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Sammanfattning 

Genom flera århundraden har fastigheter, genom arv, delats upp i skiften så pass många 

gånger att de i dag inte utgör lämpliga fastigheter. Omarrondering, som är en typ av 

fastighetsreglering, är ett verktyg som är till för att förbättra den befintliga 

fastighetsstrukturen och i Sverige används omarrondering i syfte att skapa ett så lönsamt 

skogsbruk som möjligt. Men det är långt ifrån alla fastighetsägare som ställer sig positiv till 

fastighetsregleringsmetoden.  

Syftet med studien var att beskriva hur berörda fastighetsägare ser på 

omarronderingsprocessen och vilka faktorer som är avgörande då de röstar nej till 

omarrondering samt presentera eventuella åtgärder som kan förenkla framtida 

omarronderingar. 

Studien genomfördes genom att intervjua fastighetsägare som röstat nej till omarrondering 

i en opinionsundersökning. Intervjupersonerna valdes ut slumpvis från en lista med 

fastighetsägare som röstat nej till omarrondering i västra Rättvik. 

Resultatet visade bland annat att motståndet till omarrondering berodde på: att det är en 

lång process som kostar mycket pengar, att fastighetsägare kan tvingas till omarrondering 

mot sin vilja och en rädsla att förlora jakträtten. En del fastighetsägare upplevde 

omarronderingsprocessen som odemokratisk och vinklad, ett större samförstånd mellan 

berörda parter efterfrågades.  

Studien utmynnade i bland annat följande slutsatser: Många fastighetsägare lyfte fram att 

omarronderingsprocessen måste bli snabbare och ske till en lägre kostnad. Förutom det 

framkom även faktorer av känslomässig karaktär och att samsynen måste förbättras mellan 

myndighet och fastighetsägare. Det fanns en viss positiv inställning till omarrondering som 

gjorde att fastighetsägare kunde tänka sig rösta för en omarrondering, men att det måste 

ske under andra former. Vissa fastighetsägare kunde aldrig tänka sig att rösta ja till 

omarrondering, de ansåg att processen ska vara frivillig. 

 

Nyckelord: Omarrondering, fastighetsreglering, opinion, ägosplittring, process, 

skogsbruk, skiften, markförvaltning. 

 



 

 

 

Abstract 

For centuries, property, inherited, has been divided in turn so many times that they do 

not currently form suitable real estates. Land consolidation, which is a type of 

reallotment, is a tool for improving existing property structure, and in Sweden land 

consolidation is used to create as profitable forestry as possible. But a lot of property 

owners are not in favor of the reallotment method. 

The purpose of the study was to describe how property owners look at the process of land 

consolidation, and what factors are crucial when property owners vote no for land 

consolidation and to present possible measures that can simplify future land 

consolidations. 

 

The study was conducted through semistructured telephone interviews with people who 

voted no to land consolidation in an opinion poll. Interviewees were randomly selected 

from a list of property owners, who voted no to land consolidation in western Rättvik. 

 

Results showed that, among other things, the resistance to land consolidation was due to it 

being a long and costly process, that property owners may have land consolidation forced 

upon them, and that they fear losing their hunting rights. Some property owners 

perceived the land consolidation process as undemocratic and angled, and called for a 

greater consensus among stakeholders. 

 

Our conclusions were that: Many property owners highlighted that the process of land 

consolidation must be faster and more cost efficient. In addition, factors of emotional 

nature also arise and that consensus is improved between authority and property owners. 

There was some positive attitude towards land consolidation, which allowed property 

owners to vote in favour of land consolidation, but that it must be done in other forms. 

Some property owners could never think of voting yes to land consolidation, and they felt 

that the process should be voluntary. 

 

Keywords: Land consolidation, reallotment, opinion, land fragmentation, process, 

forestry, land parcel, land management.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund  

Genom flera århundraden har fastigheter, genom arv, delats så pass många gånger 

att de i dag inte utgör lämpliga fastigheter (Länsstyrelsen Dalarna, 2010a). 

Eftersträvansvärt är att en skogsfastighet har en bredd på cirka 150 meter, men i 

ägosplittrade områden är det väldigt vanligt med långsmala skiften, det finns skiften 

som bara är några få meter breda och flera kilometer långa (Länsstyrelsen Dalarna, 

2010a). Långsmala skiften försvårar ett effektivt brukande av skogen (Länsstyrelsen 

Dalarna, 2010a). Skiftesdelningarna har skett på olika vis, bland annat genom 

sämjedelning, vilket innebär att fastighetsägare delar sin fastighet utan att vända sig 

till fastighetsbildningsmyndighet (Länsstyrelsen Dalarna, 2014). Sämjedelning är 

sedan en tid tillbaka förbjudet enligt 1 kap. 1 § andra stycket jordabalken (SFS 

2003:626). I Dalarnas län är i dagsläget ungefär 534 000 hektar av skogs- och 

jordbruksmarken ägosplittrad och i behov av omarrondering (Länsstyrelsen Dalarna, 

2017). Omarrondering, som är en typ av fastighetsreglering, är ett verktyg som är 

till för att förbättra den befintliga fastighetsstrukturen och i Sverige används 

omarrondering i syfte att skapa ett så lönsamt skogsbruk som möjligt (Kolis, 

Hiironen, Riekkinen & Vitikainen, 2016). I en omarrondering, byter markområden 

ofta ägare (Länsstyrelsen Dalarna, 2010a). 

För att en omarrondering ska bli möjlig att genomföra, måste båtnads- och 

opinionsvillkoret uppfyllas.  

Båtnadsvillkoret (begreppet förklaras utförligare i avsnitt 2.5) innebär något 

förenklat att fördelarna med fastighetsregleringen ska överväga de nackdelar som 

förrättningen medför (Julstad, 2015). Det går dock att bortse från båtnadsvillkoret 

om samtliga berörda fastighetsägare medger det (5 kap. 18 § p. 1 

fastighetsbildningslagen SFS 1970:988, härefter FBL).    

Båtnadsberäkningen sker kollektivt (Lantmäteriet, 2012), det vill säga på alla 

fastigheter som kan tänkas ingå i en omarrondering, vilket medför att det kan finnas 

enskilda fastigheter som inte uppnår en ekonomisk vinst av förrättningen. 

Båtnadsberäkningen visar inte vilka fastigheter, om det finns några, som missgynnas 

av en omarrondering.  

Opinionsvillkoret innebär enligt 5 kap. 5 § andra stycket FBL, att en reglering inte 

får ske om sakägare som har ett väsentligt intresse av regleringen mera allmänt 

motsätter sig förrättningen och dessutom har beaktansvärda skäl. Det finns dock 

undantag från opinionsvillkoret (se avsnitt 2.6). 

Enligt Länsstyrelsen i Dalarna röstar många markägare nej till omarrondering, i tron 

om att det blir en olönsam förrättning (Kerstin Granath, personlig kommunikation, 
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21 december, 2016, härefter förkortat Kerstin Granath). Enligt Lantmäteriet (u.å.) 

har förrättningskostnaderna för de senaste omarronderingarna legat mellan 1 500 kr 

och 2 150 kr per hektar mark. 

Denna studie inriktar sig mot fastighetsägare i västra Rättvik som sa nej till 

omarrondering. Omarronderingsområdet berörde cirka 20 000 hektar och den 

totala kostnaden för förrättningen skulle ha kostat 62 miljoner kronor, varav 

fastighetsägarna skulle fått betala 2 150 kronor per hektar produktiv skogs- och 

jordbruksmark som ingick i omarronderingsområdet (Länstyrelsen Dalarna, 2015). 

Resten av kostnaden skulle täckas av statliga bidrag. Tillkommer gör kostnader för 

ett utbyggt vägsystem (Länstyrelsen Dalarna, 2015). 

Omarrondering är positivt både för samhället och fastighetsägare, den positiva 

effekten på samhällsnyttiga faktorer sker ganska kort efter det att omarronderingen 

vunnit laga kraft, till skillnad från nyttan för den enskilde markägaren (Länsstyrelsen 

Dalarna, 2017).  

Motståndet till omarronderingen behöver inte vara relaterad till ökade kostnader, 

det kan även bero på orsaker av känslomässig karaktär, alltså något som inte kan 

mätas i pengar (van Dijk, 2007). 

1.2 Syftet med studien 

Syftet med studien är att beskriva vilka faktorer som är avgörande då fastighetsägare 

röstar nej till omarrondering samt presentera eventuella åtgärder som kan förenkla 

omarronderingsprocessen.  

En sådan kunskap borde underlätta framtida omarronderingar där åtgärder kan sättas 

in på ett tidigt stadium för att undanröja frågeställningar som annars upplevs eller 

skapar hinder för omarrondering.  

Frågeställning: 

• Vilka faktorer är avgörande för fastighetsägare som röstar nej till 

omarrondering? 

• Hur ser fastighetsägare på omarronderingsprocessen? 

• Vilka faktorer skulle kunna få fastighetsägare att ändra sitt ställningstagande 

och rösta ja till omarrondering?  

 

Genom att besvara frågeställningen erhålls värdefullt material som kan förenkla 

framtida omarronderingar. 

1.3 Avgränsning 

Personer över 80 år undantas från studien av etiska skäl. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet tas viss tidigare forskning upp som behandlar omarrondering. Det 

ges en förklaring till vad omarrondering är och hur det går till, men även förklaring 

till hur den stora ägosplittringen uppstått och att fastighetsägare kan ha känslomässig 

tillhörighet till sin mark.  

Det finns flera studier som behandlar omarrondering ur olika aspekter. Här 

presenteras ett urval som bland annat lyfter fram den ekonomiska nyttan som 

omarrondering medför. Den första beskriver hur en mer kvadratisk form på 

jordbruksfastigheten bidrar till ett mer kostnadseffektivt sätt att bruka marken. 

Kortare körsträckor resulterar i minskade kostnader i form av bland annat tidsvinst 

och lägre bränsleförbrukning (Oksanen, 2013).   

Nästa studie beskriver hur omarrondering i Finland förbättrar tidigare splittrade 

jord- och skogsbruksmarker och hur markerna kan brukas på ett mer effektivt och 

lönsamt sätt än tidigare (Hiironen & Riekkinen, 2016). Även det positiva med att 

bilda och bruka gemensamhetsmarker lyfts fram som ett alternativ i samband med 

omarrondering istället för enskilt ägande, brukningsmetoden är inte särskilt vanlig i 

Sverige men mer vanlig i Finland (Kolis, 2016). Kolis (2016) studie visar att 

tillväxten i gemensamhetsskogar är något större än den tillväxt som omarrondering 

bidragit till. Kolis (2016) lyfter även fram att gemensamhetsskog är ett fördelaktigt 

alternativ för fastighetsägare som inte vill bruka skogen självständigt.   

Ytterligare studier visar på betydelsen av omarrondering och vikten av att 

effektivitet och lönsamhet hålls uppe för att inte tappa konkurrenskraft, dessa 

studier visar att omarronderingsfrågor är aktuellt i många länder och påverkar 

nationell samt internationell handel. I Litauen respektive Kina ökas effektiviteten, 

med mer samlade marker. Det resulterar i lägre kostnader genom minskade 

körsträckor i brukandet av marken och därmed ökar konkurrenskraften inom 

jordbrukssektorn (Gaudešius & Rimvydas, 2011; Jinhao et al., 2017). Men det är 

för stor skillnad mellan dessa länders lagar och Sveriges lagstiftning för att 

jämförbara studier ska vara möjliga.  

En annan studie visar på skillnader mellan några europeiska länders omarrondering 

samt skillnader i lagstiftning och hur myndigheter jobbar med omarrondering för att 

förbättra fastighetsindelningen (Vitikainen, 2004). En del länder omarronderar för 

att förbättra jord- och skogsbruksmarker medan andra länder omarronderar för att 

förbättra bebyggda områden (Vitikainen, 2004).   

En svensk uppsats i ämnet behandlar båtnadsberäkning där bland annat minskade 

rågångar, kortare sträckor för att få fram virke till väg etcetera, bidrar till att 

uppfylla båtnadsvillkoret (Mikaelsson, 2012).  
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I de studier som nämnts ovan belyses många fördelar med omarrondering, men 

studierna utelämnar samsynen mellan fastighetsägare och myndigheter. Samsynen 

fyller en viktig roll för att förenkla framtida omarronderingar och av den 

anledningen ges en kortare tillbakablick av framväxten till dagens fastighetsstruktur 

som går att finna bland annat i Dalarna.   

2.1 En historisk tillbakablick till dagens 

fastighetsutformning 

Ända sedan 1200-talet finns det beskrivningar hur fördelning av jord utfördes, men 

att det kunde variera över landet och olika reformer har avlöst varandra från tid till 

annan, från att lösa försörjning, till att bruka marken så effektivt som möjligt, till 

enhetlighet (Julstad, 2015).  

I Dalarna finns det en lång historik av att bruka marken tillsammans och där månade 

föräldrarna om att både pojkar och flickor skulle få del av marken och därför delades 

marken vid arvskifte genom sämjedelning, till skillnad mot många andra delar av 

Sverige där den äldste sonen ärvde marken (WSP, 2008; Länsstyrelsen, 2016). En 

annan faktor som lade grunden till dagens fastighetsindelning var bruksrätten, vilken 

var en lag som avskaffades i mitten på 1800-talet och som innebar att släkten hade 

förköpsrätt i de fall marken skulle avyttras (Örjangård, 1951). Bruksrätten bidrog 

till att stärka banden till marken och bygden (Örjangård, 1951). Den historiska 

bakgrunden med arvskiften, bruksrätten och ingiften mellan olika byar har bidragit 

till dagens fastighetsstruktur som går att finna i Dalarna (Örjangård, 1951).  

Dåtidens bönder brukade marken och skogen efter den tidens seder och bruk, men 

med dagens skogsbruksmetoder blir markerna svårbrukbara, vilket leder till 

fördyrade avverkningar med bland annat längre transportsträckor för att få virke till 

väg samt svårare att avgöra fastighetsgränser, vilket fördyrar planeringen 

(Länsstyrelsen, 2016). Risk för stormskador ökar om kala ytor finns runt smala 

skogsskiften (Andersson, 2013). Även rätten att jaga kan vara ett hinder för ett 

effektivt brukande av skogen, då ett splittrat ägande bidrar till att jakträtt kan 

förekomma inom flera jaktområden och vid omarrondering kan dessa jakträtter 

försvinna, vilket visade sig i ett rättsfall (NJA 2000 s.165) där bland annat jakträtten 

låg till grund för motståndet till omarrondering och visar på starka band till marken. 

2.2 Vad lönsamhet innebär 

Genom omarrondering skapas lönsamma skogsmarker som bidrar till att minska 

kostnader för bland annat avverkning (Kolis, 2016). Vad innebär lönsamhet? För 

företag innebär lönsamhet oftast att företaget går med vinst, det vill säga att 

företagets intäkter är större än företagets utgifter. Förhoppningsvis är skillnaden 

mellan intäkterna och utgifterna, marginalen, så stor att den bidrar till företagets 
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utveckling samt genererar ett överskott till dess ägare (Thomasson, Larson & 

Rohlin, 1995). Det finns olika lönsamhetsmått beroende på vad som ska mätas, men 

i grunden handlar det om att kunna jämföra avkastningen på olika investeringar, vad 

som anses vara tillfredställande avkastningskrav eller ej avgörs av marknadens 

förräntningskrav (Johansson & Runsten, 2005).  

För Sverige som nation har virkesproduktionen en ekonomisk avgörande betydelse 

och är en av Sveriges viktigaste bas- och exportnäringar (Andersson, 2013; 

Länsstyrelsen Dalarna, 2010a). Men skogen fyller även andra funktioner såsom 

friluftsliv, rekreation, jakt, svamp- och bärplockning, ved för uppvärmning till 

bostaden eller till försäljning etcetera. För skogsägaren är vinsten eller upplevelsen 

av den, ett vitt begrepp, där vinsten går att påverka genom att bruka skogen mer 

effektivt och på så sätt öka avkastningen från den med hjälp av en skogsbruksplan. 

Skogsbruksplanen är en beskrivning över den egna skogen och hjälper 

fastighetsägaren att planera kommande skogsvårdsåtgärder (Andersson, 2013). 

Ökade skogsvårdsinsatser som exempelvis röjning och gallring i skogen bidrar till att 

öka avkastningen genom volymtillväxt (Skogsstyrelsen, 2015). För att kunna 

bedöma lönsamheten ska den sättas i relation till något, det kan vara det kapital som 

ägaren har satsat i relation till den avkastning det ger, alternativt mäta vinsten över 

ett antal år och på så sätt få ett grepp om lönsamheten eller att jämföra hur olika 

investeringsalternativ står i relation till varandra (Johansson,1992; Persson & 

Nilsson, 1999). Denna jämförelse är ren och skär ekonomisk och tar ingen hänsyn 

till andra lönsamhetsaspekter som kanske inte är mätbara i pengar, så kallade icke-

monetära nyttor (Lindeborg, 1986).  

För samhället och Sverige utgörs lönsamheten av andra aspekter där Länsstyrelsen 

Dalarna (2010a) lyfter fram samhällsekonomisk lönsamhet som ökar i 

omarronderingsområden med bland annat ökad skötsel och tillväxt av skog, men 

även minskade samhällskostnader i form av minskade kostnader i planerings- och 

exploateringsprocesser. Länsstyrelsen Dalarna (2010a) menar att det även, genom 

omarrondering, skapas fler arbetstillfällen som ger skatteintäkter. Genom ett mer 

utbyggt vägnät i omarronderingsområden blir det lättare att tillvarata träddelar, 

grenar och trädtoppar, GROT, som annars blir kvar efter en avverkning 

(Länsstyrelsen Dalarna, 2010a). Träddelarna används inom energisektorn och utgör 

biobränsle som i sin tur bidrar till Sveriges samlade energiförbrukning (Länsstyrelsen 

Dalarna, 2010a; Skogsstyrelsen, 2013). 

2.3 Omarrondering och tillvägagångssätt 

Omarrondering är en form av fastighetsreglering som används för att förbättra 

fastighetsstrukturen (Vitikainen, 2004; Länsstyrelsen Dalarna, 2014). Vid 

fastighetsregleringar bildas inte nya fastigheter, de ombildas genom 
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marköverföringar (5 kap. 1 § p. 1 FBL). Omarrondering är inte något svenskt 

fenomen, metoden används även i andra delar av världen, men i olika syften (Lisec, 

Primožič, Ferlan, Šumrada & Drobne, 2014; Wang, Zhang & Cheong, 2014). 

Tillvägagångssätten för hur en omarrondering genomförs skiljer sig åt, beroende på 

olika länders lagar och regler (Vitikainen, 2004). Av en studie, gjord av Vitikainen 

(2004), framgår det att Finland, Tyskland, Nederländerna och Sverige använder sig 

av omarrondering i olika syften. Vitikainen (2004) visar att Finland, Tyskland och 

Nederländerna lägger stor vikt vid att förbättra markindelningen på 

jordbruksfastigheter. Tyskland och Nederländerna använder även omarrondering i 

andra syften, bland annat till att förbättra fastighetsindelningen i bykärnor, medan 

Sveriges primära anledning är att förbättra fastighetsstrukturen i skogsmark 

(Vitikainen, 2004).  

Enligt Länsstyrelsen Dalarna (2010b) ska en omarrondering leda till bland annat 

ökad tillväxt i skogen, ökad sysselsättning, ökade skatteintäkter, förenkling av 

skötsel och avverkning samt att det blir lättare att sälja och köpa en skogsfastighet. I 

Dalarna har det funnits ett krav på att varje fastighet som omfattas av en 

omarrondering ska ha en areal på minst fem hektar produktiv skogsmark efter 

genomförd förrättning, vilket inneburit att en fastighetsägare som innan regleringen 

inte uppfyllt villkoret på fem hektar antingen fått avstå sin mark eller köpt till mark 

(Länsstyrelsen Dalarna, 2016). Fastighetsägare som väljer att avstå mark får 

ersättning i form av pengar, baserat på värdet för mark och virkesförråd efter 

genomförd omarrondering (Länsstyrelsen Dalarna (2015). Om fastighetsägare som 

avstår mark inte vill vänta på ersättning tills efter genomförd omarrondering kan hen 

sälja sin mark genom en vanlig fastighetsaffär, men då måste köparen vara medveten 

att fastigheten ingår i en omarrondering och att förvärvstillstånd krävs 

(Länsstyrelsen, 2015). Fastighetsägare som vill köpa till mark har möjlighet att göra 

det från en markreserv, markreserven består både av mark som Länsstyrelsen äger 

och mark som fastighetsägare avstår. (Länsstyrelsen Dalarna, 2016). I en förstudie 

till omarrondering i Älvdalen är dock arealkravet borttaget, även fastighetsägare 

med små ägor får behålla sina fastigheter, med förbehåll om annan lokalisering 

(Länsstyrelsen Dalarna, 2016). 

Rätt att ansöka om omarrondering, som är en typ av fastighetsreglering, har 

fastighetsägare som berörs av regleringen, länsstyrelsen, samfällighetsförening efter 

beslut av föreningsstämman om regleringen berör mark som är samfälld under 

föreningens förvaltning (5kap. 3 § FBL). Även kommunen äger rätt att ansöka om 

fastighetsreglering, men då handlar det om att mark och vatten ska användas för 

bebyggelse (5 kap. 3 § FBL). 
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Följande text och flödesschema (figur 2) som, något förenklat, förklarar hur en 

omarrondering går till, baseras på en rapport skriven av Länsstyrelsen Dalarna 

(2016): 

 

Figur 2. Omarronderingens olika steg, baserad på en rapport skriven av Länsstyrelsen i Dalarna (2016). 

En omarrondering är en komplicerad fastighetsregleringsmetod som tar mellan fyra 

och sex år att genomföra. För att en omarrondering ska vara möjlig måste en 

ansökan lämnas in hos Lantmäteriet. Därefter utförs en båtnadsutredning och 

opinionsprövning. Båtnadsutredningen visar huruvida en omarrondering blir lönsam 

eller inte, i opinionsprövningen tar fastighetsägaren ställning till omarronderingens 

genomförande (en mer ingående förklaring av begreppen ges i 2.5 & 2.6). Vid 

avsaknad av båtnad och/eller att opinionen motsätter sig regleringen, blir 

omarronderingen inställd. Om båtnad föreligger och majoriteten av opinionen är 

positiv till förrättningen fattas ett så kallat tillståndsbeslut som medger att 

omarronderingen kan genomföras. Tillståndsbeslut och beslut om inställd 

omarrondering överklagas till mark- och miljödomstolen.  

Då tillståndsbeslutet vinner laga kraft införs ett avverkningsstopp för att inventera 

skogsbestånden; dispens ges för ved till hushållsbehov. Avverkningsstoppet gäller för 

all avverkning oavsett dimension, men röjning, plantering, hyggesrensning och 

markberedning får utföras om anmälan sker till Lantmäteriet så att en justering av 

skogsvärderingen blir möjlig. Avverkningsstoppet upphävs inte förrän 

omarronderingen vunnit laga kraft. Inventeringen, som ligger till grund för 

värderingen av skogsmarken, utförs genom flygfotografering, laserskanning och 

fältarbete och utgör grund för hur marken ska fördelas mellan berörda parter. 

Fastighetsägarna ges möjlighet att önska var deras nya fastighetsinnehav ska 

lokaliseras. Om markägare, under omarronderingsprocessen, vill sälja sin fastighet 

finns två alternativ: antingen avstår fastighetsägaren sitt markinnehav som fördelas 

mellan övriga sakägare och får betalt efter den värdering som görs efter avslutad 

omarrondering eller så sker det genom en vanlig fastighetsaffär, men då krävs det att 

köparen är medveten om att fastigheten är föremål för omarrondering samt att krav 

för förvärvstillstånd föreligger. Lantmäteriet tar fram en ny fastighetsindelning 

utifrån fastighetsägarnas önskemål, i den mån det är möjligt. De nya gränserna 

markeras och mäts in, därefter fattas beslut om fastighetsbildning enligt den nya 
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skiftesindelningen. En ekonomisk avräkning utförs för att se hur mycket pengar var 

och en av fastighetsägarna ska betala eller få i ersättning.  

Beslutet om fastighetsbildning vinner laga kraft om ingen överklagan till mark- och 

miljödomstolen inkommit under en löptid på fyra veckor. 

2.4 Båtnadsberäkning vid omarrondering 

Båtnadsvillkoret (5 kap. 4 § FBL): 

Fastighetsreglering får ske, under förutsättning att lämpligare fastighetsindelning eller 
eljest mer ändamålsenlig markanvändning vinnes samt att fördelarna härav överväger de 
kostnader och olägenheter som regleringen medför. 
 
Åtgärden är dock ej tillåten, om den skulle väsentligt försvåra eller fördyra en mer 
omfattande reglering som behövs och som kan väntas inom en nära framtid. 

Båtnadsvillkoret gäller generellt vid varje fastighetsreglering och innebär, enligt 5 

kap. 4 § första stycket FBL, att ”fastighetsreglering får ske, under förutsättning att 

lämpligare fastighetsindelning eller eljest mer ändamålsenlig markanvändning vinnes 

samt att fördelarna härav överväger de kostnader och olägenheter som regleringen 

medför.” Om samtliga fastighetsägare som berörs av fastighetsregleringen medger 

det, får dock undantag från båtnadsvillkoret göras (5 kap. 18 § 1 p. FBL). 

Båtnadsvillkoret är alltså dispositivt och till för att skydda fastighetsägare mot 

ogynnsamma regleringar där sakägarna inte är överens (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 

2016). Men fastighetsreglering får inte ske ”om den skulle väsentligt försvåra eller 

fördyra en mer omfattande reglering som behövs och som kan väntas inom en nära 

framtid.” (5 kap. 4 § andra stycket FBL).  

2.4.1 Båtnadseffekter enligt Lantmäteriets rapport 2012:5 

Följande text om hur båtnaden vid en omarrondering beräknas är baserad på 

Lantmäteriets (2012) rapport. 

Båtnaden uppskattas med hjälp av en avkastningsmodell och baseras på minskade 

kostnader och ökade intäkter för de fastigheter som utgör omarronderingsområde. 

Effekter som tas med i båtnadsberäkningen är: 

Minskade kostnader för: 

• avverkning och skogsvård samt för administration, arbetsledning och 

planering. 

• terrängtransport genom utbyggnad eller bättre förutsättningar för utbyggnad 

av skogsbilvägnätet. 

• stormskador (ta tillvara vindfällen). 

• att hålla reda på fastighetsgränser. 
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Ökade intäkter på grund av att: 

• virkesproduktionen blir större genom att förutsättningarna för bättre 

skogsskötsel stärks. 

• mindre torkskador ger ökad virkesproduktion. 

• möjligheten att ta reda på energiråvara ökar. 

• det ges möjlighet till kvantitetstillägg och leveranstidspremie, vilket ger 

högre virkesvärde. 

 

Marknadsvärdestegring genom att: 

• köparkretsen ökar för att förvärvsprövning enligt jordförvärvslagen upphör. 

• tydliga gränser skapas, som möjliggör försäljning av mark som det saknades 

marknad för tidigare. 

 

Alla effekter är inte lätta att omvandla till ett ekonomiskt belopp, men de kostnader 

som är lättast att räkna är de fasta kostnaderna för avverkning, skogsvård och 

planering. En större eller mer lämpligt utformad fastighet har mindre fasta 

kostnader per slutavverkad volym, även planeringen blir lättare eftersom det är 

tydligare fastighetsgränser. Större skiftesbredder innebär mindre rågångslängder, 

vilket bidrar till minskade kostnader då dessa ska underhållas. Även skogsbilvägar är 

med i båtnadsberäkningen; ett bra utbyggt skogsbilvägnät ger mindre kostnader för 

terrängtransport.  

Undersökningar har gjorts av traktstorlekar före och efter omarrondering i Djura 

och Gagnefs socknar, hänsyn togs till huruvida samverkan skett. Resultatet visade på 

att traktstorleken för slutavverkning i genomsnitt fördubblades efter 

omarronderingen och för gallring tredubblades traktstorleken, medan ökningen där 

samverkan skedde var betydligt mindre. Båtnadsberäkningen tar inte hänsyn till att 

traktstorleken via en eventuell samverkan mellan fastighetsägare kan vara relativt 

stora, vilket motiveras med den osäkerhet som föreligger om huruvida samverkan 

sker i framtiden. 

2.5 Opinionsvillkoret 

Opinionsvillkoret (5 kap. 5 § andra stycket FBL): 

Har regleringen påkallats av annan än sakägare eller innebär ansökan av sakägare att 
regleringen, för att inte möta hinder enligt 4 § andra stycket, ska göras mer omfattande än 
som krävs för att sökandens fastighet ska förbättras, får regleringen inte äga rum, om de 
sakägare som har ett väsentligt intresse i saken mera allmänt motsätter sig regleringen och 
har beaktansvärda skäl för det. Vid prövningen av sådan fråga ska främst deras mening 
beaktas som har störst nytta av regleringen. 
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Opinionsvillkoret innebär att en fastighetsreglering inte får genomföras om 

sakägarna mera allmänt motsätter sig åtgärden samt att beaktansvärda skäl föreligger (5 

kap. 5 § andra stycket FBL). Fastighetsreglering är i första hand en angelägenhet för 

fastighetsägarna och opinionsvillkoret har tillkommit för att säkerställa att så många 

fastighetsägare som möjligt blir nöjda; en förrättning som många fastighetsägare 

motsätter sig leder inte till fullgott resultat (Prop. 1969:128). En studie från 

Slovenien, som beskriver fastighetsägares åsikter angående omarrondering lyfter 

fram att Slovenien har dålig erfarenhet från påtvingade omarronderingar (Lisec et 

al., 2014). Vad som anses vara mera allmänt är en tolkningsfråga som det är upp till 

lantmäterimyndigheten att besluta om (Bonde et al., 2016). Det finns dock en 

vägledande dom från ett mål som behandlade opinionsvillkoret vid en 

omarrondering i Häradsbygden, där ansågs mera allmänt uppfyllt då drygt 50 procent 

av fastighetsägarna som representerade drygt 40 procent av arealen var motståndare 

till omarrondering (NJA 2000 s. 165). I nyss nämnda rättsfall framgår också vad som 

anses vara beaktansvärda skäl; stor vikt läggs på ekonomiska och sociala aspekter, trots 

osäkert underlag (NJA 2000 s. 165). 

Det finns dock, via 5 kap. 5 § tredje stycket FBL, möjlighet att genomföra en 

omarrondering utan att opinionsvillkoret är uppfyllt: 

Andra stycket gäller inte, om behovet av fastighetsreglering är synnerligen angeläget. Lag 
(2010:1003). 

För att genomföra en omarrondering tvångsvis, krävs dock att ägosplittringen är så 

långt gången att marken inte går att nyttja på ett ändamålsenligt sätt (Bonde et al., 

2016). I Häradsbygden ansågs inte ägosplittringen vara av sådan natur att en 

omarrondering föreföll synnerligen angelägen (NJA 2000 s. 165). I ett annat rättsfall 

(NJA 1978 s. 638), som gällde en omarrondering i Svedjans by i Dalarna, ansågs 

ägosplittringen vara så långt gången att fastighetsreglering var synnerligen angeläget, 

varvid omarrondering genomfördes trots att opinionsvillkoret inte var uppfyllt.  

2.6 Omarronderingens fördelar enligt myndigheterna 

Följande text som behandlar fördelarna med omarrondering är baserad på en 

rapport skriven av Länsstyrelsen Dalarna (2017). 

2.6.1 Effekter på sysselsättning och skatteintäkter 

Omarrondering av ägosplittrade skogsområden leder till bättre tillväxt, vilket i sin 

tur uppskattas skapa cirka 570 årsarbeten och därmed cirka 145 miljoner kronor i 

ökade skatteintäkter. I uppskattningen av ökad sysselsättning återfinns förutom 

arbeten inom skogsnäringen även andra arbeten inom verksamheter som till 

exempel verkstäder, matvaruaffärer och däcksfirmor etcetera. Det förklaras genom 
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att skogsnäringen har en multiplikatoreffekt på 1,5 vilket innebär att två arbeten i 

skogsnäringen genererar ett arbetstillfälle i annan verksamhet.  

 

Förutom skatteintäkter från den ökade sysselsättningen tillkommer skatt från 

skogsindustriernas vinst och skogsägarens vinst vid avverkning. 

2.6.2 Miljö, natur- och kulturvärden  

I samband med omarrondering ges bra förutsättningar för att inventera och 

identifiera områden med högt naturvärde och att ge dessa ett långsiktigt skydd. Även 

eventuella kulturmiljövärden inventeras och kartläggs så att särskild hänsyn till dessa 

säkerställs enligt kulturmiljölagen.  

Bildandet av naturreservat blir billigare vid en omarrondering då det sköts i samband 

med lantmäteriförrättningen.   

2.6.3 Klimateffekter 

Genom ökad tillväxt i skogen inlagras mer kol och all denna koldioxid kommer förr 

eller senare att återgå till atmosfären. Vid vedeldning frigörs koldioxiden direkt, via 

papper tar det några decennier medan trä som används till möbler eller 

byggnadsmaterial i byggnader har en varaktighet upp till några sekel. Att ersätta 

andra material, som när de framställs genererar koldioxidutsläpp, med trä innebär 

en minskning på klimatpåverkan. Exempel på sådana material är betong, plast, stål, 

aluminium och fossila bränslen. 

Om samtliga 534 000 hektar, som i dagsläget bedöms vara ägosplittrade, 

omarronderas och att 90 procent av den årliga tillväxten (0,6 m³sk per hektar) 

avverkas för att användas som substitut för fossila bränslen, plast, betong etcetera till 

långlivade produkter, som bland annat byggnader och möbler, så minskas det årliga 

utsläppet med 400 000 ton CO², vilket motsvarar vad 200 000 normalbilar släpper 

ut under ett år. 

Även utbyggnad av skogsbilvägar är bättre för klimatet på sikt då en skotare behöver 

30 gånger mer bränsle per kubikmeter virke än en lastbil. En optimering av 

skogsbilvägnätet i omarronderingsområdena ger en minskad dieselförbrukning på 

mellan 110 000 och 120 000 liter per år. 

2.6.4 Marknadsvärdet 

Statistik visar på att den som säljer skogsfastigheter utanför omarronderingsområden 

får cirka 8 000 kronor mer per hektar än de fastigheter som säljs inom 

omarronderingsområden. Det beror till största del på ett större virkesförråd, vilket 

är en effekt av bättre skogsskötsel. Värdeökningen med cirka 8 000 kronor per 
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hektar efter en omarrondering är inte något som sker direkt efter en 

omarrondering; en bättre skötsel ger högre marknadsvärde. 

Vid omarrondering minskar rågångslängderna med 75 - 80 procent, vilket resulterar 

i minskade kostnader vid rågångsröjning. En minskning av rågångslängderna 

resulterar även i ett större virkesförråd. 

2.6.5 Skogsbilvägar 

I ägosplittrade områden saknas ett väl utbyggt skogsbilvägnät. Vid avverkning måste 

överenskommelse ske med flertalet markgrannar för att transportera virket till väg. 

Ett långt transportavstånd till väg leder till högre avverkningskostnader och sämre 

behållning för markägaren.  

Som nämnt ovan är ett bra utbyggt skogsbilvägnät även bra ur klimatsynpunkt. 

2.7 Känslomässig tillhörighet till fastighet 

Fastighetsägare kan ha känslomässiga band till sin fastighet, men den ska vara 

betydligt starkare i Centraleuropa än Västeuropa (van Dijk, 2007). Van Dijk (2007) 

menar att fastighetsägare i Västeuropa värdesätter de ekonomiska fördelar en 

omarrondering ger högre än de eventuella känslomässiga band som kan finnas till 

fastigheten, vilket medför att västeuropén är mer positivt inställd till en 

omarrondering om det ger en ekonomisk vinst, speciellt om det känslomässiga 

bandet beror på familjetradition. Men det finns andra känslomässiga faktorer, vilka 

inte kan mätas i pengar, som gör att fastighetsägaren har en negativ syn på ett 

markbyte (van Dijk, 2007). I ett rättsfall (NJA 2000 s. 165), som behandlar 

opinionsprövningen i en planerad omarrondering inom Häradsbygden i Dalarna, ges 

ett exempel på en känslomässig faktor som inte kan mätas i pengar, en så kallad icke-

monetär nytta. Av rättsfallet framgår att det är jakträtten som ligger till grund för 

motståndet till omarronderingen. Klaganden har i sin talan påtalat att det finns 

flertalet markägare som inte är innehavare av stora fastigheter, vilket skulle medföra 

att de får andel i gemensamhetsskog. Det finns även markägare som innehar delar i 

flera jaktvårdsområden, på grund av att de äger små fastigheter spridda på olika 

ställen. Klaganden menar att eftersom antalet jaktkort begränsas efter arealregler 

kommer många delägare i en eventuell gemensamhetsskog att förlora sin jakträtt. 

Redan 1986 i doktorsavhandlingen Icke-monetära nyttors betydelse för värdet av 

skogsfastigheter (Lindeborg, 1986) undersöktes, från ett urval av ägare till 

skogsfastigheter i Jämtlands, Kopparbergs och Västmanlands län, fastighetsägarens 

inställning till sin skogsmark. Lindeborg (1986) kom fram till att det viktigaste icke-

monetära skälet till skogsinnehavet var affektionsvärdet, vilket till största del berodde 

på att skogsfastigheten var ett släktarv som medförde ett slags förvaltaransvar 

gentemot förfäder och kommande generationer. Det näst viktigaste icke-monetära 
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skälet till sitt skogsfastighetsinnehav var knytning till bygden, anledningen är inte 

knuten till speciell fastighet utan ett sätt att bevara banden till trakten (Lindeborg, 

1986). Det tredje starkaste skälet som Lindeborg (1986) anger är bestämmanderätten, 

det vill säga rätten att, inom lagens ramar, själv bestämma hur skogsfastigheten ska 

brukas, exempelvis en fastighetsägare som prioriterar en vacker skog istället för ett 

ekonomiskt effektivt brukande. Övriga icke-monetära faktorer som framkom i 

Lindeborgs (1986) studie var jakt, fritidssysselsättning samt ägandets egenvärde i 

form av stolthet och social status.  
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3 Metod 

För att besvara frågeställningarna användes en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer via telefon. Utmärkande för den kvalitativa intervjun 

är att enkla och raka frågor ofta leder till innehållsrika svar (Trost, 2010). Metoden 

är även lämplig när personliga erfarenheter ska undersökas (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

Genom semistrukturerade intervjuer går det att ställa följdfrågor, vilket leder till en 

bättre dialog med den intervjuade men det kan även innebära att intervjuobjektet 

ger svar som personen tror fyller behovet för undersökningen eller framställer sig 

själv på ett bättre sätt (Biggam, 2011). Enligt Ruane (2006), professor i sociologi, är 

telefonintervjuer opersonliga men det näst bästa efter att vara på plats. Några 

fördelar med telefonintervjuer är att de är tids- och kostnadseffektiva samt att den 

intervjuade kan ha lättare att släppa in en främmande person i telefonen än i sitt hem 

(Ruane, 2006). Vid en telefonintervju missar dock intervjuaren eventuella 

kroppsspråk och kan heller ej kontrollera att den intervjuade får svara på frågor utan 

störande moment i sin omgivning (Trost, 2010). 

Intervjuerna utfördes med personer som sagt nej till omarrondering i en 

opinionsundersökning i västra Rättvik. Länsstyrelsen Dalarna tillhandahöll underlag 

för att komma i kontakt med berörda personer. Syftet med intervjuerna var att få 

djupare förståelse för faktorerna som ligger till grund för att fastighetsägare röstar 

nej till omarrondering och om det finns faktorer som kan bidra till att 

fastighetsägarens ställningstagande ändras. Intervjuobjekten var representerade av 

ägare eller tidigare ägare till fastigheter i varierad storlek. Innan intervjustudien 

påbörjades, säkerställdes frågornas kvalitet genom ett test på en urvalsgrupp, 

metoden används av etablerade forskare (Kallio, Pietilä, Johnson & Kangasniemi, 

2016). Urvalsgruppen bestod av personer från underlaget som tillhandahållits från 

Länsstyrelsen. Kvaliteten på dessa intervjuer var så pass tillfredställande att de även 

ingår i studien. Hur många personer som intervjuades berodde på: hur stort 

underlag som tillhandahölls av Länsstyrelsen Dalarna, den tid som fanns avsatt för 

intervjuerna och hur intervjupersonerna svarade. Vid teoretisk mättnad kan antalet 

intervjuobjekt kortas ner (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 

2017). Teoretisk mättnad innebär en tro att samtliga, för studien, relevanta 

tankekategorier är insamlade (Esaiasson et al., 2017).  

Intervjupersonerna valdes ut slumpvis från ett dokument där alla fastighetsägare som 

röstat nej till omarrondering i västra Rättvik fanns representerade. Ett slumpmässigt 

urval kan, om det är korrekt utfört, ge en representativ bild av en stor population 

(Esaiasson et al., 2017). Ett ägarnummer var tilldelat varje fastighetsägare, 

numreringen gick från 8 till 1 111. Författarna kunde inte urskilja om 
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fastighetsägarna var listad i någon form av sortering i urvalsdokumentet, dessa ansågs 

vara slumpvis nedskrivna. Först valdes ett nummer och därefter var femtonde och 

hundrade ägarnummer, exempelvis 10, 25, 40, 55, 70, 85, 100, 110, 115 etcetera. 

Intervjuobjekten delades sedan upp i olika grupper, beroende på fastighetsstorlek. 

Gruppindelningen gjordes för att se om det fanns något samband mellan 

fastighetsareal och resultat av analysen. De slumpvalda personerna kontaktades via 

telefon. Få personer svarade från det första slumpurvalet, vilket medförde att 

fortsatta slumpurval gjordes, denna gång genom att blunda för att sedan scrolla och 

klicka på ett ägarnummer i dokumentet. Efter att 20 intervjuer var genomförda 

ansåg författarna att mättnad uppkommit. Då hade författarna intervjuat 

fastighetsägare med mindre än 1 hektar till de större med mer än 200 hektar. 

Innan intervjuerna skapades en intervjuguide (bilaga A) med frågor och eventuella 

följdfrågor. Ordningen på hur frågorna ställdes varierade beroende på hur den 

intervjuade svarade.  

De fastighetsägare som valdes ut kontaktades via telefon, författarna presenterade sig 

och beskrev vad intervjun skulle handla om och ungefärlig tidsåtgång för intervjun. 

Därefter fick fastighetsägaren förfrågan om att medverka, om inte intervjun skedde 

på en gång skedde överenskommelse om tidpunkt för intervjun.  

De första minuterna är avgörande för flytet på intervjun, den intervjuade vill ha en 

uppfattning om intervjuaren innan hen öppnar sig för en främling (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Därför började författarna intervjun med lite enkla frågor för att 

bygga upp ett förtroende istället för otympliga frågor som kan upplevas störande 

(Trost, 2010). Författarna försökte även att inte avbryta en tystnad för tidigt, 

tystnad kan betyda eftertanke, naturlig paus eller byte av tema. Att avbryta en 

tystnad för tidigt kan innebära att värdefull information går förlorad (Ruane, 2006; 

Trost, 2010).  

För att få ett bättre flyt på intervjun samt för att inte riskera att förlora delar av 

intervjun spelades, efter medgivande av intervjupersonen, samtalet in. Det inspelade 

materialet analyserades och sammanställdes. 

3.1 Etiska ställningstaganden 

Deltagare i intervjuer informerades om studiens syfte, att det är frivilligt att delta 

och att inga personuppgifter eller annan information som kan avslöja 

uppgiftslämnaren kommer att användas i studien. 
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4 Resultat 

För att öka förståelsen för fastighetsägarens syn på markägandet ges en inledande 

sammanställning av de intervjuer som genomförts. Detta ligger inte till grund för 

resultatet utan ska ge läsaren en inblick för fastighetsägarnas känsla till marken, hur 

fastighetsägaren ser till generationsskifte samt hur fastighetsägaren sköter om skogen 

och marken. Det är också ett sätt att få en utökad förståelse för frågeställningarna 

som presenterades tidigare. Utifrån de svar som framkom i intervjuerna har det inte 

gått att urskilja om åsikterna varit kopplade till fastighetsstorlek eller 

könstillhörighet. Materialet inhämtades i samband med intervjuerna.  

För fastighetsägaren utgjorde marken ett stort värde, oavsett om de hade mindre 

markområden under 1 hektar eller över 200 hektar. Det är inte alla gånger det går 

att sätta ett värde på marken då jakträtten och fäbodar som gått i arv betydde 

mycket för många fastighetsägare, dessa saker var fastighetsägare rädda att förlora 

vid en omarrondering. För somliga fastighetsägare var det rekreationen som betydde 

mycket, att kunna gå ut i den egna skogen. Medan andra ville förvalta den skog de 

fått i arv.  

Somliga lyfte fram att skogen utgör ett skydd för marken och såg vikten av att 

behålla orörda skogsområden istället för att skövla skogen. I de fall avverkning sker 

så ska den göras så skonsamt som möjligt. För andra fyllde skogen ett jättehögt värde 

där den känslomässiga biten ingick och där skogen utgjorde en möjlighet att vila upp 

sig i.  

Enligt många fastighetsägare fanns det förbättringar att göra på det egna 

markinnehavet då det kan vara uppdelat på olika områden, vilket försvårar 

användandet. En del hade försökt att göra bytesaffärer med grannar och även köpt 

mark när sådana tillfällen getts, men det är dyrt och tar lång tid. Många av 

skogsskiftena har fastighetsägaren och generationer före skött om under lång tid och 

håller för fastighetsägaren en lämplig utformning. En del fastighetsägare accepterade 

nuvarande utformning på sin fastighet och menade att det fanns historiska kopplingar 

att bevara den, då marken har delats generation efter generation. 

För många fastighetsägare utgjorde annat förvärvsarbete eller pension den 

huvudsakliga inkomstkällan, men att skogen ändå bidrog till intäkter då 

fastighetsägaren säljer slutavverkningsuppdrag till skogsbolag. Vid dessa tillfällen tog 

ofta skogsföretag kontakt med närliggande fastighetsägare för att höra om 

avverkningsuppdrag fanns och på så sätt skapa samordningsvinster. Det var 

framförallt den egna maskinparken och tiden som satte begränsning vad 

fastighetsägaren gjorde, men även fysisk förmåga. I många fall skötte 

fastighetsägaren röjning och gallring själv. Skogen bidrog även till bättre ekonomi 

för de fastighetsägare som värmde upp huset med ved. 
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Somliga fastighetsägare ville inte ha kala ytor och hade heller inte vinstintresse i 

brukandet utan tyckte att skogen ska skötas på ett skonsamt sätt som de gjorde förr. 

Medan andra fastighetsägare hade skrivit kontrakt med skogsbolag för att sköta om 

den egna skogen. En del fastighetsägare hade ett nära samarbete med andra 

fastighetsägare och menade att samarbete mellan fastighetsägare utgjorde grunden 

för ett fungerande skogsbruk och såg inte omarrondering som ett alternativ.  

Det fanns intresse hos en del fastighetsägare att utöka sitt skogsinnehav för att bruka 

den mer, men att det är dyrt och svårt att få till mer skogsmark som gränsar till den 

egna marken. Många av fastighetsägarna hoppades att barnen kommer att ta vid, 

men att det finns möjlighet att utöka fastighetens areal innan övertagandet. Andra 

fastighetsägare framförde försäljning av fastigheten som ett alternativ. Poängteras 

bör att somliga fastighetsägare saknade emotionella kopplingar till skogsmarken, 

fastighetsägarna hade istället avkastning från skogen som mål eller att 

skogsfastigheten fungerade som en form av pensionsförsäkring. 

4.1 Faktorer som gör att fastighetsägare röstar nej till 

omarrondering 

Det fanns en rad faktorer som bidrog till att fastighetsägare röstade nej till 

omarrondering. Följande resultat erhölls från frågeställningen: Vilka faktorer vägde 

du in i ditt ställningstagande när du röstade nej och var det vissa faktorer som vägde 

mer än andra? 

Under intervjuerna har det framkommit att kostnaden var en faktor som medförde 

att fastighetsägarna röstade nej till omarrondering. Vissa fastighetsägare hade oroats 

över att antingen behöva låna pengar för att kunna bekosta omarronderingen eller 

att behöva avverka skog för att ha råd att betala. Ett citat hämtat från intervjuerna 

och som belyste oron och kostnaden hos fastighetsägaren är: ”Det kostar, det är inte 

gratis, det är en kostnadsfråga för vår del. Sen vill vi ha kvar skogen på vissa 

områden och inte behöva avverka för att betala kostnaden för omarronderingen” 

(intervjuperson, härefter ip. 2). Här antydde även den intervjuade att 

fastighetsägaren själv vill bestämma när eventuella avverkningar ska ske och inte 

behöva avverka för att bekosta en omarrondering. Andra intervjupersoner uttryckte 

direkt: ”För mig är det mest en ekonomisk fråga” (ip. 1). I dessa fall såg 

fastighetsägaren positivt på en omarrondering, men att kostnaden var den avgörande 

faktorn för att rösta nej. Detta bekräftar även andra fastighetsägare som nästa citat 

visar: ”Kostnaden var den avgörande faktorn till att jag röstade nej” (ip. 6).  

En del fastighetsägare oroade sig inte över den egna kostnaden utan visade istället 

empati för andra fastighetsägare, vilket resulterade i att omsorgen om grannar låg till 

grund för att rösta nej till omarrondering. Vilket kan utryckas med följande citat: 

”Det kostar så mycket, då finns en risk att fastighetsägaren inte har råd att betala och 
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då vet du ju hur det går, ärendet lämnas över till kronofogden” (ip. 3). Här har 

fastighetsägaren inte talat för egen del utan månat om andra fastighetsägare. Men 

varit medveten om att kostnaden för att omarrondera övervägde nyttan av att göra 

det. Ytterligare fastighetsägare uttryckte empati för sina grannar och kostnaden, 

men även över risken att fastighetsägare med litet skogsinnehav förlorar skogen: 

”Det blir svårt för de mindre markägarna som inte har råd att köpa till mark” (ip. 4). 

En annan fastighetsägare lyfte fram att det var kostnaden som var huvudskälet, men 

även att andra faktorer hade bidragit, vilket den intervjuade uttryckte med: 

”Kostnaden är en bidragande orsak att jag sa nej, men även mycket andra saker talade 

mot omarrondering” (ip. 8). Här fanns det andra faktorer, men vilka dessa var, är 

inte klarlagt.  

Ytterligare citat som visade att kostnaden var en bidragande faktor: ”Framför allt är 

det en ekonomisk fråga, då jag inte har råd att köpa på mig mer mark som det är 

idag” (ip. 8). Denna fastighetsägare hade ett intresse för att utöka skogsbeståndet, 

men hade inte den möjligheten. Det fanns en önskan hos många att bruka skogen 

mer, men osäkerheten över kostnaden överskuggade nyttan med omarrondering och 

åskådliggjordes via denna fastighetsägares uttalande: ”Det skulle ha blivit väldigt dyrt 

för oss och vi är nöjda med hur skiftena är utformade idag. Hela idén med 

omarrondering är bra, men i slutändan röstade jag nej för att man blir orolig för 

kostnaderna” (ip. 20). Här lyfte samtidigt fastighetsägaren fram att dennes 

skogsskifte håller en bra utformning och varför hen ska ingå i omarrondering kan 

ifrågasättas. En del fastighetsägare var tydliga över att omarrondering inte är 

lönsamt: ”Det går inte att räkna hem omarronderingskostnaden” (ip. 3).  

Klarlagt var att kostnaden har haft en bidragande orsak till att många har röstat nej 

till omarrondering, men att det fanns andra orsaker till att fastighetsägaren röstade 

nej, vilket denna fastighetsägare uttryckte: ”Det finns en risk att det blir väldigt dyrt, 

det drar ut på tiden och då jag är på väg att sälja vet jag inte hur omarronderingen 

kommer att påverka mig” (ip. 13). Här fanns det flera faktorer som inverkade på att 

fastighetsägaren röstade nej. Dels kostnaden, men även tidsaspekten hade en 

bidragande faktor samt att fastighetsägaren var på väg att sälja vilket kan vara svårt 

att göra under en omarrondering, som kan ta flera år att genomföra. Just 

tidsaspekten var något som andra fastighetsägare tog upp och det ekonomiska 

avbrott det medförde att inte kunna avverka under det antal år som omarrondering 

pågår, då avverkningsförbud införs, som denna fastighetsägare framförde som skäl 

mot omarrondering: ”Avverkningsstoppet gjorde att jag röstade mot” (ip. 5). Vilket 

även andra fastighetsägare har framfört som skäl mot omarrondering: ”Om 

omarrondering drar igång så tar det tio år innan man kommer ut i sin skog. Och 

vem klarar sig utan inkomster i tio år med bara utgifter?” (ip. 16). Här kan det 

tänkas att fastighetsägaren hade en större maskinpark som finansierades med intäkter 

från skogsbruket. Andra fastighetsägare hade en mix mellan kostnaden och 
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tidsaspekten det tar att omarrondera som skäl att rösta nej och på så sätt känt en viss 

oro över den tid som går förlorad då kanske ålder och hälsa spelar in: ”Framförallt är 

det kostnaden som bidrog till att jag sa nej, mycket ekonomi. Sen var det tiden, att 

det var en lång process” (ip. 19).  

Ett mer starkt uttryck gjorde denna fastighetsägare dels över tiden, men även att hen 

kommer att behöva avverka för att klara kostnaden: ”Kostar en jävla massa pengar, 

som möjligtvis skulle kunna komma tillbaka om ungefär 75 år” (ip. 12). Ytterligare 

fastighetsägare kommenterade både tiden och kostnaden på följande sätt: ”Är 

beroende av inkomsterna från skogen, tiden det tar att omarrondera omöjliggör 

kommande inkomster under lång tid” (ip. 3). Frånsett kostnaderna framkom även 

andra faktorer som bidrog till att fastighetsägaren röstade nej, däribland risken att 

förlora jakträtten, vilket denna fastighetsägare tog upp: ”Risk att jakträtten kan gå 

förlorad” (ip. 3). För somliga var rätten till jakt viktigast: ”Möjligheterna till jakt för 

efterlevande vägde mest och jag hade förmodligen förlorat jakträtten på ett stort 

område” (ip. 11). Det författarna har observerat hos denna grupp är att de förfogar 

över mindre arealer som fastighetsägarna trodde sig förlora vid en omarrondering.  

Andra faktorer som också framkom som skäl till att fastighetsägarna röstade nej var 

att det sågs som ett övertramp från myndigheternas sida, vilket uttryckts med 

orden:  

Hur kan lagstiftningen tillåta det här? (ip. 3). Vi kände oss överkörda, ska inte förekomma 
i ett demokratiskt samhälle (ip. 6). Det är ett arv vi har fått och vi vill fortsätta att förvalta 
egendomen (ip. 7). Betraktar det som ett myndighetsövergrepp och ett demokratiskt 
misslyckande (ip. 12). Jag tror inte att någon tjänar på det, jag tror att de flesta förlorar 
på det (ip. 10).  

Författarna tolkar att det fanns en viss misstro gentemot omarrondering och 

myndighet och därmed skäl att rösta nej. 

Sedan lyfte andra fastighetsägare fram andra skäl till varför de röstade nej, där den 

mer känslomässiga delen framgick:  

Skiften har hört till fastigheten i flera hundra år, det är inte bara att skeppa iväg mark och 
byta mot något annat (ip. 11). Skogen är ovärderlig, något jag tagit över efter min far. 
Skogen är mitt liv, det är den som gjort att jag stannat kvar (ip. 17). Hela min fritid 
kretsar kring skogen (ip. 17). Den känslomässiga biten var en bidragande orsak, men även 
risken att förlora marken (ip. 9). Har tagit över efter föräldrarna som haft det i många år 
(ip. 20).  
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Somliga fastighetsägare kände en oro inför omarronderingen, vilket bidrog till att 

fastighetsägare röstade nej:  

Man vet vad man har och inte vad man får (ip. 11). Risken att förlora åkermarken som jag 
äger (ip. 8). Fråntagen rätten att undanta vissa områden som man i framtiden vill bebygga, 
det vill säga områden med fina lägen som till exempel vid vatten (ip. 15). Vid 
omarrondering i Leksand, hamnade man tillslut inne i byn med åkermark, det blir stora 
frågetecken som gör att man blir fundersam och kanske negativ (ip. 11). Risken att förlora 
marken jag äger, då jag äger så lite. Men även risken att förlora strandnära tomt då jag vill 
behålla värdefull tomtmark för framtiden (ip. 18). Osäkerheten vad det skulle bli 
ekonomiskt sett, vilka konsekvenser skulle det få (ip. 7).  

Avslutningsvis kan nämnas att det fanns fastighetsägare som påverkades av andra 

fastighetsägares ställningstagande till omarrondering: ”Det blev påtryckningar från 

andra, med namninsamlingar, Facebook-grupper och det var ett stort engagemang 

från alla nej-sägare” (ip. 20).   

För att sammanfatta detta avsnitt berodde ställningstagandet emot omarrondering av 

flertalet faktorer. Bidragande faktorer var att en omarrondering medförde en stor 

kostnad som inte var försvarbar och att det dessutom kunde ske utan frivilligt 

deltagande, vilket ansågs som ett maktmissbruk från myndigheternas sida. Det fanns 

även faktorer av känslomässig karaktär, exempelvis rädslan att förlora jakträtt och 

värdefull mark. Värdefull mark i avseendet av släktarv men även värdefull på grund 

av läget. Att inte veta vilken mark fastighetsägaren får efter omarronderingen, 

erfarenheter och rykten från tidigare omarronderingar, påtryckningar från andra 

fastighetsägare samt att det är en lång process och att avverkningsstopp råder under 

flera år var också bidragande faktorer till att rösta emot en omarrondering.  

4.2 Fastighetsägarens syn på omarronderingsprocessen 

Hur fastighetsägaren såg på omarronderingsprocessen var inte en fråga som ställdes 

direkt till intervjupersonerna i studien, utan ett resultat av de svar som framkom av 

intervjuerna. 

Det rådde delad mening bland de intervjuade om huruvida informationen om 

omarronderingen var tillräcklig. En del av de tillfrågade fastighetsägarna ansåg att 

informationen som gavs var väldigt vinklad och endast framhöll fördelarna med 

omarrondering, det var mer som en övertalningskampanj. Men somliga ansåg även 

att informationen var tillräcklig. Från intervjuerna framkom bland annat: 

Inget fel på informationen, den var fullt tillräcklig (ip. 11). Informationen var det inget fel 
på. Men man kände sig i underläge och visste inte hur man skulle kunna förändra (ip. 8).  

Från intervjuerna framkom bland annat att myndigheten på ett tidigt stadium hade 

bestämt sig att omarrondering skulle ske, vilket denna fastighetsägare förklarar med 

dessa ord: ”De som informerade ville ha omarrondering” (ip. 8) Ytterligare 
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fastighetsägare är inne på samma spår med denna kommentar: ”Ingenting om 

medaljens baksida framkom” (ip. 17). Vilket kan tyda på att bara fördelarna 

framfördes och att det inte fanns några nackdelar med omarrondering, som denna 

fastighetsägare uttryckte det: ”Blev kallad till olika möten, vinklad information, inte 

saklig. Stora skogsägare får som de vill, vi mindre får stå tillbaka” (ip. 6). Här kunde 

det även skönjas att det var svårt att få sin röst hörd när hen förfogar över en mindre 

fastighet, vilket även denna fastighetsägare framhöll: ”Det lät som vi markägare inte 

hade något val” (ip. 7). Däremot tyckte en del fastighetsägare att det var en bra 

information, men att vissa andra saker skulle behöva förbättras: ”Det var en relativt 

bra information, däremot skulle jag få bekosta en ny skogsbruksplan då det saknas på 

det nya området och det tycker jag inte är så bra” (ip. 9). 

Förutom informationen fanns även åsikter om dialogen med myndigheten, som kan 

vara svårare att reflektera över, men dessa exempel tyder dock på att det finns saker 

att tänka på framgent:  

Informationen från myndigheten var tillräcklig, men dialogen med myndigheten var inte 
bra (ip. 19). Det var mer av en monolog där fastighetsägarnas frågor inte togs fram (ip. 9). 
Vi uppfattade det inte som en dialog, det var mer fakta. Men underlaget var väl 
genomarbetat som de presenterade (ip. 7).  

De flesta av de tillfrågade fastighetsägarna var fullt medvetna om att omarrondering 

behövs, men att det måste ske under andra former:  

Jag har inget emot en omarrondering, men det är alldeles för dyrt, det hade varit jättebra 
med en omarrondering. Statsmakterna måste skjuta till mer pengar så det blir bättre 
ekonomi för markägarna (ip.14). Har förståelse för att små avlånga skiften behöver raderas 
ut för att underlätta för framtiden och skulle själv kunna tänka sig byta privat med andra 
om det finns behov för det, men ska inte tvingas till det och absolut inte till stora kostnader 
(ip. 17).  

Flera fastighetsägare påtalade att samverkan skett på platser med små skogsskiften 

genom skogsbolag som hörde av sig när de hade för avsikt att avverka skog på 

fastighet i närheten. Fastighetsägare var därför inte villiga att betala för en 

omarrondering eftersom det inte blev någon större skillnad ur ett ekonomiskt 

perspektiv:  

Om man lägger bort känslorna, i samband med omarrondering så är det ganska klart att det 
är vettigt att omarrondera skogen om det ska vara ekonomiskt försvarbart att driva skogen 
på ett vettigt sätt. Men tack vare samverkan har det fungerat bra ändå (ip. 11).  
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Den långa processen skulle slå hårt på somliga fastighetsägares ekonomi, då 

fastighetsägaren kan ha en stor maskinpark som betalas med skogsinkomster. Åsikter 

om att korta ner tiden som det tar för att genomföra omarrondering framfördes vid 

intervjuerna, dels för att minimera inkomstbortfallet från skogsbruket, men även för 

att få till en billigare omarrondering genom billigare förrättningar som denna 

fastighetsägare framförde det:  

Många har det som inkomst att sköta skog och att få stora utgifter och inte kunna vara ute 
och avverka på flera år funkar inte. …. Desto mer skog man äger och desto mer man har 
satsat i maskiner, desto hopplösare situation blir det. Du tappar allt du äger (ip. 16). 

Fastighetsägare trodde att en billigare och snabbare process skulle kunna 

åstadkommas genom att fler aktörer ges möjlighet att genomföra omarrondering: 

”Det skulle behövas konkurrens som gör att prisbilden blir bättre och 

handläggningstiden kortare” (ip. 13). Förutom den långa processen ansåg 

fastighetsägare att hen tappar delar av äganderätten: ”Det tar för lång tid och att man 

måste ansöka om att få göra saker med sin egen mark är absurt” (ip. 17).  

Att det finns en möjlighet att ens genomföra en förrättning utan samtycke från 

berörda sakägare var starkt ifrågasatt, fastighetsägare ville ha makten att själv råda 

över sin fastighet och ansåg att det behövs en lagändring:  

Ur demokratisynpunkt och rättssäkerhetssynpunkt, så var det här ett ordentligt misslyckande 
från samhällets sida. Det är faktiskt så att man måste ifrågasätta lagstiftningen på det här 
området” (ip. 12). Ska personer som bor på andra platser i Sverige och äldre personer som 
inte vet vad det här handlar om, vara med och bestämma att jag ska förlora vad jag äger 
och har? Det måste ske en lagändring så allt sköts individuellt (ip. 16).   

Det fanns även önskemål om att förfarandet vid opinionsundersökningen ändras så 

att enbart röster, där fastighetsägare klart och tydligt tar ställning för eller emot en 

omarrondering ska räknas:  

Vid opinionsundersökningen fanns det bara en nej-ruta att kryssa i och om man inte svarade 
eller kastade brevet i soptunnan så räknades det som JA, det är 1700-talsregler (ip. 16)  De 
som inte sa något räknades som JA, det var nästan lite falskt (ip. 8). Fanns inslag i 
processen som jag ifrågasätter från ett demokratiperspektiv och ett äganderättsperspektiv (ip. 
12).  

En ökad förståelse mellan myndigheter och sakägare efterfrågades: ”Nej-gruppen var 

otroligt stark, samförstånd saknades mellan myndighet och nej-gruppen” (ip. 15). 

Eller som denna fastighetsägare uttryckte saken och poängterade vikten av dialog för 

samförstånd:  

Det är som att trampa i ett jordgetingbo, det är viktigt att gå försiktigt fram, att 
myndigheten tänker till innan och att ingen ska känna sig lurad. Det finns ett stort 
känslomässigt värde i skogen. Gör omarronderingen på ett mänskligt sätt (ip. 9). 

Myndighetens agerande vid processen i västra Rättvik var, enligt somliga intervjuade 

fastighetsägare, dålig, vilket till stor del var en bidragande orsak till att 
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omarronderingen inte blev av: ”Myndigheternas förfarande hjälpte nej-sidan tillslut. 

.... Till och med ja-sidan tyckte att processen var dåligt skött” (ip. 17).  

För att sammanfatta detta avsnitt kan nämnas att fastighetsägare upplevde 

omarronderingsprocessen som odemokratisk, vinklad och efterlyste ett större 

samförstånd mellan berörda parter. Röstningsförfarandet vid 

opinionsundersökningen var starkt ifrågasatt. Det rådde även delade meningar om 

huruvida informationen i samband med omarrondering var tillräcklig. 

Omarrondering ansågs även vara onödig då brukande av skogen fungerade utmärkt 

genom samverkan med andra fastighetsägare. Avslutningsvis bör nämnas att flera 

fastighetsägare ansåg att omarrondering är bra och att det behövs, men att 

tillvägagångssättet måste ändras. 

4.3 Förutsättningar för ändrat ställningstagande 

De intervjuade fastighetsägarna fick frågan: Under vilka förutsättningar kan du tänka dig 

att rösta ja till omarrondering? Flertalet av intervjupersonerna som ingick i studien 

kunde tänka sig att rösta ja vid ändrade förutsättningar. Ett fåtal fastighetsägare 

svarade kanske och några fastighetsägare ansåg att det inte fanns några 

förutsättningar för att gå med på en omarrondering.  

Det som framkom under intervjuerna var att om kostnaden blir lägre och att 

fastighetsägaren får uppgifter om hur mycket det kommer att kosta, fanns det 

incitament hos många att ändra sitt ställningstagande. Följande citat beskriver just 

önskan att veta vad slutsumman hade blivit som avgörande faktor för att gå med på 

omarrondering: ”Hade önskat veta mer om vad kostnaden hade blivit” (ip. 20). 

Andra synpunkter som hade varit avgörande om fastighetsägaren gått med på en 

omarrondering: "Om den ekonomiska vinningen hade varit större. Nära till 

hemmarken och om det hade varit mer fördelaktigt för mig som fastighetsägare" (ip. 

9). Följande citat visar också på att det fanns en vilja att omarrondera, men att det 

var kostnaden som var avgörande: "Billigare hade bidragit till att jag röstade ja, man 

har ju hört hur det har varit på andra områden, vissa har fått sälja all skog för att ha 

råd att betala" (ip. 2). Citatet återspeglade även en viss oro över att behöva avverka 

för att kunna finansiera omarronderingen, vilket fastighetsägaren inte ville göra.  

Vissa fastighetsägare lyfte fram processen, det vill säga den tid det tar att 

omarrondera och hade röstat ja om tiden och avverkningsförbudet hade varit 

annorlunda: "Lyssna mer på markägarna, samt det här med avverkningsförbud. 

Omarrondering är en bra grej, men den skulle behöva moderniseras" (ip. 1). För 

andra fastighetsägare var det att jakträtten inte skulle gå förlorad med avseende på 

att inget arealkrav ska krävas. För andra gällde ett bättre samförstånd mellan 

fastighetsägare och myndighet som denna fastighetsägare menar är avgörande: "Om 

det hade varit mer samförstånd mellan markägare och myndighet, synd att det inte 
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skedde en omarrondering" (ip. 15). Andra menade att omarrondering ska ske på 

frivillig väg och att en lagändring krävs, som denna fastighetsägare menade skulle ha 

ändrat hens inställning: "Markägarna ska vara för det, det ska inte vara tvång, en ny 

lagstiftning måste till" (ip. 3). Vilket även denna fastighetsägare poängterade: "Om 

grannarna hade röstat ja och om vi hade vetat vad det hade fått för ekonomiska 

konsekvenser. Positivt att slå ihop smala remsor som vi har, men inte med tvång" 

(ip. 7). Just att omarrondering görs på frivillig väg, tilltalade även denna 

fastighetsägare med orden: "Om det hade gjorts på ett annat sätt, ett mer 

demokratiskt sätt" (ip. 6). 

Även en möjlighet att undanta vissa områden från omarronderingen skulle kunna få 

fastighetsägare att rösta för en omarrondering som denna fastighetsägare uttryckte 

det: ”Att jag får behålla de plättar som jag vill behålla, andra kan byta som vill byta" 

(ip. 8). 

De fastighetsägare som inte kunde tänka sig att gå med i en omarronderingsprocess 

under några förutsättningar ville lösa ägosplittringen på egen hand genom frivilliga 

fastighetsaffärer. 

Det fanns markområden som fastighetsägaren inte ville riskera att förlora. En garanti 

att behålla viss mark, även efter omarrondering, var en faktor som skulle kunna 

resultera i ändrat ställningstagande: ”Bättre fördelaktiga ekonomiskt villkor, där jag 

har möjlighet att paxa vissa områden där jag lagt ner arbete” (ip. 1).  

Förutom den ekonomiska faktorn kunde fastighetsägare tänka sig att omarrondera 

om det finns något konkret att ta ställning till och om den mark som fastighetsägare 

får efter omarronderingen är lika mycket värd, ur fastighetsägarens synvinkel:  

Möjligtvis om processen gått så långt att det funnits något konkret att ta ställning till (ip. 
12). Om det jag hade fått vid en omarrondering hade varit likvärdighet med det jag har 
idag, sett ur mina ögon (ip. 18).  

Fastighetsägare som var missnöjda med hur skogsfastigheten var utformad hade 

lättare att gå med på en omarrondering, vilket detta uttrycker: ”Om jag hade haft 

betydligt sämre arrondering skulle en omarrondering inte varit omöjlig” (ip. 11). 

Medan andra är på det klara med att inget skulle få hen att gå med på en 

omarrondering: "Nej, ingenting hade fått mig att gå med på en omarrondering" (ip. 

19). 

Sammanfattningsvis kan nämnas att en del fastighetsägare kunde tänkas rösta för en 

omarrondering om processen är snabbare så att avverkningsförbudet inte blir så 

långt, att det sker till en lägre kostnad, inget arealkrav, jakträtten inte går förlorad, 

om det finns något konkret att ta ställning till, möjlighet att undanta vissa områden, 

om sämre arrondering funnits på egna fastigheten och om det sker med ett bättre 

samförstånd mellan fastighetsägare och myndighet. De fastighetsägare som inte 
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kunde tänka sig att rösta för en omarrondering ansåg att processen ska vara frivillig, 

det vill säga de fastigheter vars ägare som inte vill rösta för en omarrondering ska 

undantas.   
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion om metodval 

Att använda sig av semistrukturerade intervjuer visade sig vara lyckat då mycket 

information framkom under intervjuerna som kanske inte skulle ha framkommit om 

frågor i enkätform använts. Intervjupersonerna var väldigt öppna och svarade 

utförligt på frågeställningarna. Även om valet att genomföra intervjuerna via telefon 

endast är det näst bästa (Ruane, 2006), tror författarna att det hade varit svårt att få 

fastighetsägare att ställa upp på en personlig intervju då det krävs mer planering och 

tid.   

Det är möjligt att fler utförda intervjuer kunde ha lett till att annan information än 

den insamlade erhållits, men författarna tror att teoretisk mättnad uppkommit.  

Det hade varit intressant att intervjua personer som röstat nej till omarrondering, 

vars fastighet varit belägen på annan plats än västra Rättvik för att se om åsikterna 

kring omarrondering är ortsknutna. Men en kombination av tidsbrist och 

fastighetsunderlag satte hinder för en större studie. Om samtliga personer, inom 

respektive område, som röstat nej till omarrondering intervjuats, hade ett statistiskt 

underlag varit möjligt att ta fram.  

5.2 Diskussion om resultat 

Denna studie har varit inriktad mot fastighetsägare som röstat nej till omarrondering 

och författarna har haft en vilja att ta reda på vilka faktorer som gjort att 

fastighetsägare röstat nej. Studien har även haft en målsättning att ta reda på 

fastighetsägarens syn på omarronderingsprocessen och vilka faktorer som skulle 

kunna få fastighetsägare att ändra sitt ställningstagande och rösta JA till 

omarrondering. 

Tidigare forskning, som presenterats i kapitel 2, har tagit fasta på vilka positiva 

effekter en omarrondering skulle få på miljön, där kortare transportsträckor bidrar 

till mindre utsläpp från maskiner. Vilket idag med dagens påtagliga 

miljökonsekvenser med bland annat varmare klimat har en positiv inverkan, hur 

stor, kan dock diskuteras. Samtidigt bidrar mindre bränsleförbrukning också positivt 

till lägre kostnader för brukaren av marken och förbättrar företagarens ekonomi. 

Studier har lyft fram konkurrensfördelar med omarrondering då marken brukas mer 

effektivt, till skillnad mot områden som inte genomgått omarrondering och på så 

sätt även skapat en koppling internationellt. En ökad effektivitet medför att varor 

och produkter kan säljas internationellt till priser som kan tävla med nationellt 

producerade varor. Sett från motsatt håll medför en sämre effektivitet i det egna 

landet sämre konkurrensfördelar och öppnar upp för internationella aktörer att sälja 
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sina produkter betydligt billigare på den inhemska marknaden. På så sätt riskerar det 

att slå ut inhemska produkter och industri, vilket kan påverka sysselsättningen i 

landet negativt. 

Länsstyrelsens rapport (2010a) lyfter fram liknande positiva effekter med en 

omarrondering: bättre effektivisering, miljöeffekter, ökade arbetstillfällen och 

framförallt att råvaran skogen når sågverksindustrin, effekterna är många. För 

Sveriges ekonomi finns det fördelar med omarrondering då skogsprodukter utgör en 

viktig exportnäring och där svenska företag tävlar på den internationella marknaden 

med produkter och tjänster. I dessa sammanhang är det av vikt att Sveriges 

konkurrensfördelar inte hamnar efter andra länders konkurrensfördelar utan att vi 

kan tävla på samma villkor och här hamnar omarronderingseffekterna i ett annat 

större sammanhang. Därför har beslutsfattarna en avgörande roll hur framtida 

fastigheters utformning och gränser ska vara för att bidra till en bättre lönsamhet, 

men även hur marken ska nyttjas. De verktyg som finns att tillgå för att skapa goda 

förutsättningar är framförallt lagstiftning och incitament till fastighetsägaren.  

Tydligt är att det finns positiva effekter med att omarrondera, dock finns det även 

nackdelar, framförallt för den enskilda fastighetsägaren som exempelvis kan förlora 

jakträtten. Det är även ostridigt att många av fastigheterna är uppdelade i många 

skiften och att många av skogsskiftena håller en utformning som gör det svårt att 

bruka skogen effektivt med dagens moderna skogsbruksmetoder. I många fall har 

även fastigheterna flera delägare, vilket kan medföra att det kan vara svårt att 

komma överens hur skogen ska brukas eller om någon delägare vill sälja fastigheten. 

Men det kan också medföra stärkta kopplingar till bygden och på så sätt medföra 

andra positiva effekter för den enskilda individen och samhället. 

Under intervjuerna har det framkommit många olika synpunkter och alla de 

personer författarna intervjuat har bidragit till den helhet som så småningom 

framkristalliserats. Under avsnitt 4.2 (Faktorer som gör att fastighetsägare röstar nej 

till omarrondering) finns det ett flertal faktorer som bidrar till att fastighetsägaren 

säger nej. Dessa ställningstaganden är i mångt och mycket väl genomtänkta och 

rationella och i andra fall har de en mer emotionell koppling. Men alla 

ställningstaganden utgör faktorer till att fastighetsägaren säger nej till 

omarrondering. Påtagligt är att kostnaden har en avgörande faktor samt tiden det tar 

att genomföra omarrondering där avverkningsstopp leder till negativa effekter för 

den enskilda fastighetsägaren. För andra fastighetsägare var det andra faktorer som 

bidrog till en negativ inställning till omarrondering, nämnas kan: oro över att förlora 

mark, en lång process innan det är klart, övertramp från myndighetens sida, risken 

att förlora jakträtt.  

Alla uttalanden som framkommer ska ses från fastighetsägarens ståndpunkt och 

utgör ett viktigt underlag för kommande omarronderingar. Det ger signaler till 
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myndigheter att på ett tidigt stadium säkerställa de faktorer som fastighetsägaren 

upplever som hinder i omarronderingsprocessen och därmed skapa samsyn istället 

för misstro och avståndstagande.  

Ansökan om att omarrondera är inte bara för fastighetsägarens enskilda intresse att 

förbättra sitt markinnehav, utan även i samhällets/statens intresse att förbättra 

fastighetsstrukturen i områden där förbättringar finns att göra. Vem som avgör om 

förbättringar finns att göra ska avgöras i samförstånd mellan myndighet och 

fastighetsägare. Samsynen utgör ett viktigt underlag för att nå framgång, där 

myndigheten behöver vara lyhörd och fånga upp fastighetsägares synpunkter, men 

även känna av den oro omarronderingen skapar hos många fastighetsägare och 

bemöta den. Myndigheten behöver även ha förståelse för att omarronderingen kan 

ha kraftig negativ inverkan på fastighetsägarens ekonomiska situation eller andra 

saker fastighetsägaren lyfter fram och bemöta det på ett respektfullt sätt. 

I likhet med tidigare forskning (van Dijk, 2007) visar studien att det finns 

känslomässig tillhörighet till fastighet och att en del fastighetsägare är villiga att 

omarrondera om det visar sig vara en bra ekonomisk affär, medan en del 

fastighetsägare har så starka känslor för marken att ett markbyte är otänkbart. 

Resultatet visar att det är många faktorer som ligger till grund hos fastighetsägare 

som röstar nej till omarrondering. Faktorerna som framkommer är liknande de som 

går att läsa i Lindeborgs (1986) avhandling, bland annat bestämmanderätten, det vill 

säga rätten att, inom lagens ramar, själv få bestämma över sin fastighet. Med rådande 

lagstiftning går det att genomföra omarronderingar om båtnad finns och att 

opinionen inte mera allmänt motsätter sig regleringen, vilket innebär att det alltid 

kommer att finnas fastighetsägare som tvingas in i omarronderingsprocesson mot sin 

vilja.   

Många fastighetsägare uppfattade informationen från myndigheten på ett korrekt 

sätt, den var klar och tydlig. Men den saknade negativa aspekter sett från 

fastighetsägarens synvinkel och uppfattade informationen mer som en 

övertalningskampanj, där den enskilda fastighetsägaren hade svårt att få sin röst 

hörd. Även om fastighetsägare förstår vikten av omarrondering är det många saker 

som behöver ses över i processen för att skapa bra förutsättningar för 

omarrondering. Det som framkom var att tiden det tar att omarrondera behöver 

kortas ner och att det behöver bli en bättre dialog mellan fastighetsägare och 

myndighet. Samtidigt behöver röstningsförfarandet ses över, där det skapade mer 

irritation och alienation än att det skapade samsyn och dialog. Vid framtida 

opinionsprövningar är det av vikt att säkerställa ett tydligt röstningsförfarande, där 

de som röstar måste ta ställning antingen för eller emot omarrondering. Till skillnad 

mot tidigare röstningsförfarande, där icke röstande räknades som ett ja till 

omarrondering.   
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Många fastighetsägare var villiga att gå med på en omarrondering under 

förutsättning att vissa önskemål gick att uppfylla. Här kommer kostnadsbilden upp 

igen, men även en snabbare process som gör att avverkningsstoppet blir så kort som 

möjligt. Ytterligare en faktor som lyfts fram bland många är samförståndsbiten 

mellan myndighet och fastighetsägare. Att just kostnadsbiten var en faktor som är 

avgörande är tämligen säkerställt, men även andra faktorer har varit avgörande för 

ett ändrat ställningstagande, vilket kan verka förvånande. Det kan tyda på att det 

finns en önskan att förbättra det egna markinnehavet till ett mer sammanhängande 

markinnehav eller ett markinnehav som är mer bruksvänligt. Men det kan också 

betyda att författarna ställt frågan på ett sådant sätt, att fastighetsägaren uppfattade 

frågan rent hypotetiskt och därför svarade rent hypotetiskt, utan att egentligen ha en 

tanke på att gå med på omarrondering, även om fastighetsägarens önskemål går att 

uppfylla. Därmed finns sannolikheten att kommande omarronderingar kan 

genomföras om myndighet kan tillmötesgå fastighetsägares önskemål i större 

omfattning och om myndigheten agerar på ett sätt där respekten framgår. Respekten 

uttrycks i 1 kap. 2 § regeringsformen (SFS 1974:152): "Den offentliga makten ska 

utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

frihet och värdighet."  

5.3 Förslag till åtgärder som kan förenkla 

omarronderingsprocessen 

Resultatet i studien visar att det går att genomföra omarronderingar där många 

fastighetsägare blir nöjda, om reglerna för förfarandet ändras. Staten bör dock skapa 

ekonomiska incitament för att få fastighetsägarna att vilja gå med på omarrondering. 

Hänsyn bör även tas till fastighetsägare som önskar undanta vissa markområden i 

omarronderingsområdet. Även arealkravet bör slopas och jakträtten säkras. Kanske 

kan ett alternativ för fastighetsägare med litet markinnehav vara att 

gemensamhetsskogar bildas, där jakträtten säkerställs i jaktvårdsområden. I Finland 

har gemensamhetsskogar bildats i samband med omarrondering, dessa skogar brukas 

kontinuerligt och ger en bra avkastning (Kolis, 2016).   

Det behövs även en tydligare samhällsdebatt angående omarrondering, där både för- 

och nackdelar diskuteras. För att underlätta framtida omarronderingar bör fortsatta 

ansträngningar göras för att bygga en markreserv. 

5.4 Aspekter på miljö och hållbar utveckling 

En genomförd omarrondering, med ett utbyggt vägnät, resulterar i ett antal positiva 

miljöeffekter (Länsstyrelsen, 2017). Dessa effekter är framförallt hänförliga till 

röjning, slutavverkning och andra skogsvårdsåtgärder där maskindrivna redskap 

används. Genom att fastigheterna kommer att ändra utsträckning från långsmala 
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skogsskiften till mer kvadratiska och ett splittrat markinnehav blir mer samlat för 

skogsägaren, kommer transportsträckor att minska i samband med röjning, 

slutavverkning och andra skogsvårdsåtgärder. Det medför att kommande utsläpp 

från maskinparken minskar och bidrar till en positiv effekt på miljön. I Finland har 

studier visat hur kvadratisk utformade marker leder till tidsbesparing vid brukande 

och minskade kostnader för markägaren (Oksanen, 2013). Samma effekt torde 

erhållas vid omarrondering i skogsmark.  

Synpunkter som fastighetsägarna lyfter fram bidrar till smidiga omarronderingar i 

framtiden. Detta leder till liknande positiva effekter som Länsstyrelsen påtalar, men 

för fastighetsägare behålls en stark koppling till bygden och marken, där de sociala 

banden som jakten utgör säkras. Men även till bättre sammanhållna marker för 

fastighetsägaren som bör förbättra ett rationellt skogsbruk, vilket ger bättre 

ekonomi för fastighetsägaren och bidrar till en bättre miljö. 
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6 Slutsatser 

I studien användes följande frågeställning: (1) Vilka faktorer är avgörande för 

fastighetsägare som röstar nej till omarrondering? (2) Hur ser fastighetsägare på 

omarronderingsprocessen? (3) Vilka faktorer skulle kunna få fastighetsägare att 

ändra sitt ställningstagande och rösta ja till omarrondering? 

6.1 Faktorer som gör att fastighetsägare röstar nej till 

omarrondering 

Studien har visat att det finns ett flertal faktorer som påverkar fastighetsägarens 

beslut när hen ska ta ställning till omarrondering. Det som, i den här studien, har 

visat sig vara avgörande faktorer för att rösta mot en omarrondering är: kostnaden, 

myndighetens agerande, den långa processen, inget konkret att ta ställning till, 

arealkravet och rädslan att förlora värdefull mark. Det finns även faktorer av 

känslomässig karaktär som exempelvis förlorad jakträtt och att fastigheten är ett arv 

efter förfäder.  

6.2 Fastighetsägarens syn på omarronderingsprocessen 

Utförda intervjuer visar att informationen från myndighetens sida angående 

omarrondering bör vara mer utförlig. Informationen ska visa de negativa 

konsekvenserna med omarrondering, inte bara de positiva effekterna.  

En del fastighetsägare ifrågasätter även att lagstiftningen tillåter omarrondering, 

dessa fastighetsägare såg hellre att problemet med ägosplittringen åtgärdas genom 

frivilliga fastighetsaffärer mellan fastighetsägare. Fastighetsägare anser att den 

nuvarande metoden vid opinionsundersökningen bör ändras så att endast aktivt 

deltagande räknas.  

6.3 Förutsättningar för ändrat ställningstagande 

Studien visar att det finns fastighetsägare som är emot omarrondering som kan tänka 

sig att ändra sitt ställningstagande om förutsättningarna ändras, men även att det 

finns fastighetsägare som inte kan tänka sig att ändra ställningstagande under några 

omständigheter. 

För de fastighetsägare som kunde tänka sig att ändra sitt ställningstagande anges 

bland annat: Omarronderingen måste utföras under en kortare tid och till en lägre 

kostnad. Det måste även finnas något konkret att ta ställning till, där tydliga gränser 

för vad som ingår framgår, så att osäkerheten för att annan mark i efterhand kan 

komma att ingå i förrättningen försvinner. Myndigheterna måste visa upp en 

seriösare attityd och inte bara framhäva det positiva med omarrondering samt att det 

sker med bättre samsyn mellan inblandade parter. Arealkravet måste bort, det finns 
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fastighetsägare med mindre skogsinnehav som inte vill förlora sin mark och inte har 

möjlighet att utöka arealen. Redan bra arronderad mark undantas från 

omarrondering. 

För de fastighetsägare som inte kunde tänka sig att ändra sitt ställningstagande till 

omarrondering anges följande: Det finns en känslomässig tillhörighet till mark som 

fastighetsägaren inte vill riskera att förlora. Fastighetsägare anser även att 

omarrondering är en odemokratisk process och att markbyte bör ske genom 

fastighetsägarna själva, utan inblandning från myndigheterna.    

6.4 Framtida forskning 

Studien som har genomförts har gett insikt att omarrondering är en mycket komplex 

operation att genomföra och att det finns ett behov till omarrondering sett från 

statens sida. Fastighetsägarna upplever inte behovet på samma sätt. För att bredda 

forskningen bör kommande studier inrikta sig mot områden som genomgått 

omarrondering. I dessa studier bör fastighetsägarnas personliga erfarenheter och 

farhågor ligga i fokus, stämde dessa och vad skulle ha gjorts annorlunda? 

Även en jämförelse med Finlands omarronderingsförfarande bör vara av intresse, för 

att studera skillnader i omarronderingsprocessen, då Finlands lagstiftning liknar 

Sveriges. Det skulle ge värdefulla insikter till kommande omarronderingar, då 

författarna inser att omarronderingar kommer att pågå under lång tid framöver.   
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A1 

Bilaga A, intervjuguide 

Är du nöjd hur fastigheterna är utformade idag? 

Finns det förbättringar att göra?  

Vilket värde har skogen marken för dig:  

Är du nöjd hur fastigheterna är utformade idag? 

Finns det förbättringar att göra? 

Bidrar skogen till din försörjning? 

Hur sköts skogen idag och finns det intresse att bruka den mer? 

Utförs skogsvårdsåtgärder själv eller finns det ett samarbete mellan fastighetsägare/ 

skogsföretag? 

Vilken typ av information fick du i samband med omarronderingen? 

Hur uppfattade du informationen från myndigheterna och var den tillräcklig? 

Har det varit en dialog mellan fastighetsägare och myndighet eller mer av en 

monolog och har myndigheten intresserat sig för dina frågeställningar som 

markägare? 

Vilka faktorer vägde du in i ditt ställningstagande när du röstade nej och var det vissa 

faktorer som vägde mer än andra?  

Under vilka förutsättningar kan du tänka dig att rösta ja? 

Finns det något som skulle kunna förbättra processen vid omarrondering? 

Hur ser du på kommande generationer generationsväxling i markägandet? 

Är det något du vill tillägga, som du tycker jag har utelämnat eller andra 

synpunkter? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


