomförd.  

“Jag har själv jobbat i skogen och kört skogsmaskin i områden där det har varit 
omarrondering och sett hur positiva skogsägarna blir när man har haft en omarrondering... 
jag blir väldigt positiv till det... när jag var ute i områdena som hade haft en 
omarrondering, de var så otroligt glada. De tyckte när omarronderingen blivit klart… så 
stod man där och så skulle man avverka... 'Nu äger jag allt det här´. De tyckte att det var 
så jäkla härligt och underbart istället för att de skulle åka två km till nästa lilla ruta och 
kanske fem km åt andra hållet till nästa ruta. Nu är det hur roligt som helst och de fick ju 
en känsla att den här skogen har jag skapat själv nu liksom, de får en ny anda i sitt 
skogsägande också samtidigt." (R16)  

”Jag jämför Rättvik och Mora och i Mora där gjorde de en omarrondering där jag hade ett 
skifte och 1965 var det klart. Då min moster och morbror som brukade jorden där då och 
min moster var mycket konservativ, hon tyckte att det var enormt synd att de skulle göra ett 
skifte i Mora. De gick ut på alla de här inägorna och fick röra på sig lite på somrarna, så 
liten var hennes värld. Min morbror köpte traktor och nån åker var så smal att de inte 
kunde vända med en kärra bakom. Han tyckte att det var ett elände. När det där var 
genomfört 1965 då tyckte hon att det var det bästa de hade gjort när hon såg hur det 
fungerar sedan.” (R17)  

4.2.2 Faktorer som bidrar till negativ inställning till omarrondering 

Kostnader och ovissheten om kostnader 

Många markägare klagar på att det är dyrt att vara med i omarrondering. Olika 

aspekter av kostnader beskrivs, det handlar om kostnader före, under och efter en 

omarrondering.  

“Det är en dryg kostnad. Om du lägger ihop alla kostnadsposter: det är före- under- och 
efter som du måste betala. Om du har kanske 20-25 ha det blir ju upp till 50 000 kronor. 
Det är mycket! Speciellt om du är en ägare på 60-65 år och du tänkt kanske ha kvar den 
här skogen ett tag och sedan överlåta skog till en släkting, då blir det en kostnad.” (R18)  

Det kan handla om de totala kostnaderna för en omarrondering, de administrativa 

kostnaderna, kostnader för byggandet av nya vägar, kostnader utan upplevd nytta, 

kostnader som uppkommer för dem som har mindre än 5 ha mark och som tvingas 

köpa till för att behålla sin mark samt inkomstbortfall vid avverkningsstoppet. R12 

anger att det kostar mycket pengar samt att det blir väldigt dyrt för den som äger 

skogen. Man ska enligt R12 inte behöva betala för att man ska byta bort ett 

skogsskifte mot ett annat. R14 klagar också på kostnaden:  

“Det är för dyrt helt enkelt. Ska man behöva hugga ner skogen, den skog man har för att 
kunna betala det här? Det är ju helt uppåt väggarna.” (R14)  

Enligt R6 fanns det oklara kostnader för byggande av väg. Hen beskriver att det 

fanns de som skulle få betala väldigt mycket för att bygga vägar, till väldigt små 
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skiften långt borta samt att vissa drabbas av oproportionerligt stora kostnader. Det 

fanns även flera markägare som kände osäkerhet om vilka skiften som skulle ingå i en 

eventuell omarrondering och vilka skiften som skulle undantas, vilket ledde till en 

osäkerhet om hur stora kostnaderna skulle kunna bli. Sedan uppkom även en 

kostnadsaspekt för dem under 5 ha som inte vill riskera att bli av med sin mark. R9 

berättar att markägare som har under 5 ha kan tvingas att köpa till mark vilket också 

kan betraktas som en kostnad. Inkomstbortfall vid avverkningsstopp påverkar också 

ekonomin, flertalet markägare anser att avverkningsstoppet för skogsavverkning tar 

alldeles för lång tid “vi får vara utan skog i flera år... du kan inte göra det du ska i skogen" 

(R9).   

För respondenter som redan samlat ihop sitt markinnehav uppfattades det som en 

kostnad utan nytta, de trodde att deras redan samlade innehav skulle kunna bli 

undantaget från omarronderingen men fick senare intrycket av att så skulle det alltså 

inte bli.  

“Jag har gjort en egen omarrondering, med motiveringen att de där skiftena var så stora så 
att de skulle jag behålla under en omarrondering. Sedan när omarronderingen började sa de 
direkt ´det där får du inte behålla´. Jag blev ju super emot det på en gång. Jag fick betala 
en omarrondering själv (författarna tolkar det som förrättningskostnaderna) och i nästa veva 
skulle jag betala det igen. Jag är inte emot en omarrondering men det får inte kosta de 
pengarna det gör.” (R9)  

“Många tyckte att det var så dyrt att betala omarronderingskostnader för den skogen de 
redan äger... så kan de tycka... jag har väldigt fina basvägar till mina skiften... jag 
behöver inte alls något. Jag förstår att vissa stora privata markägare att de ser det som en 
stor kostnad. De har allting iordninggjort och allting fungerar praktiskt och allting är 
jättebra." (R16)  

För att vidareutveckla förståelsen för de som valt att rösta emot en omarrondering 

ställdes även en följdfråga (se bilaga B) om vilka förändringar som krävdes för att de 

skulle rösta ja till en omarrondering. Svaren var varierande, någon svarade inga alls, 

sänkt arealkrav, behålla sina stora eller sina samlade skiften (vilket dock kan vara en 

kostnadsfråga), ett personligt möte, bättre information om omarrondering, “vad som 

kommer hända med mig och mina skiften” (R3), ett skifte där markägaren bor och ett 

smidigare förfarande. Ingen av markägarna svarade dock mindre eller inga kostnader 

vid den här frågan.  

Ovisshet samt rädsla att få sämre mark i utbyte 

En annan stor anledning varför omarrondering kan uppfattas negativt av markägare 

är ovissheten. Många markägare kände stor osäkerhet och rädsla för vad de får för 

skog i utbyte. Markägare uppfattar skiftesfördelning i omarrondering som ett lotteri 

för att det är för diffust vad man får i utbyte.  
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 "Om vi byter kaka med varandra så kan det bli jäkligt fel... ett lotteri kan man säga... 
man inte vet förrän långt i efterhand om man har fått valuta för markbytet.” (R3)   

R6 tror att omarrondering måste ta längre tid och göras på ett annat vis än “att stoppa 

all skog i en påse och ruska och sen delat ut nya bitar”. Flera markägare delar uppfattning 

“man vet vad man har men inte vad man får.”  

R3 angav att det är osäkerheten som var mest avgörande för hur hen röstade i 

opinionsprövningen.   

“... och man vet inte hur det blir heller. Blir det närmare hemma eller det blir någon 
annanstans? Man vet inte på förhand. All skog kan inte vara av god kvalité. Det är mycket 
myrmark. Det är en stor skillnad från område till område hur det ser ut då.” (R12)  

Markägare känner rädsla att de får sämre mark i utbyte och att det blir en orättvis 

skiftesfördelning. R15 berättar att många markägare resonerar “att den skog man får är 

ju sämre och den man lämnar är kanonbra.” R20 berättar att många markägare resonerar 

“vi får Perssons skog, han fan inte skött den.”  

Motståndsrörelsen samt negativ opinion 

I västra Rättvik fanns en stark motståndsrörelse som gjorde allt vad de kunde för att 

stoppa en omarrondering, genom att påverka markägare att rösta nej till en 

omarrondering (se kap 4.3.2 för mer information om motståndsrörelsen). Enligt 

R11 spreds  skrämselpropaganda som gjorde att det blev alldeles för mycket, att folk 

blev stressade. Många markägare blev rädda och upplevde obehag i och med en 

omarrondering, de hade svårt att urskilja vad som var rykten och vad som var 

information från myndigheterna. Det var så mycket negativt samt "mycket som 

florerade om kostnader så att det blev svårt att greppa även om man var insatt." (R7)   

“att du under tiden omarronderingen pågår då att man inte får göra nånting i skogen och 
de enorma kostnaderna som blir och såna där grejer då som skjuter i höjden.” (R11)  

Några markägare uppfattade att motståndsrörelsen var felinformerad samt att de 

spred felaktig information (R16) och rykten (R7). R17 angav ett exempel just på ett 

sådant rykte   

“Jag märkte här i byn att en del som sa ´om det blir en omarrondering får vi inte behålla 
den mark som ligger i anslutning till gårdarna heller." (R17)  

Känslomässig anknytning till marken 

Marken i västra Rättvik har ibland gått i arv i flera hundra år. Detta kan medföra att 

det knyts känslomässiga band till marken under flera generationer samt att man kan 

få känslomässiga band till marken som man vårdat och tagit hand om under många 

år. R11 tycker att det är roligt att ha både jord och skog, som tillhör gården och ser 
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sig själv som förvaltare till nästa generation. Några kan känna att det kan vara svårare 

att släppa de känslomässiga banden. 

“... nej nej, jag vill ha mitt kvar och att det ska vara som förr. Det är inte den riktiga 
känslan att äga något utan det blir mer en fråga om ekonomi i det hela.” (R2)  

Vill inte bli av med marken och inte förlora jakträtten (markägare med 

under 5 ha) 

En annan anledning till varför många markägare motsatte sig en omarrondering samt 

hade negativ inställning var att de inte ville bli av med den mark de hade. I 

omarrondering i västra Rättvik gällde arealkravet på 5 ha vilket innebar att de 

markägare vars markinnehav var mindre än 5 ha var tvungna antingen att köpa till 

marken eller sälja hela innehavet.   

“Jag ville inte bli av med skogen. Det är mitt! Det är äganderätten som en del vill 
ifrågasätta. Jag kan göra som jag vill i ett stort sett på min mark." (R15)  

“Vi har skött om vår mark och vi ville ha kvar det så, vi skulle ju bli tvingade att antingen 
köpa till mer mark eller sälja. Det är alldeles perfekt med det vi har, vi vill varken ha mer 
eller mindre och vill inte bli av det.” (R4)  

R17 antar att för många små markägare som inte uppfyllde arealkravet var jakten det 

viktigaste med deras markinnehav. Enligt R17 röstade de nej för att inte bli av med 

marken vilket innebar att de skulle bli av med jakträtten. 

Tvång 

Om majoriteten har röstat ja i en opinionsprövning kan markägare tvingas genomgå 

en omarrondering trots att hen har röstat nej. I detta fall saknas frivilligheten. R6 

associerar omarrondering med myndighetsutövning (men författarna tolkar det som 

maktmissbruk eftersom myndighetsutövning både kan vara både positiv och 

negativ). Några säger att i omarrondering blir man tvingad till någonting som man 

egentligen inte vill och att det är ju så det har fungerat idag. R14 klagar att man ska 

betala för något som ingen har bett om och kallar omarrondering för "laglig stöld".   

“Det ska väl inte staten bestämma! Vi skulle ha mer bestämmanderätt själva för vår mark.” 
(R15)  

“Det här känns som en modern, omskruvad form av baggböleri. Det här betyder att 
skogsägare uppe i Sundsvall gick ut i gårdarna och lurade av folk skogen för en spottstyver 
och en brännvinsflaska. Det känns lite som att det här är en omskruvad version av det. Fast 
på ett mer juridiskt plan då.” (R14)  

  



 

 

25 

Sammanfattning 

Alla respondenter anser att det självklart finns fördelar med en omarrondering och 

att det leder till ett effektivare skogsbruk när skogen blir samlad i sammanhängande 

skiften. De som verkar allra mest positiva till en omarrondering var markägare med 

tidigare erfarenhet av egen eller andras omarrondering. De flesta tycker att det blir 

ordning och reda i skogen med tydliga gränser och ökad tillgänglighet samt att detta 

medför ett ökat intresse för ett aktivt skogsbruk. Några respondenter ser 

omarrondering som en chans att lösa samägandet på ett smidigt sätt, några ser det 

som en chans att sälja sin skog. Även om markägare inser fördelarna med ett samlat 

markinnehav så finns det enligt många respondenter olika problem med 

omarrondering. Respondenterna nämner kostnader och ovissheten om hur stora 

kostnaderna verkligen blir, ovisshet angående vilken mark som undantas samt 

ovissheten om vilken mark man får tillbaka i en omarrondering. Uttrycket “man vet 

vad man har men inte vad man får” är vanligt förekommande. Markägare med ett 

markinnehav under 5 ha röstade nej för att inte riskera att bli av med sin mark.  

4.3 Markägares uppfattning av 

omarronderingsprocessen 

4.3.1 Information 

Från intervjuer framgår att informationen angående omarrondering och 

opinionsprövningen i västra Rättvik kom från olika källor. Skriftlig information från 

myndigheterna, utskick, skriftligt brev från motståndsrörelsen, tidningar, 

annonsblad samt myndigheternas informationsmöten och motståndsrörelsens egna 

möten samt från motståndsrörelsen som ringde upp och besökte markägare.  

Skriftlig information från myndigheterna 

Många markägare, både ja- och nej-sägare tyckte att skriftlig information från 

myndigheterna var bra samt att det var tillräckligt. Det förekom dock några åsikter 

om språket i myndigheternas utskick och att det saknades viss information. R5 

tyckte att det var för svårt att förstå och läsa samt att det saknades information om 

hur det skulle gå till med arealer. Enligt R9 framkom det ingenstans om hur 

processen går till eller vad det kostar. R19 angav att om man inte är van med 

tjänstemannasvenska kan det vara krångligt att läsa vad det står. R6 tyckte att man 

behövde ha god kunskap om skogsvård och skogsbruk för att kunna ta del av det 

samt att det var väldigt mastig, "det var mycket att läsa in... åt bokhållet (R6)”. R3 hade 

missuppfattat det första brevet och fick intrycket av att det redan var klart, att det 

skulle bli en omarrondering. R3 berättade “Jag blev livrädd först... Då blev jag på lite 

dåligt humör och trodde att jag hade blivit lurad."  
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Myndigheternas möten 

Det förekom ett flertal möten angående omarronderingen, markägarna har besökt 

olika möten och därför kunde de ha olika uppfattningar. Några markägare tyckte att 

de var bra. Det märktes att folk hade olika åsikter. R1 tyckte att det var ett 

skolexempel på hur mötet ska vara, för “där fick båda parter säga sitt och sedan använda 

sitt eget huvud”. R11 hade fått svar på frågorna och bra information från Lantmäteriet. 

Kritik mot informationsmötena kom både från de som var positiva till 

omarrondering och de som var negativa. Informationsmötena kritiserades även för 

att de genomfördes vid älgjakten (R14). Markägarna pratar om att det var dålig 

stämning, vissa till och med lämnade mötena pga detta. R16 nämnde att många 

tyckte att mötena var skandal.   

“det fanns ju motståndsrörelse och det märkte man, att de verkligen försökte hitta på 
personer som var högljudda och var väldigt emot omarrondering och hade dålig information 
om vad det handlar om och kom på de mötena och höll tal bara för att få publiken inte vilja 
få en omarrondering." (R16)  

Markägare tyckte att mötena var för stora samt att det saknades mer konkret 

”personlig information, om vad som skulle gälla just dem” (R7), inklusive information om 

kostnader. Det var svårt att komma till tals på de mötena för att motståndsrörelsen 

dominerade för mycket (R11) och skrek mest vilket gjorde att det var svårt att få 

någon objektiv bild (R7). Det gjorde att ja-sägarna blev tysta på mötena och inte 

vågade säga så mycket (R17). Enligt R17 har motståndsrörelsen organiserat sig, 

deras talesperson tog kommandot. Ett möte uppfattades av R9 som enbart 

envägskommunikation då alla inte fick komma till tals samt att informationen 

uppfattades som en upplysning. R9 kritiserade också mötets tillvägagångssätt.  

“Det var det värsta jag har varit med om... det var ingen information. Det var bara: 'det 
här ska ni göra' 'det blir så här punkt slut'. Jag uppfattade inte det här som information 
utan det var bara en upplysning så här det kommer att bli och det kommer att kosta så här 
mycket. Den som höll det här informationsmötet... så fort någon ställde en fråga, hen sa 
bara 'den där var irrelevant, vi fortsätter'. Jag tror att många vände den dagen även de 
kanske var positiva som vände de den dagen de fick den informationen.” (R9)  

4.3.2 Motståndsrörelsen 

I många intervjuer har det förekommit åsikter om motståndsrörelsen. 

Motståndsrörelser uppstår ofta i samband med omarronderingsprocesser eftersom 

det alltid finns motsatta åsikter och markägarna grupperar sig för eller emot. De 

positivt inställda till omarrondering blev lite irriterade på motståndsrörelsen, främst 

på deras sätt att skapa negativ opinion, deras beteende på stora möten samt hur de 

gick tillväga med att få flera nej-röster. R11 anger att hen blivit uppringd av någon 

från motståndsrörelsen som skulle ha påskrifter på protestlistan samt att det var 

påtryckningar för att man skulle vara emot.  
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R12 nämner att de fått information om vilka kostnader det här skulle innebära för 

skogsägare och att de fått brev där nej-sägare försökte påverka dem till att skriva på 

emot en omarrondering. Några markägare tycker att motståndsrörelsen använde sig 

av utpressning för att få fler nej-röster. Enligt R8 gick vissa markägare ihop och 

utövade rena maffiametoder mot folk samt att många som röstade nej har blivit 

manipuleradeoch riskerade bli uteslutna ur bygemenskapen om de röstade ja till 

omarrondering. R20 påstår att nej-sägarna är väldigt starka och att “de går ju över lik 

och påverkar politikerna" (R20). R11 säger att motsidan var väldigt aggressiva samt att 

de skrämde folk helt enkelt. Motståndsrörelsen kritiserades för sitt beteende på 

stora informationsmöten (se 4.3.1). R15 och R2 sade att de enbart hade fått 

information från motståndsrörelsen och ingenting från myndigheterna. R2 säger:  

“hade inte "nej-listan" kommit så hade jag inte förstått vad det inneburit för mig, jag fick 
reda på att man måste äga så och så mycket för att man ska få ha sitt kvar."  

4.3.3 Markägares uppfattning av relationen mellan markägare och 

myndigheter 

Markägarens uppfattning av sin roll i omarronderingsprocessen 

Markägarens roll i processen upplevdes på lite olika sätt. R14 tycker att som ensam 

markägare har man väl ingenting att sätta emot utan när man blir flera så kan man 

göra någonting så att säga. Generellt tyckte nej-sägare att markägare hade en stor 

roll eftersom dem kunde påverka utgången av processen, genom att den blev inställd 

då opinionen emot var för stark. De hade en röst, fick göra den hörd och 

myndigheterna lyssnade. R18 upplevde markägarens roll ur ja-sägares perspektiv 

som lite passiv.   

”Det är farbror staten som kommer och frågar lite och sedan går bort och beslutar... jag har 
inga problem med det. Kan tänka mig att flera tycker att det är lite väl mycket patriarkat.” 
(R18)  

Markägares syn på hur maktbalansen ska vara i processen 

Svår balansgång 

Enligt respondenterna är det en svår balansgång mellan när myndigheterna ska 

kunna få gå in och bestämma och när de inte ska få göra det. R3 har en kluven känsla 

“de gör det bästa de kan, men att människor kan bli lidande ändå.” (R3)  

“När markägarnas roll är för stor så att de kan få ett nej till omarrondering då tycker jag 
att de har för stor roll, då tycker jag att myndigheterna ska ha större roll men å andra sidan 
så ska man se det på väldigt lång sikt då kan det vara bra istället att markägarna få ha lite 
mer större roll i det, får styra upp lite själva och byta med varann och liknande så att vi kan 
ha större roll där och bestämma själva. Men då pratar vi om väldigt lång sikt då blir det 
aldrig klart om markägarna ska själva hålla på att byta och greja.” (R16)  
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R9 tyckte att markägare ska få ha önskemål, mycket mer att säga till om samt att ha 

en större påverkan i processen men det är nästan orimligt för att det inte går att 

“samla jämnt alla åsikter.” (R9).  

“Om man kan få ett samförstånd mellan markägare och myndigheter då är det bästa 
naturligtvis. Men ibland kan det inte gå att ha med sig markägare då kanske staten kan gå 
in och styra upp, för det är inte bara markägare som man ska ha hänsyn till. Det är en 
resurs som samhället har också, skogen, till allas nytta. Kanske samhället måste gå in och 
styra upp det mot markägare. Det är en svår balansgång.” (R17)  

“Man har ju rätt att påverka sitt eget ägande.” (R2) 

Markägare med en areal under 5 ha blir av med sin mark eller så kan de tvingas att 

köpa in mer mark. Myndigheterna tar för lite hänsyn till små markägare (R5). Man 

ska inte bli fråntagen mark och tilldelad annan (R6). Många markägare påpekar att 

markägaren ska ha rätten att påverka sitt eget ägande “att det är vi som äger skogen, vi 

har rätt att bestämma.” (R10)  

Många respondenter tycker att markägare ska ha en betydande roll i processen, 

myndigheterna ska inte kunna gå in och styra, "köra över" de som äger marken, det 

upplevs som odemokratiskt. Flera anser att markägare generellt ska ha mer att säga 

till om eftersom det är markägaren som äger marken. Markägare måste spela en stor 

roll tillsammans (R7) samt att majoriteten ska bestämma (R1). Myndigheten får inte 

bara klafsa in och beordra någonting som ingen vill ha (R1).  

“En aktiv markägare måste ju få uttrycka sin, han har en suverän rätt till sin mark som han 
måste få uttrycka. Den måste vara 100 % och det är därför man kommer till den där 
frivillighetsdelen då. Så länge jag äger min mark så äger jag den, när jag inte ska äga den 

längre då kan det styras åt vilket håll de ska... men så länge jag äger den så är den min.” 
(R6)  

Samtidigt tycker markägare att det är viktigt att de kan framföra sina åsikter samt att 

det verkligen är öppet klimat så att allas åsikter får komma fram (R10). Många anser 

att det är bra när alla markägare får komma till tals både stora och små.   

“Det vore det lyckligaste om man kunde sätta sig ned och resonera ihop alltihopa 
(markägarna). Myndigheterna kunde ha varit inblandade där och styra och ställa med 
markreserven.” (R15)  

Samverkan och samförstånd mellan markägare och myndigheter 

Många markägare tycker att det ska vara samverkan och samförstånd mellan 

markägare och myndigheterna, det bör vara en process som har markägarna med 

sig. Flera tycker att det är viktigt ”att både Lantmäteriet och markägarna kan känna sig 

nöjda” samt att även de som röstat emot en omarrondering ska känna sig 

tillgodosedda.  
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“För de som inte vill det, så kanske man kan mötas då, att den också får lite större spelrum 
för att få igenom önskningar i eventuella omarronderingar.” (R13)  

“Man måste ju ha grunduppfattningen om att man måste vara med och jämka och hit och 
dit, men att man känner sig delaktig, det är jätteviktigt hela tiden!” (R11)  

Mer tvång 

R8 anser att det inte ska vara upp till fastighetsägarna att avgöra om det blir en 

omarrondering eller inte. Enligt R8 ska man inte kunna tacka nej till 

effektiviseringen på samma sätt som man inte kan tacka nej till en exploatering. R16 

tror att man kanske får lov att köra över vissa för att majoriteten ska få det bättre 

“när man gör en ändring, alla kan ju inte bli nöjda.” (R16). En person som redan har ett 

samlat innehav ska undantas från omröstningen, dvs inte ska få avgöra om det ska bli 

en omarrondering eller inte (R8). R6 menar att det kan finnas en situation då 

myndigheten ska kunna få gå in och styra mer.  

“Sen kan det ju finnas oskött skog där det varken är gallrat, eller sått eller nånting på hur 
länge som helst. Att man kan gå in och styra hårdare där, det skulle jag väl kunna tänka 
mig. Där folk varken kan eller vill göra någonting. Där kan man väl utöva lite 
påtryckning.” (R6)  

4.3.4 Markägares synpunkter och förbättringsförslag på processen 

Tidsaspekten och information i omarronderingsprocessen 

För att kunna göra ett genomtänkt val i en opinionsprövning behövs ibland lite tid. 

Markägare hade ofta redan en grundinställning inför opinionsprövningen och de 

flesta markägare upplevde att de hade tillräckligt med tid för att ta ett 

opinionsbeslut. Det förekom dock synpunkter att myndigheterna har försökt utföra 

processen så snabbt som möjligt. Några markägare anger att de blev "tagna på 

sängen" och visste inte ens att omarrondering var på gång. R3 tycker att det behövs 

mer information om omarrondering innan processen startar, för att ge markägare 

mer förkunskaper, vilket gör att det bli lättare för markägare att förstå och ta till sig 

omarronderingens syfte och samtidigt känna sig mer insatt, hörd och delaktig. Detta 

skulle enligt R3 kunna göra så att hen skulle ha kunnat bli mer positivt inställd till en 

omarrondering. 
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”Jag kan tänka mig att det måste säkert finnas flera som tyckte att det var lite hastigt. Om 
du kanske ägt ett skifte i 30-40 år och så har man några månader på att svara så är det 
tidsperspektivet väldigt kort för skogsägare... Man ska kontinuerligt känna av att t ex att 
man hade flera år för att prata om omarrondering, kanske möten då med skogsägare. Nu 
tror att det var så att de flesta markägare... okej jag har hört talas om omarrondering och 
sedan plötsligt nu kom den och nu måste man ta ställning inom några månader bara... 
panik! om det varit längre process där man hade informationsträffar, och vad det skulle 
innebära med omarrondering... vi ska inte omarrondera alls vi ska bara prata om det. Det 
kanske skulle upplevas så mycket mer positivt utav 65-åriga Britta som har ägt skiften i 30 
år, som aldrig hade tänkt på det och så kommer det här bara som blixt ur en klar himmel. 
Man kan bli då negativ. Men om man hade innan mer diskussion, skulle kanske beslutet 
kunnat mogna fram. Man skulle kanske dra ut lite, mer i tid, ge lite mer möjligheter att 
diskutera istället för att vara mer konsulterande/beslutande.” (R18) 

Det har inkommit ett flertal synpunkter om att det finns bara negativ information i 

media angående omarrondering samt att det inte framgår något positivt om de 

genomförda omarronderingarna. 

“Pressen överlag i landet skriver bara om tråkigheter, men 90 % är saker vi är arga på, sura 
på. Det finns ju ingenstans skrivet "Tänk vad bra det här vart i Leksand nu när vi fick 
omarrondering." Ingen skriver något sådant. Men allt som markägaren sitter och läser... 
och nu vart det åt helvete det där med omarronderingen. Det klingar lite dåligt. Fast de som 
är berörda är väldigt nöjda men det framkommer ingenstans. Det är bara nej-sida som hörs 
och då skriver ju tidningar därifrån.” (R20) 

En lämplig åtgärd kan vara att marknadsföra omarrondering (R20). R20 menar att 

det ska vara mera information om fördelarna för markägarna innan processen är 

igång samt mycket diskussion "vi ska inte ta av någon mark... vi ska bara diskutera.” R20 

understryker att länsstyrelsen skulle vara bättre på att gå ut och svara på 

motståndarnas argument samt föreslår att myndigheterna ska vara lite mer aktiva. 

R10 ansåg att det är viktigt med saklig information samt att myndigheter tar fram ett 

bra och sakligt underlag. 

Möten 

Mötena har fått mycket kritik för att de var för stora samt att det saknades 

diskussion och enskild information. Flera markägare föreslår att myndigheterna 

håller små möten med färre markägare samt att de håller bättre koll på vilka som får 

komma in. 

Opinionsprövningen 

Markägare R13 och R14 hävdar att Lantmäteriet har utformat svarstalongen 

(opinionsblanketten) på fel sätt. De anser att det inte är rätt att de som inte specifikt 

svarade att de var emot omarrondering, räknades som ja-röster. De tyckte att någon 

som kanske missar att läsa eller de som inte är hemma mycket och inte hinner läsa 
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posten inom given tid, räknas väl också som ja-röstare. R14 tyckte att 

opinionsblanketten skulle ha utformats med en ruta för ja och en ruta för nej. 

Andra synpunkter och förbättringsförslag 

R20 anser att omarronderingen är en alldeles för långdragen process samt omfattar 

för stora områden. Enligt R20 ska omarronderingen inte hålla på i 10 år med 

avverkningsförbud. För att förbättra omarrondering föreslår R20 

 “att sätta dit resurser, många lantmätare, många handläggare samt att ta mindre 
portioner, mindre områden” (R20) 

Ett annat förslag från R6 är att omarrondering ska ske generationsmässigt över lång 

tid, dvs i samband med ägarskiften. R6 menar att om ägaren avlider kan 

myndigheten ska kunna gå in och köpa upp dödsbon för att kunna få ordning på 

marken utan tvångsåtgärder. Många markägare ser frivilliga markbyten som ett bra 

alternativ till omarrondering. Flera tycker att det ska vara lättare att göra 

markbyten, att bygga upp ett skogsbestånd på egen hand. Flera markägare tycker att 

frivilliga markbyten ska vara billigare och att de inte ska ta så lång tid. R16 föreslår 

en etablering av ett lokalt lantmäterikontor i Rättvik som hjälper med markbyten. 

Sammanfattning 

Information angående omarronderingen från myndigheterna uppfattades överlag 

positivt av markägarna. Dock tyckte några markägare att det var svårt att förstå samt 

att det saknades viss information. Myndigheternas möten kritiserades, mest för att 

de var för stora samt att det saknades möjligheter att diskutera och ställa frågor. 

Många markägare blev irriterade då motståndsrörelsens representanter hade varit 

högljudda och dominerade för mycket. Allt detta skapade dålig stämning och gjorde 

det omöjligt för många markägare att komma till tals. Relation mellan markägare 

och myndigheterna är en svår balansgång. Ingen kunde riktigt svara var gränsen 

skulle gå mellan markägarnas och myndigheterna bestämmanderätt i processen. De 

flesta markägare var dock överens om att markägare ska ha en stor roll samt en stor 

bestämmanderätt i processen eftersom det är markägare som äger marken. Många 

tycker att det ska vara en ömsesidig process som kännetecknas av samverkan och 

samförstånd mellan markägare och myndigheterna. Någon ansåg att omarrondering 

ska ha mer tvångsmässig karaktär och den jämfördes med exploatering då effektivt 

skogsbruk är viktigare för samhället än den enskilde markägarens intressen. Det har 

framkommit många synpunkter angående omarronderingsprocessen samt några 

förbättringsförslag. Många markägare tyckte att frivilliga markbyten är ett bra 

alternativ till omarrondering och att processen med frivilliga markbyten ska 

förenklas och utvecklas. 



 

 

32 

5 Diskussion 

Metodval samt resultat från intervjuundersökningen diskuteras i detta avsnitt.  

5.1 Metoddiskussion 

Semistrukturerade telefonintervjuer visade sig att vara en bra metod för att uppnå 

studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer som inte hade fast struktur gjorde att 

man kunde få djupet och bredden i undersökningen till skillnad från intervjuer med 

fasta svarsalternativ (Ryen, 2004). Valet att göra intervjuer per telefon framför 

personliga intervjuer bidrog till att författarna kunde intervjua fler markägare samt 

undvek resekostnader och onödig tidsförlust. Ur tidsperspektiv var valet av metod 

optimalt. Författarna anser att kvaliteten och kvantiteten av insamlat data som 

mycket tillfredsställande dock blev innehållet och mängden av information som 

erhölls genom 18 intervjuer för omfattande och därmed tog det mycket tid att 

bearbeta och analysera data. 

Författarna är medvetna att inom forskningsområdet dominerar enkäter som 

forskningsmetod. En kombinerad metod dvs enkäter och intervjuer skulle bidra till 

att en undersökning blir både kvantitativ och kvalitativ vilket medför både djup samt 

en representativ statistik. Denna metod användes inte i studien för att 

undersökningen då skulle bli mer omfattande och tidskrävande vilket bedömdes ta 

mer än 10 veckor. Under denna studie framkom nya aspekter av problem, vilket är 

en av fördelarna med kvalitativ metod. Detta omnämns även i litteraturen (Trost, 

1997; Esaiasson et al., 2012).  

I urvalet togs ingen hänsyn till samägande. Det bedöms att det inte kunnat ha större 

påverkan på resultatet. Ett ökat urval i intervjuundersökningen hade förmodligen 

inte lett till någon större skillnad i resultatet. Det skulle kanske eventuellt kunna 

medföra en något mer nyanserad bild av markägares syn på omarrondering dvs ge 

ett något bredare perspektiv. Även om respondenterna valdes slumpmässigt och 

informationsmättnad uppnåddes, skulle man kunna komplettera studien med 

intervjuer av respondenter som är mer insatta i omarronderingsprocessen, till 

exempel några från motståndsrörelsen samt de som överklagade den inställda 

förrättningen om omarrondering. Att även intervjua någon från länsstyrelsen och 

Lantmäteriet hade kunnat belysa myndigheternas syn på problemet. Det bedöms 

kunna ha medfört mer kunskap och belysa synen på omarrondering från fler 

infallsvinklar. Detta gjordes inte i denna studie på grund av tidsbrist. 

Frågeformulering skulle ha gjorts bättre samt med färre frågor. Intervjuguiden 

innehöll en del ja/nej-frågor vilket gjorde att erhållna svar på dessa frågor var något 

innehållsfattiga.  
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Telefonintervjuer genomfördes inte helt utan problem. Förmodligen påverkade 

avsaknad av erfarenhet att genomföra telefonintervjuer och tidspress till att det 

ställdes ett flertal ledande frågor samt inte ställdes följdfrågor när de verkligen 

behövdes till respondenterna. Detta gjorde att intervjuaren ibland påverkade 

respondenternas svar som gjorde att viss erhållen informationen kunde bli lite 

vinklad. Avsaknad av följdfrågor ledde till att respondenternas syn på vissa problem 

förblivit outredd.  

Ett annat problem som uppstod vid genomförandet av intervjuer var att några 

markägare som i Lantmäteriets datafil var märkta som ja-sägare svarade i 

intervjuerna som om de hade röstat mot en omarrondering. I efterhand kan 

författarna konstatera att dessa markägare missuppfattade omröstningsreglerna. 

Dessa respondenter hade skrivit under motståndsrörelsens protestlista. De tänkte 

förmodligen att det räcker med att skriva på en protestlista så blir de automatiskt 

nej-sägare i opinionsundersökningen, vilket inte stämmer. Att intervjua sådana 

personer var mycket förvirrande och att det blev svårt att analysera och 

sammanställa deras svar i förhållande till andra respondenter.  

Under intervjuer hade många respondenter svårt att prata om sig själva, om deras 

personliga situation i omarronderingen. Det verkar som att omarrondering är ett 

väldigt känsligt ämne och att intervjua markägare kräver en speciell 

intervjukunskap/intervjuteknik eller större erfarenhet. 

Erhållet resultat skulle kunna kontrolleras med metodtriangulering dvs med hjälp av 

andra forskningsmetoder vilket inte gjordes pga tidsbrist. Däremot kontrollerades 

data genom att de ställdes i förhållande till tidigare forskning. Det visade sig att i 

denna studie har framkommit en del liknande resultat som i andra studier vilket 

tyder på att erhållen datas trovärdighet är hög. 

5.2 Resultatdiskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet av de 19 intervjuerna. 

Omarrondering är en väldigt komplicerad process där många fastighetsägare och 

många olika faktorer är inblandade. Resultatet av intervjuerna från studien visade att 

respondenternas inställning till omarrondering skiljer sig, även om vissa mönster har 

framkommit.  

5.2.1 Markägares inställning till omarrondering 

De mellanstora och stora markägande respondenterna som hade en positiv 

inställning till omarrondering, är aktiva skogsbrukare som upplever stora problem 

med ägosplittring. I omarrondering vill de få ett samlat markinnehav för att 

underlätta och effektivisera skogsbruket. Samtliga av dessa respondenter hade även 
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någon sorts positiv erfarenhet från tidigare omarronderingar, antingen av egen 

erfarenhet, genom kontakt med andra markägare från redan omarronderade 

områden eller genom att de själva hade jobbat med skogsbruk i 

omarronderingsområden och själva sett hur det fungerar. 

Denna positiva erfarenhet framgår även från Akkaya Aslan et al. (2007) som anger 

att om omarrondering sker på effektivt och lyckat sätt, påverkar detta även 

fastighetsägare i andra närliggande områden positivt. Tidigare erfarenhet uppfattades 

som en av de viktigaste anledningarna till positiv inställning till omarrondering i 

västra Rättvik, för markägare med ett markinnehav över 5 ha gränsen. Dessa stora 

och mellanstora markägande respondenter ser kostnader för omarrondering som en 

långsiktig investering i skogen. 

Små markägare, respondenter med ett markinnehav under 5 ha gränsen, röstade ja 

till en omarrondering antingen för att sälja sin mark eller för att upplösa samägande. 

I den här gruppen fanns även några som hade skrivit på motståndsrörelsens 

protestlista och därmed antagit att det räckte för att rösta nej i opinonsprövningen 

och därför inte skickat in den riktiga opinionsblanketten, vilket medfört att de 

automatiskt röstat ja för en omarrondering (eller helt enkelt glömt bort att de röstat 

ja). Detta är dock ett antagande då det i intervjuerna framstår som om de är och var 

emot en omarrondering även om de inte aktivt röstat emot genomförandet av den.  

Sammanfattningsvis kan man säga att de markägare som ville ha en omarrondering 

såg omarrondering som en lösning på sina problem. Efter att omarronderingen i 

västra Rättvik blev inställd kände dessa markägare förtvivlan och hopplöshet, inte 

bara för sig själva utan även för kommande generationer. 

“Jag hade hoppats på en omarrondering för att få ett samlat innehav… jag är besviken... 
jag hade velat samla ihop allt... sedan har allt kraschat, all min tid och energi” (R18)  

Sklenicka et al. (2014) skriver att markägare är generellt positivt inställda till 

omarronderingar, men motsätter sig när den specifika verksamheten berör deras 

mark eller intressen. Detta är kännetecknande även för denna studie eftersom de 

allra flesta respondenter såg stora problem med ägosplittring samt även fördelarna 

med en omarrondering men många röstade ändå nej till en omarrondering.  

Omarrondering bör enligt Akkaya Aslan et al. (2007), genomföras med försiktighet, 

känslighet och rättvisa pga att den direkt påverkar äganderätten.  Även om 

markägare röstar nej till en omarrondering så kan de bli tvungna att medverka i en 

omarrondering ofrivilligt, om majoriteten av markägare röstar för en 

omarrondering (Länsstyrelsen Dalarna, 2015). Alltför små markägare (under 5 ha) 

samt några med större innehav ser därför en omarrondering som en sorts laglig 

stöld. För dessa markägare är inte effektiviseringen lika viktig eller inte viktig alls, 

det är äganderätten som de blir av med, vilket medför den negativa inställningen. 
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Det finns en möjlighet för dessa markägare att köpa till mark, men det ger ingen 

säkerhet för att de får behålla sin egen mark. För dessa är det oftast ett känslomässigt 

ägande genom arv, tillhörighet, förlorad jakträtt och andra saker som de riskerar att 

bli av med. Det är vetskapen om att de ofrivilligt måste medverka samt att de 

dessutom blir av med sin mark som gör att dessa markägare blir negativt inställda. 

Små markägares situation beskrivs tydligt av Eklund et al. (1996). Där framgår att 

markägare med små markinnehav inte har känt att de kunde påverka 

omarronderingens utgång samt att de kände sig ibland till och med “överkörda” av 

Lantmäteriet. De skäl som Akkaya Aslan et al. (2007) nämner till varför markägare 

motsätter sig omarronderingar; tillhörighet till familjeägda marken, rädslan för att 

förlora sin mark samt otillräcklig kunskap om omarrondering, förekommer även i 

denna studie.  

Samtliga stora och mellanstora markägare som var negativa till en omarrondering 

ansåg sig redan ha ett relativt samlat markinnehav, för dessa respondenter var det 

mest ovissheten om deras redan samlade markinnehav skulle undantas en 

omarrondering eller inte, som var en av de mest avgörande faktorerna till att de 

röstade nej till en omarrondering. Om deras samlade mark inte skulle undantas, 

uppstår för dem brist på upplevd nytta. Det är enligt Lou & Timothy (2017) viktigt 

att utvärdera hushållens ursprungliga produktionsvillkor innan omarrondering för 

att utjämna obalansen mellan jordbrukare med bra markförhållanden och de med 

mindre gynnsamma markförhållanden. 

Flera markägare tycker att omarronderingsprocessen tar alldeles för lång tid, aktiva 

skogsbrukare anser att avverkningsstoppet i samband med omarrondering är 

förödande då de blir utan arbete och inkomst under flera år. De kanske har 

investerat i dyra skogsmaskiner som bara blir stående men ändå måste betalas av. 

Jordbrukare som har jordbruket som enda inkomstkälla är enligt Lou & Timothy, 

(2016) mycket känsliga till alla markreformer och förändringar. Deras slutsats är lika 

relevant för skogsbruket och skogsbrukarna. 

Kostnader diskuterades mycket under intervjuerna, att de var en av de största 

påverkande faktorerna till negativ inställning. Under intervjuerna ställdes därför en 

följdfråga till de som röstade emot en omarrondering (se bilaga C) om vad som hade 

krävts för att de skulle ha röstat ja i opinionsprövningen. Av resultatet av frågan 

framgår att ingen nämnt något om kostnader, det var andra faktorer som skulle ha 

varit avgörande för att de skulle ha röstat ja till en omarrondering i västra Rättvik, 

bla mer personlig information. Detta tyder på att kostnaden i sig inte är den 

avgörande faktorn för negativ inställning men den finns med som en del av negativa 

markägares resonemang.  

Resultatet av intervjuerna visar att flertalet av dessa mellanstora och stora markägare 

önskar mer personlig kontakt och tydligare information från myndigheterna utifrån 
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markägares egna personliga situation. Enligt Akkaya Aslan et al. (2007) ökar 

tillfredsställelsen med omarronderingsresultatet efter att alla misstankar och 

tveksamheter blir klargjorda. Detta var något som markägare i västra Rättvik inte 

hade fått tillgång till. För att göra lyckade omarronderingar i framtiden känns det 

som en viktig synpunkt att ta med.  

Även Lou & Timothy (2017) påpekar att liten kunskap om omarrondering gör att 

jordbrukare har dålig förståelse av fördelar som omarrondering kan medföra för 

dem och därmed sänker deras tillfredsställelse. I denna studie antas att detta kan ha 

haft betydelse för en negativ inställning till omarrondering, pga att markägare inte 

haft tillgång till mer personlig kontakt för att diskutera sin personliga situation. 

En nyans av ett problem har identifierats angående samägandet och omarrondering, 

detta framgår inte av det presenterade resultatet men det ansågs finnas med latent 

under en del intervjuer, som en dold påverkande faktor för hur vissa markägare 

röstat i opinionsundersökningen. Vissa markägare som äger marken tillsammans 

med släktingar har påverkats av de övriga delägarnas beslut. Detta sker genom en 

solidarisk röst för att behålla en god relation till sin familj och sina släktingar. 

5.2.2 Markägares uppfattning av omarronderingsprocessen 

När omarronderingsprocessen i västra Rättvik startade förekom det att markägare 

kände sig “tagna på sängen”, dvs de var inte förberedda på att detta var i antågande 

och de blev uppskrämda, vilket kunde påverka att de hade svårt att ta till sig den 

skriftliga informationen från myndigheterna. Hiironen och Riekkinen (2016), 

poängterar att behovet av att sprida kunskap om omarrondering innan en 

omarronderingsprocess startar är stort, för att det kan underlätta markägares 

uppfattning av hur omarrondering påverkar dem. I detta sammanhang känns 

slutsatsen från Hiironen och Riekkinen (2016) om att sprida kunskap om 

omarrondering innan processen startar som mycket relevant och aktuellt. Detta kan 

leda till att överraskningsmomentet minskar, att de får längre tid på sig att ta emot 

information, att de grundligt hinner reflektera över sin egen situation så att deras 

beslut hinner mogna fram. Därför känns det angeläget att myndigheterna i tidigt 

skede ska komma ut med bra information om fördelar med omarrondering vilket 

enligt Kånåhåls-Pettersson & Pettersson (1982) kan ändra markägares inställning 

från negativ till positiv. 

Myndigheterna anordnade flertalet möten, dessa har fått stor kritik av de allra flesta 

respondenter, då de upplevde dessa möten som katastrofala. Detta beror enligt 

författarna i den här studien till stor del på att mötena var för stora, med för många 

markägare och därför liten möjlighet till god kommunikation och diskussion från 

både myndigheters och markägares sida, vilket gjorde att yttrandemöjligheterna 
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ansågs vara väldigt små på dessa möten. Även Kånåhåls-Pettersson & Pettersson, 

(1982) poängterar att enbart stora möten inte är en bra lösning.  

Det bedöms här finnas ett klart behov av förändring vilket kan härledas från en 

tidigare studie som visar att tillfredställelsen med omarrondering ökar om 

markägarna känner sig hörda samt får möjlighet att framföra sina åsikter (Lisec et 

al., 2014). Stormöten uppfyller i dagsläget inte markägares förväntningar av en 

öppen diskussion där tveksamheter och otydligheter kan klargöras. Stormöten är 

inget att rekommendera för framtiden.  

Från resultatet kan konstateras att markägarna inte fick tillräcklig enskild 

information. Personliga möten innan en opinionsprövning är något som många 

respondenter både önskar och som de upplevdes ha nytta av. Personliga möten 

medför att markägare kan få tillgång till mer personlig information vilket ger 

markägaren bättre kunskap om sin egen situation och bidrar till att markägare får 

bättre förståelse av de fördelar som omarrondering kan medföra för dem (Lou & 

Timothy, 2017). 

Ur respondenternas egna berättelser framgår ett genomgående tema angående 

motståndsrörelsen. Upplevelsen av motståndsrörelsen berodde mycket på om 

markägare är negativa eller positiva till en omarrondering. För många nej-sägare 

ansågs motståndsrörelsen som deras representant i processen. För ja-sägare 

upplevdes motståndsrörelsen som ett störande och förvirrande irritationsmoment. 

Motståndsrörelsen spelade en stor roll i bildandet av negativ opinion mot en 

omarrondering i processen. Detta är ett historiskt fenomen i Dalarna då motståndet 

mot alla skiftesreformer varit starka. Det är svårt att påverka detta eftersom det 

handlar om yttrandefrihet vilket är en de grundläggande mänskliga rättigheterna. 

Yttrandefrihet är en frihet att yttra sig och framföra sina åsikter utan censur. Men i 

denna omarronderingsprocess vill författarna ifrågasätta de medel motståndsrörelsen 

använde för att få fler nej-röster. Ur markägares berättelser framgick att 

motståndsrörelsen ringde runt, skickade brev, gjorde hembesök, med påtryckningar 

om att skriva under deras protestlista mot en omarrondering. Vissa markägare ansåg 

att motståndsrörelsen utövat utpressning, att de övertalade markägare att sätta ett 

kryss i nej-rutan och någon kallar detta sätt för maffiametoder. Ur offentliga 

dokument framgick att det förekommit en mycket aktiv påtryckargrupp, vilka 

gjorde att markägare inte vågade ge uttryck för sin positiva inställning till 

omarrondering. Det uppstår en fråga om hur mycket påtryckningar som får 

förekomma i omarronderingsprocessen. Författarna vill sätta denna situation i 

jämförelse med ett riksdagsval, att ett parti skulle knackat på, ringt runt och utövat 

påtryckningar för att folk skulle rösta för dem eller mot något annat parti. Samhället 

skulle garanterat reagera på ett sådant tillvägaggångssätt. Det känns därför märkligt 

att detta är tillåtet i omarronderingsprocessen. 
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Generellt vill respondenterna att om en omarrondering ska genomföras så ska den 

ske genom ett samförstånd, genom ett genuint samarbete och ömsesidig respekt 

mellan markägarna och myndigheterna. En förutsättning för detta anses vara att 

markägaren tillåts vara mer delaktig i processen från början till slut. Det är även 

viktigt för respondenterna att få möjlighet att kunna framföra sina åsikter samt att 

deras åsikter verkligen tas emot. Återigen framhålles vikten av markägares aktiva 

deltagande i processen vilket enligt Lisec et al. (2014) anses som en viktig faktor för 

ökad positiv inställning.  

Markägaren bör vara en viktig part i processen samt behandlas med hänsyn, 

varsamhet och respekt eftersom omarrondering direkt berör äganderätten. 

Omarrondering är en komplicerad process där det är svårt att tillgodose allas 

intressen. Det vore bra om omarronderingsgenomförande kunde medföra “största 

möjliga nytta åt största möjliga antal.” (R17)  

Om en omarrondering inte genomförs upplever aktiva markägare att det uppstår ett 

“dead end”. Att lösa ut delägare ur fastigheter är kostsamt, att genomföra egna 

markbyten är svårt, förrättningarna är tidsödande och dyra. Med följd att ingenting 

händer, ingen utveckling sker och intresset för skogen blir sämre och sämre. Nästan 

alla respondenter hade röstat likadant om en opinionsprövning under samma 

förutsättningar skett idag, vilket betyder att något måste förändras för att det för 

markägare ska kunna bli intressant att medverka i en omarrondering.  

5.3 Författarnas förbättringsförslag 

Omarrondering i Sverige är i dagsläget inte en helt optimal process och bedöms ha 

ett behov av utveckling, förbättring och modernisering. Författarna diskuterar 

vidare problem med omarronderingsprocessen som de har upplevt själva under 

denna studie samt föreslår förbättringsförslag. 

Det informationsflöde som berör omarrondering upplevs som starkt negativt. Det 

handlar mest om media då det enbart publiceras negativa insändare om 

omarrondering samt artiklar som belyser omarrondering på ett negativt sätt. 

Myndigheterna är inte alls med i detta informationsflöde. Många markägare angav 

att de inte visste någonting om omarrondering och “blev tagna på sängen” när de fick 

det första brevet från myndigheterna. Det tyder på att det finns stora brister i hur 

informationen om omarrondering sprids samt att det saknas diskussion och 

information. Myndigheterna svarar inte på insändare eller lyfter inte fram fördelar 

med omarrondering i medier. Myndigheterna syns eller deltar inte heller på sociala 

medier där diskussioner om omarrondering förekommer.  

Om myndigheterna blir mer regelbundet aktiva och synliga i informationsflödet 

samt marknadsför fördelar med omarrondering kan det påverka markägares 
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uppfattning av omarrondering på ett positivare sätt. Man kan också göra några 

informationsfilmer som på ett enkelt sätt belyser tidigare omarronderingar; hur det 

gick till med tidigare omarronderingar och hur markägare från dessa områden 

upplever genomförda omarronderingar samt hur omarronderingsprocessen går till 

och hur myndigheterna går till väga med önskemålsdagar och skiftesindelning. 

I denna studie upplevde författarna att myndigheternas och LRF:s information om 

omarrondering på internet var väldigt utspridd och det upplevdes rörigt; både 

länsstyrelsen, Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och LRF har någon slags information om 

omarrondering på sina hemsidor. Det skulle underlätta om myndigheterna hade en 

gemensam informationskanal angående omarrondering på internet, (t ex 

www.omarrondering.se), med möjligheter till inloggning och tillgång till personlig 

information om omarrondering för varje markägare samt att markägare skulle kunna 

få möjligheter att ställa frågor och diskutera med myndigheterna. 

Skriftlig information som markägare fick av myndigheterna upplevdes överlag bra 

men många markägare har ett stort behov av personlig information. Myndigheterna 

skulle kunna utveckla sitt utskick och fylla det med mer personlig information där 

det tydligt framgår vad det kommer kosta för varje enskild markägare samt vilka 

arealer som undantas. 

Informationsmötena upplevdes av de flesta markägare som negativa för att de var för 

stora samt saknade möjlighet till diskussion och personlig information. Det hade 

varit bättre om myndigheterna hade små möten med färre personer där varje 

markägare kunde få en personlig information samt kunde ställa frågor. Idealfallet - 

enskilda möten. Markägare skulle då kunna känna sig mer delaktiga i processen och 

deras uppfattning av omarrondering skulle ha påverkats positivt.  

5.4 Hållbar utveckling 

Omarrondering är en mycket relevant och aktuell process ur hållbarhetsperspektiv. 

Hållbar utveckling innebär att dagens behov av önskad samhällsutveckling tillgodoses 

utan att äventyra kommande generationers behov och möjligheter. 

Omarrondering leder till att ägosplitting och dess problem kraftigt minskas samt att 

skogsfastigheterna blir till större brukningsbara enheter. Detta skapar förutsättningar 

för ett hållbart skogsbruk, vilket innebär en långsiktig och uthållig skogsproduktion 

som tar hänsyn till natur- och landskapsvård. 

För enskilda markägare innebär ett hållbart skogsbruk bättre lönsamhet samt ökade 

investeringsmöjligheter. Omarrondering är en viktig del av landsbygdsutvecklingen 

där flera arbetstillfällen skapas, skatteintäkter av näringsverksamheter ökar samt att 

servicefunktioner på landsbygden förbättras. Därför känns det extra viktigt  att 

utveckla en hållbar omarronderingsprocess. 
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6 Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser och förslag till framtida studier. 

 

•Vad hade markägare i västra Rättvik för inställning till omarrondering under 

opinionsprövningen? 

Inställningen till omarrondering hos markägare i västra Rättvik var mycket 

varierande, allt från klart positiv till klart negativ. Följande faktorer påverkade 

markägares inställning till omarrondering: storleken på markägarens innehav; hur 

samlat innehavet är; hur de använder och förhåller sig till sin mark; deras tidigare 

erfarenhet av omarrondering samt tillgången till tydlig personlig information från 

myndigheterna i processen.  

 

•Hur uppfattade dessa markägare omarronderingsprocessen? 

Omarronderingsprocessen upplevdes problematisk av både ja- och nej-sägare. De 

flesta problem återfinns i samband med myndigheternas stormöten samt i 

informationen från myndigheterna. I processen saknade markägare tydlig personlig 

information, diskussion, personlig kontakt och samverkan mellan myndigheter och 

markägare. 

6.1 Förslag på framtida studier 

Det kan konstateras att inom studerat forskningsområde i Sverige hittades bara två 

examensarbeten som undersökte markägares syn på omarrondering och dessa 

utfördes 1982 och 1996. Att utvärdera omarrondering ur mer personligt perspektiv 

är viktigt för att få bättre uppfattning av markägares motivation och behov samt att 

det kan leda till förbättringar av nuvarande omaronderingsprocess (Lisec et al., 

2014). Svensk forskning inom detta område på avancerad nivå hittades inte därför 

känns det angeläget att tillsätta forskningsresurser och återuppta forskning inom 

detta ämne.  

•Under genomförande av denna studie upptäcktes ett problem som handlar om en 

tidigare genomförd omarrondering. Ur intervjuerna framgick att några markägare 

kände sig bortglömda och diskriminerade i tidigare omarrondering därför kan det 

det vara intressant att via intervjuer och/eller enkätundersökningar undersöka 

markägares uppfattning av genomförda omarronderingar.  

•Att besvara forskningsfrågor som ställdes i denna studie med kvantitativ metod 

genom enkätundersökning kan bli en intressant jämförande studie.  
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• En annan intressant metod som skulle kunna användas i undersökningen för att 

utreda de anledningar varför markägare har negativ inställning till omarrondering 

kan erhållas genom att studera de beaktansvärda skäl som markägare redovisar i 

opinionsblanketten när de röstar nej till en omarrondering. 
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Bilaga A, Brev till markägare 

 

 

Examensarbete kring omarronderingen i Västra Rättvik 

Hej! 

Vi är två studenter, Sofia Lassbo och Olga Pasichna, som läser sista terminen på 

Lantmätarprogrammet vid Högskolan i Gävle. För närvarande skriver vi vårt examensarbete som 

undersöker omarronderingsprocessen vid den inställda omarronderingen i Västra Rättvik 2015. Vi 

arbetar inte för någon myndighet, kommun eller liknande och vi får endast studiemedel som 

ersättning eftersom detta arbete utgör en del av vår utbildning på Högskolan i Gävle.  

Vi vill undersöka fastighetsägarnas syn på omarronderingsprocessen genom en kortare intervju via 

telefon. Undersökningen har fokus på markägare i hela Västra Rättvik och vi har valt 18 personer 

bland de som röstade ja/nej och de som inte röstade alls. Dessutom tog vi hänsyn till arealstorlek. 

Omröstningsresultatet är en offentlig handling som vi har fått från Lantmäteriet. 

Vi kommer att ringa upp dig inom en vecka från utskicket för att bestämma dag och 

tid för intervju. Om du vill kan du också maila eller smsa förslag på en lämplig tid. 

Vi har ett önskemål om att få spela in vårt samtal med dig. Anledningen är att detta förenklar 

arbetet med att sammanställa allt material samt att säkerställa att inget missuppfattas eller saknas. 

Det inspelade materialet kommer endast att eventuellt användas av examinatorerna på Högskolan i 

Gävle vid arbetets betygsättning för att påvisa att intervjuerna verkligen har ägt rum. Det inspelade 

materialet kommer att raderas när arbetet avslutas. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avsluta den. Alla dina svar kommer att 

behandlas anonymt och resultatet kommer endast att användas i forskningssyfte. Vi kommer att 

redovisa era argument anonymiserat i examensarbetet. Det kommer alltså inte gå att koppla dina 

argument till dig som person eller till din fastighet. 

Era svar är mycket värdefulla för oss och de kan hjälpa oss att få svar på de frågeställningar vi 

skall besvara i vårt examensarbete. 

Rapporten beräknas vara klar i juli 2017. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.  

Tack på förhand för din medverkan!  

Med vänliga hälsningar, 

Sofia Lassbo  

Epost XXX  

Tel XXX  

Olga Pasichna  

Epost XXX  

Tel XXX  
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Bilaga B, Intervjufrågor 

Generell info  

Ålder? Yrke? Storlek på markinnehavet i västra Rättvik?, Har ni ägt marken länge?, Äger ni 

den idag  

Hur använde du din mark i Västra Rättvik när omarronderingsprocessen startade? (Vad fick 

du ut av ditt markinnehav?)  

2.      Vad är det viktigaste för dig med ditt markinnehav?  

· På vilket sätt?  

3.      Vad tycker du om att marken är i Dalarna är starkt ägosplittrad till exempel att en 

fastighet kan bestå av många utspridda skiften?  

· Vad tycker du att det finns för för- och nackdelar med ägosplittring ?  

4.      Vad är det första du tänker på när du hör ordet omarrondering?  

Frågor om omarronderingsprocessen  

Information  

5.      Hur och var fick du information?  

Om ja:  

· Hur upplevde du informationen du fick av myndigheterna inför 

opinionsprövningen?  

6.      Har du letat efter information själv, utöver länsstyrelsens/Lantmäteriets 

information?  

7.      Besökte du myndigheternas informationsträffar?  

Om ja:  

·         Vad tyckte du om informationsträffarna?  

8.      Besökte du några andra möten? (som fastighetsägare själva anordnade?)  

Om ja:  

·         Vad tyckte du om deras träffar?  

   

Opinionsprövning  

9.    Upplevde du att du fick tillräckligt med tid för att kunna ta ditt opinonsbeslut?  

10.  Varför röstade du som du gjorde ang. omarronderingen?  

11.  Vad avgjorde hur du skulle rösta i opionionsundersökningen?  
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12.  Vet du vad priset per ha var i omarronderingen?  

Om ja:  

· Minns du Var du hittade prisuppgiften?  

· Räknade du ut vad det skulle kosta för dig att vara med i omarronderingen?  

   

 (Om negativ inställning):   

· 1. Vilka förändringar hade krävts för att du skulle ha röstat ja?   

· 2. Om omarronderingen hade varit gratis, hade du velat vara med då?  

   

(Om positiv inställning):   

· Vad tror de som röstat emot hade för anledningar till sitt nej? 

13.  Hade du röstat annorlunda i opinionsundersökningen om den hade skett idag?  

Myndigheternas tillvägagångssätt 

14.  Hur är ditt förtroende för myndigheterna som är ansvariga för omarrondering?  

15.  Har du fått tillräckliga möjligheter att yttra dig?  

· Har du framfört dina synpunkter?  

16.  Kände du att dina åsikter och dina intressen skulle ha kunnat bli tillgodosedda om 

omarronderingen blivit genomförd?  

17.  Hur upplevde du att markägares roll (ställning) i processen var enligt dig?  (Vilka 

rättigheter bör markägare ha i processen?)  

18.  Hur bör markägarens roll (ställning) se ut i omarronderingsprocessen tycker du?  

     Hur mycket får markägaren påverka utgången(resultatet) av en omarrondering  

19.  Har du några synpunkter angående hur myndigheter agerar i processen?  

20.  Finns det något som kan förbättras i processen?  

21.  Finns något mer som du vill berätta om? 
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Bilaga C, Respondentlista 

 

 

Respondent 
nummer 

Markinnehav 
(ha) 

Röstat i 
opinions-

prövningen 
Viktigaste med markinnehavet 

R1  < 5ha  Ja  
Sköta om skogen, har mer på annat ställe, detta är bara 

en liten plätt  

R2  < 5ha  Nej  
Fäbodtomten, arv, känslomässigt, att sköta det man 

har  

R3  5-40ha  Nej  
Inkomstkälla, livsdriv, arv. Arbetar och lever med 

skogen  

R4  < 5ha  Nej  
Släktställe. Att kunna få vara i skogen, ta ved för 

uppvärmning...  

R5  < 5ha  oklart 
Säljer lite ved, jagar. Köper till mark. Livsstil, 

fritidssysselsättning.  

R6  < 5ha  oklart Vill köpa mer skog. Tillgängligheten är viktigt.  

R7  5-40ha  Nej  
Ser skogen som en pensionsförsäkring. Att vara i och 

vårda skogen.  

R8  > 40ha  Ja  Att det är samlat, effektivt skogsbruk  

R9  > 40ha  Nej  
Naturupplevelsen och jakträtten, avkopplingen, att 

vara i skogen. Tar ved och sköter om skogen. Livsstil.  

R10  > 40ha  Ja  Att vårda skogen.  

R11  5-40ha  Ja  
Ägandet, det är roligt att äga mark som tillhört gården, 

ser mig som en förvaltare till nästa generation  

R12  5-40ha  Ja  
Roligt att ha och äga, hade hjälp vid avverkning och 

gallring.  

R13  < 5ha  Nej  Ekonomisk långsiktighet, vill köpa mer.  

R14  5-40ha  Nej  Jakt, sentimentala värden och ved till uppvärmning.  

R15  < 5ha  Nej  
Det är bra att äga det. Det är mitt, jag kan göra vad jag 

vill i stort sätt med min mark  

R16  < 5ha  Ja  
Ser skogen som ett företagande, men även 

känslomässigt eftersom det är ett arv.  

R17  > 40ha  Ja  
Avkastningen, det har gått i arv länge, det är viktigt att 

förvalta arvet.  

R18  5-40ha  Ja  Tillfredställande att äga skog, ägarkänsla.  

R20  
Pilotintervju  

Nr.1  
Verkar ej i Västra 

Rättvik.  

Detta är en markägare med stor areal från annat 
område men som bidrog med flera bra resonemang 

kring omarrondering.  
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Bilaga D, Visualiserat resultat 
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