
Rapport: 2016:12

Omarrondering Älvdalen 
– Förstudie etapp 1



Omslagsbild: Pixabay. 
Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats:  
www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.
Den kan även beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 010 22 50 000. 
Ingår i serien Rapporter från Länsstyrelsen i Dalarnas län, ISSN: 1654-7691. 



Rapport: 2016:12

Förstudie Älvdalen etapp 1 



2 • Länsstyrelsen Dalarna 2016 • Förstudie Älvdalen etapp 1 



Förstudie Älvdalen etapp 1 • Länsstyrelsen Dalarna 2016 • 3 

Förord 

Omarrondering har pågått i Sverige i olika former i snart 300 år. Att det har 
varit viktigt för landets utveckling förstår man när man gör en kort historisk 
tillbakablick: 

Storskiftet i Sverige var ett av regeringen understött ägoskifte av mark inom 
landsbygdens byar. Det var den första större jordreformen i riket, där tegar slogs 
samman så att varje bonde fick ett fåtal sammanhängande åkrar. Syftet med 
reformarbetet, som påbörjades 1749, var att öka jordbrukets avkastning.  

Storskiftesstadgan från 1757 bestämde hur reformen skulle gå till. Då begränsades 
varje gårds andel till maximalt fyra tegar per åkergärde eller äng. Den 
ursprungliga konsensusregeln från 1749 skärptes till det så kallade ”ovillkorliga 
vitsordet", vilket innebar att det räckte med att en bonde i byn begärde storskifte 
för att det skulle genomföras. 

Nästa skiftesreform var Laga skifte vilken beslutades år 1827, dess syfte var att 
slutföra de jordreformer som påbörjats med storskiftet. Även då räckte det att en 
bonde, eller snarare besutten delägare i byn begärde laga skifte för att ansökan om 
skifte skulle vara giltig. Till skillnad från storskiftet omfattade det även 
utägomark. Man flyttade även ut gårdstomter till nya platser om så behövdes. 

Idag skulle vi inte komma på tanken att flytta på gårdar och ”det ovillkorliga 
vitsordet” känns både främmande och odemokratiskt. Däremot är syftet och 
avsikten densamma med omarrondering, storskifte och laga skifte, då som 
nu; att öka produktiviteten genom färre men större tegar.  

Den produktionsökning man stävat efter har ändrats över tiden, från att 
mätta befolkningen till att tillgodose dagens krav på uthålligt brukande där 
miljö- och produktionsmål är likställda. Vid storskiftet var jordbruksmarken 
viktigast, vid laga skifte berördes både åkermark och skogsmark och i denna 
förstudie i Älvdalen handlar omarronderingen endast om skogsmark. 

Länsstyrelsen Dalarna, 20 oktober 2016

Kerstin Granath, markfunktionen
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Sammanfattning 

Vid Älvdalens Besparingsskogs jordägarstämma den 28 november 2013 
beslutades att ansöka om en förstudie gällande möjlighet till omarrondering i 
Älvdalen. Ansökan kom till Länsstyrelsen Dalarna den 28 december 2015 och 
under 2016 har arbetet med förstudien pågått och resultatet presenteras här. 

Syftet med förstudien är att ge både markägare och myndigheter ökade 
kunskaper om berört område. Förstudien innehåller bland annat information 
om fastighetsstruktur, markägare och deras innehav, en preliminär tidplan 
och aktuell kunskap om natur- och kulturvärden i området.  

Omarronderingen av Älvdalen är tänkt att ske i tre etapper. Denna förstudie 
avser etapp 1,  den sydöstra delen av kommunen där 555 markägare och 374 
fastigheter berörs. Endast skogsmark omarronderas och skifteslagen kommer 
att lämnas oförändrade så långt det är möjligt vilket leder till att det inte blir 
någon förändring i viltvårdsområdena. Ingen kommer att tvingas avstå mark 
då det inte finns någon minsta arealgräns.  

Kostnaden för omarronderingen beräknas uppgå till 1 500 kr/ha produktiv 
skogsmark. Om kostnaden subventioneras av Älvdalens besparingsskog eller 
ej bestäms på stämman den 24 november 2016. Etapp 1 beräknas vara klar 
2021.  

Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för förstudien och den  har gjorts i 
samverkan med Lantmäteriet. Jägarförbundet, LRF och Skogsstyrelsen har 
agerat bollplank under arbetets gång. 
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Fastighets och markägarstruktur 

Nedan redovisas fastighets- och ägarstrukturen för etapp 1. Uppgifterna i 
tabellerna nedan är preliminära. 

Området berör 374 fastigheter och 172 samfälligheter, 555 markägare och 
den totala arealen är på ca 23 700 hektar. 

Uppgift om vilka ägare som berörs av en eventuell omarrondering i Älvdalen 
etapp 1 har hämtats in från fastighetsregistret (FR).  

Berörda fastigheter Antal fastigheter 
Antal fastigheter totalt 374 
Antal fastigheter mindre än 5 ha 101 
Antal fastigheter 5-40 ha 166 
Antal fastigheter 40-100 ha 75 
Antal fastigheter större än 100 ha 32 

Markägare Areal, hektar Antal fastigheter 
Bergvik Skog Väst AB 9116 11 
Länsstyrelsen 337 10 
Besparingsskogen 1854 6 
Älvdalens kommun 302 10 

Samägande av fastigheter Antal fastigheter 
Antal fastigheter med 1 ägare 155 
Antal fastigheter med 2 ägare 61 
Antal fastigheter med fler än 2 ägare 79 
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Hur går omarronderingen till? 

Omarrondering innebär att hela fastighetsindelningen ändras i större 
sammanhängande områden.  

För att en omarrondering ska komma till stånd krävs att en ansökan om 
omarrondering från en eller flera markägare kommer in till Lantmäteriet. 
Om en ansökan kommer in måste Lantmäteriet pröva om omarronderingen 
kan tillåtas. Detta sker genom en båtnadsutredning och en opinionsprövning. 

Båtnadsutredningen är en ekonomisk prövning. För att omarronderingen ska 
få genomföras måste det bli en vinst för fastighetsägarna. Fastigheternas 
värde efter omarronderingen ska vara högre än den totala summan av värdet 
innan omarronderingen och de kostnader som uppstått i samband med 
omarronderingen.  

Det krävs också att en majoritet av markägarna inte motsätter sig 
omarronderingen för att den ska få genomföras. I opinionsprövningen väger 
Lantmäteriet in hur många markägare som uttrycker att de är emot en 
omarrondering, vilka skäl de har och vilken areal de tillsammans 
representerar.  

Om det finns båtnad, en vinst, och inte flertalet av markägarna motsätter sig 
en omarrondering, kan Lantmäteriet fatta ett tillståndsbeslut och 
omarronderingen kan genomföras. Saknas båtnad, eller finns ett allmänt 
motstånd, beslutar Lantmäteriet att omarronderingen ska ställas in. Beslutet 
kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Det gäller både om beslutet 
innebär att omarronderingen ska genomföras eller om den ställs in. 

När tillståndsbeslutet vinner laga kraft beslutar Lantmäteriet om 
avverkningsstopp; ett förbud att avverka skog. Anledningen till 
avverkningsstoppet är att skogsbestånden ska inventeras. Förbudet omfattar 
all skogsavverkning oavsett dimension. Avverkningsstoppet pågår tills 
omarronderingen vinner laga kraft. Du som eldar med ved kan söka dispens 
hos Lantmäteriet för vedhuggning (beviljas alltid för husbehov). 
Hyggesrensning, markberedning, plantering och röjning får utföras, men ska 
anmälas till Lantmäteriet så att de har möjlighet att justera 
skogsvärderingen. Avverkningskontrakt som är tecknade innan beslutat 
datum för avverkningsstopp lämnas in till Lantmäteriet inom 2 veckor efter 
avverkningsstoppet. Om avtal inkommer efter tidsfristen får markägaren 
bekosta ny inventering, vilken utförs av Lantmäteriet, av det anmälda 
området. 

Alla markägare ges möjlighet att tala om för Lantmäteriet var de vill ha sitt 
nya skogsinnehav lokaliserat. Förutom lokaliseringen av marken kan 
önskemålet avse andra förändringar i ägandet som är lämpligt att hantera i 
samband med omarronderingen. Det kan till exempel vara ett samägande 
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som ska förändras, flera små fastigheter som ska slås samman till större 
enheter eller stora enheter som ska delas upp i mindre, mer om det längre 
fram.  

När datumet för avverkningsstopp passerats påbörjas inventeringen. Den 
sker genom flygfotografering, laserskanning, och kontroll av alla bestånd i 
fält. Inventeringen utgör grunden för den skogsvärdering som görs, där varje 
markägares innehav (areal, volym och värde) sammanställs. 
Skogsvärderingen ligger sedan till grund för fördelningen av det nya 
markinnehavet. 

Sedan arbetas en ny fastighetsindelning fram utifrån markägarnas 
önskemål. Markägarna får ett förslag till nya skiften som de har möjlighet att 
lämna synpunkter på. Skiftesplanen justeras därefter. Lantmäteriet strävar 
efter att så många markägare som möjligt ska få sina önskemål 
tillgodosedda. När den nya fastighetsindelningen är klar stakas de nya 
gränserna ut på marken och mäts in.  

Då alla åtgärder i omarronderingen är klara, tas beslut om 
fastighetsbildningen enligt den slutgiltiga skiftesplanen. Det görs också en 
ekonomisk avräkning för samtliga markägare som visar hur mycket var och 
en ska betala eller få i ersättning. Kartor och beskrivningar över samtliga 
skiften upprättas och omarronderingen avslutas.  

Det tar ca fyra år från tillståndsbeslutet till ett beslut om ny 
fastighetsindelning kan tas. Om omarronderingen överklagas tillkommer den 
tid ärendet tar att behandlas i domstol. 
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Avgränsning av omarronderingsområde 

Omarronderingsområdet Älvdalen etapp 1 omfattar den sydöstra delen av 
Älvdalens kommun med tillhörande utskog. Följande byar berörs: 

Garberg 

Grönsberg 

Blyberg 

Gåsvarv 

Mjågen 

Nybolet (Älvdalen) 

Östermyckeläng  

Älvdalens Kyrkby 

Näset 

Det är endast skogsmark som omarronderas. Bykärnor med tillhörande 
åkermark samt fäbodar med tillhörande mark inom fäbodrutan ingår inte. 
För preliminär avgränsning av omarronderingsområdet Älvdalen etapp 1, se 
karta 1 för hemskogen och karta 2 för utskogen.  

Övriga områden och fastigheter som inte ingår i omarronderingen: 

• Fastigheter som har bildats för andra ändamål än skogsbruk.
• Detaljplanerade områden och områden där planläggning pågår.
• Mark där det finns bygglov eller ett positivt förhandsbesked för

bygglov. En eventuell avstyckning sker som separat åtgärd och inte
inom ramen för omarronderingen.

• Fastigheter som är taxerade som obebyggd tomt ska undantas om
fastighetsägaren så önskar, såvida det inte handlar om en uppenbart
felaktig taxering.

Välarronderade skogsskiften, eller en välarronderad del av ett större 
skogsskifte, kan få undantas efter särskild prövning av Lantmäteriet. För att 
ett skogsskifte, eller en del av ett skogsskifte, ska betraktas som 
välarronderat ska samtliga följande villkor vara uppfyllda: 

• Området ska passa in i den nya skiftesplanen så att även
angränsande fastigheter kan bli välarronderade.

• Området ska omfatta minst 20 hektar produktiv skogsmark.
• Minsta bredd på skiftet ska vara 150 meter.
• Området ska vara sammanhängande och inte delas av vägar,

vattendrag och liknande.
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Kostnader 

Kostnaden för omarrondering av Älvdalen etapp 1 ska finansieras dels genom 
avgifter från markägarna, dels genom statliga bidrag och i det fall stämman 
beslutar så, genom bidrag från Älvdalens Besparingsskog.  Den totala 
förrättningskostnaden för etapp 1 har beräknats till ca 41 miljoner kronor. 
Beräkningen har gjorts utifrån nyckeltal från tidigare genomförda 
omarronderingar. Följande avgifter gäller under förutsättning att en ansökan 
kommer in till Lantmäteriet före den 30 december 2016: 

• Grundavgift på 350 kronor per hektar för det totalt markinnehav som
respektive markägare har inom omarronderingsområdet före
omarronderingen och som ingår i förrättningen.

• Tilläggsavgift på 1 150 kronor per hektar produktiv skogsmark som
respektive markägare har inom omarronderingsområdet efter
genomförd omarrondering och som ingått i förrättningen. För
impediment som myrmark, kraftledningsgator m.m. tas ingen
tilläggsavgift ut.

Dessa avgifter utgör förrättningskostnaden. Förrättningskostnaden för 
omarrondering är avdragsgilla vid skattedeklaration av rörelsen. 

Alla avgifter ska indexuppräknas från den tidpunkt första ansökan kommer 
in till debiteringstillfället. Labour cost index (LCI), preliminära siffror, 
näringsgren SNI2007M ska användas. Om LCI upphör ersätts den med 
motsvarande beräkning enligt konsumentprisindex (KPI). 

Upptagning av rågångar ingår inte i förrättningskostnaden. Bidrag kan utgå 
från Älvdalens Besparingsskog efter beslut på jordägarstämman. 
Kostnaderna som ska betalas av markägarna kommer att utdebiteras vid två 
tillfällen. Första tillfället är efter att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft då 
grundavgiften debiteras. Tilläggsavgiften betalas i slutskedet av 
omarronderingen. 

Exempel.  
Förutsättningar: En markägare äger totalt 10 ha före omarronderingen.  
I omarronderingen får markägaren ut 10 ha totalt. All mark är produktiv. 
Beräkning:  
Grundavgift (totalt innehav före): 10 ha x 350 kr = 3 500 kr 
Tilläggsavgift (produktiv mark efter): 10 ha x 1 150 kr = 11 500 kr 

Markägaren får då betala 15 000 kr i förrättningskostnad. 
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Preliminär tidplan 

Under förutsättning att ansökan om omarrondering kommer in till 
Lantmäteriet i december 2016 kan en tidplan för Älvdalen etapp 1 se ut 
enligt följande:  

Tid Vad 

8, 9, 10 november 2016 Informationsträffar 

24 november 2016 Stämma 

December 2016 Ansökan till Lantmäteriet 

Januari 2017 Båtnadsutredning, opinionsprövning 

Februari 2017 Sammanträde inför tillståndsbeslut 

Fortsättning, under förutsättning att ett tillståndsbeslut vinner laga kraft 

Oktober 2017 Laserskanning 

Maj 2018 Fältinventering och avverkningsstopp 

Augusti 2018 Yrkanden/önskemål 

December 2018 Delfakturering 

Januari-december 2019 Fastighetsplan 

Maj 2020 Utstakning av nya gränser 

Januari 2021 Beslut 

Juni 2021 Laga kraft, ersättningar och slutfakturering 

Obs! Eventuella överklaganden av lantmäteribesluten innebär en 
fördröjning. Vid ett överklagande ligger avverkningsstoppet fast och tillträde 
till de nya skiftena får inte ske.  
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Att tänka på innan du presenterar dina 
önskemål 

Vill du fortsätta vara markägare? 
Du kan när som helst under omarronderingen välja att avstå ditt 
markinnehav i omarronderingen. Du får då betalt för mark och virkesförråd 
enligt den värdering som görs när omarronderingen är klar.  

Om du vill få ut pengarna tidigare, bör du sälja din skogsmark genom en 
vanlig fastighetsaffär, förslagsvis till någon annan markägare i 
omarronderingen eller till länsstyrelsen, som sedan tillför den till 
markreserven. Detta kan du göra när som helst under omarronderingen, men 
då ska den nye ägaren vara införstådd med att skogsmarken ingår i en 
omarrondering och att det krävs förvärvstillstånd från länsstyrelsen.  

Vill ni upplösa ett samägande 
Fortsatt samägande ska alltid medges när alla delägare så önskar. Om 
delägarna önskar lösa upp samägandet informerar Lantmäteriet om vilka 
möjligheter som finns, dels inom ramen för omarronderingen, dels andra 
möjligheter. 

I samband med en omarrondering finns det olika möjligheter att lösa upp ett 
samägande av en fastighet. Det kan också bli aktuellt att slå ihop flera 
mindre fastigheter till en större. Om en markägare äger både i form av 
samäga och enskilt överförs den samägda delen till den enskilda. Om bara 
någon av ägarna har egen fastighet och de andra vill avstå sin andel till 
markreserven går det också bra. Större fastigheter går det också bra att 
klyva i samband med omarronderingen. En sista lösning är fortsatt samäga, 
alternativt köpa ut varandra.  

Vill du ha flera skiften? 
Uppdelning av en fastighet på flera skogsskiften bör inte medges för 
fastigheter som är mindre än 20 hektar. Lantmätaren gör dock en bedömning 
i varje enskilt fall. 

Vill du samla ditt innehav till ett skifteslag? 
I den mån det finns tillgång till mark genom markreserv är det möjligt att 
avstå mark i ett skifteslag och erhålla i ett annat. 
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Riktlinjer för skiftesplanering 

Ambitionen är att så många markägare som möjligt ska få sina önskemål 
tillgodosedda. Reglerna i fastighetsbildningslagen om hur fastigheter får 
utformas måste dock följas. 

Arealkravet slopas 
I de senaste omarronderingarna har den minsta tillåtna arealen för en 
skogsfastighet varit 5 hektar produktiv skogsmark. Det har inneburit att den 
ägare som har 2 hektar antingen tvingats köpa till 3 hektar från 
markreserven eller avstå sin mark mot ersättning i pengar. I denna 
omarrondering kommer arealgränsen att slopas. Lantmäteriet bedömer 
lämplig fastighetsbildning utifrån varje markägares önskemål. De ägare som 
vill behålla sina små fastigheter får göra det, ingen blir tvingad att avstå t.ex. 
ett litet vedskifte. Små fastigheter kan dock bli placerade på annat ställe än 
de ligger i dag, men inom skifteslaget. Den som vill får avstå sin mark och få 
ersättning i pengar, men ingen tvingas till detta.  

Det finns en markreserv att tillgå för att bygga upp bärkraftiga 
skogsfastigheter. Markreserven består dels av de fastigheter som 
länsstyrelsen äger, dels av mark från de markägare som mot ekonomisk 
ersättning önskar avstå mark i samband med omarronderingen samt 
eventuellt skogsmark som ägs av Älvdalens Besparingsskog. Beslut om detta 
krävs av jordägarstämman. Markreserven används i första hand för att öka 
storleken på fastigheter så de uppnår en bärkraftig areal om ca 40 hektar. 
Om det finns mark över i slutskedet av skiftesplaneringen fördelas den till de 
markägare som är intresserade men redan äger över 40 ha.  

Förändring av graderingsvärdet 
Graderingsvärdet är ett jämförelsetal som visar bl.a. skogsmarkens 
avkastningsförmåga. För en omformad skogsfastighet bör detta inte avvika 
mer än 10 procent från det ursprungliga graderingsvärdet. Vid större 
avvikelser av graderingsvärdet än 10 procent ska detta godkännas av 
fastighetsägaren. 

Villkor vid klyvning 
Klyvning av en fastighet kan tillämpas för att lösa upp ett oönskat 
samägande av en större skogsfastighet så att delägarna får egna fastigheter. 
Klyvning kan tillämpas om någon av delägarna inte har någon annan 
fastighet som kan tillföras ägokravet från den samägda fastigheten. 
Ägokravet är den totala areal och det värde som en markägare kan göra 
anspråk på för en fastighet i den nya skiftesindelningen. Om alla delägare 
redan har egna fastigheter ska ägokravet från den samägda fastigheten i 
stället fördelas på dessa. 

Vid klyvning av en fastighet bör den produktiva skogsmarken vara så stor att 
varje klyvningslott får en produktionsförmåga motsvarande ca 200 
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skogskubikmeter per år. Det motsvarar ca 40 hektar. Om klyvningen syftar 
till att upplösa ett oönskat samägande kan undantagsvis även något mindre 
fastigheter, ned till 20 hektar, få skapas genom klyvning. 

Om mark inom undantaget område ingår i en fastighet som ska klyvas måste 
marken avskiljas genom särskild förrättningsåtgärd (avstyckning eller 
fastighetsreglering) i de fall marken används för något särskilt ändamål, t.ex. 
bostad. Kostnaden för särskilda förrättningsåtgärder ingår inte i avgiften för 
omarronderingen. 

Andelar i Besparingsskogen 
Andelarna i Besparingsskogen utgår från fastighets jordtal. Jordtalet ligger 
fast i jorden och ändras inte vid omarronderingen om inte en förändring av 
graderingsvärdet på fastigheten ändras med mer än 10 %. Det betyder att om 
inte storleken förändras väsentligt på markinnehavet i samband med 
omarronderingen, så kommer andelstalen i Älvdalens Besparingsskog inte 
att påverkas.  

Samfälligheter 
Det finns goda möjligheter att avveckla samfälligheter i samband med 
omarronderingen. De samfälligheter som förlorat sin funktion tas bort i 
samband med omarronderingen. Det kan t.ex. vara by- eller sockensamfällda 
sandtag, myrtag och vissa vägar som inte längre används. Delägande 
fastigheter får då tillgodoräkna sig värdet av sin andel. Detta gäller även 
samfälld skogsmark vilken kan fördelas på de fastigheter som äger andelar i 
samfälligheten. Om en delägande fastighet avregistreras ska övriga andelstal 
i samfälligheten justeras så att förhållandet mellan dessa blir oförändrat.  

Lantmäteriet kan efter prövning medge att samfälld mark finns kvar även 
efter omarronderingen. För att detta ska medges krävs att följande två 
villkor är uppfyllda:  

1. Den samfällda marken ska ha ett gemensamt och aktuellt ändamål,
annat än att man bara äger marken tillsammans.

2. Ägare till de fastigheter som äger samfälligheten ska ha begärt att
den samfällda marken ska behållas. Vid gemensam förvaltning kan
samfällighetens önskemål framställas av styrelsen.

Lantmäteriet kan vid behov även nybilda samfällda områden i en 
omarrondering, t.ex. ett område för en badplats. 

Vägar 
I samband med en del tidigare omarronderingar har nya skogsbilvägar 
byggts. Då Älvdalens Besparingsskog är ansvariga för vägarna kommer inte 
det att ingå i denna omarrondering. 
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Skogsinventering och värdering 

Skogsinventering 
Skogsinventeringen består av flera olika moment varav en del utförs ute i 
fält. Här redovisas hur skogsinventeringen genomförs.  

Ett ortofoto ligger till grund för skogsinventeringsprocessen. Ett ortofoto är 
en skalriktig flygbild. Inför ett nytt omarronderingsprojekt görs en 
flygfotografering av området och ett aktuellt ortofoto skapas. Dessutom görs 
en flygning för att laserskanna berörda skogsområden. Från laserskanningen 
kan man bl.a. få information om virkesvolym, trädhöjd samt trädens 
diameter. 

Med hjälp av ortofotot delas skogen in i skogsbestånd. Ett skogsbestånd är ett 
skogsområde som är homogent, dvs. likartat. Skogsbestånden behöver inte 
sammanfalla med fastighetsgränserna utan kan sträcka sig över flera 
fastigheter. Inventeraren besöker alla skogsbestånd för att registrera 
information om dem. Beståndsavgränsningarna kontrolleras och justeras vid 
behov. 

Värdering  
All mark som ingår i omarronderingen kommer att värderas. Med 
skogsinventeringen som grund görs en värdeberäkning med stöd av 
beståndsmetoden. Beståndsmetoden är en programvara för skogsvärdering 
som är framtagen i samarbete mellan Lantmäteriet och Statens 
Jordbruksverk (SJV).  

Beståndsmetoden innebär att värdet baseras på värdering av enskilda 
bestånd. Utifrån insamlade uppgifter simulerar programmet kommande 
kostnader och intäkter för gallringar och slutavverkningar. För att få fram 
värden på enskilda bestånd anges värderingsförutsättningar, t.ex. 
virkesprislista och diskonteringsprocent, i programmet 

Områden som klassas som forn- eller kulturlämning belastas med en högre 
föryngringskostnad, i vissa fall även med en högre avverkningskostnad. I de 
senaste omarronderingarna har värdet på nyckelbiotoper sänkts med 15 
procent.  

Värdet på impediment (myr- och bergmark), vägar och kraftledningsgator har 
i de senaste omarronderingarna satts till 800 kr per hektar. 
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Jakt och fiske 

Etapp 1 omfattar både enskilda och samfällda vattenområden. Fisket är 
samfällt, antingen för socknen eller för skifteslaget. När fisket är samfällt ägs 
det gemensamt av de fastigheter som har jordtal, oavsett om fastigheten 
ligger invid vattenområde eller inte. Fiskerätten är alltså inte alltid knuten 
till ägandet av vattnet. En omarrondering innebär inga förändringar av 
fiskevårdsområdena. 

Jakträtten är knuten till marken. Efter en omarrondering finns jakträtten 
där det nya markinnehavet är placerat. Skifteslagen kommer att hållas 
oförändrade i omarronderingen och därmed blir det inga förändringar för 
viltvårdsområdena/jaktlagen. En översiktskarta över viltvårdsområden finns 
som karta 7. 
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Naturvärden 

Vid en omarrondering, är det viktigt att ta tillvara kunskap om natur- och 
kulturvärden och hur dessa värden kan bevaras. Denna kunskap behöver 
bland annat förmedlas till den nye ägaren av marken. Det ska också 
klargöras vilka ekonomiska stöd markägare kan få för att värna kulturarv, 
växter och djur.  

Såväl Skogsstyrelsen som Länsstyrelsen arbetar med att identifiera områden 
med höga naturvärden. Man inrättar också olika former av skydd, eller 
lämnar råd kring brukande, för att dessa naturvärden ska bevaras.  

Skogsstyrelsen identifierar naturvärden i skogsmiljö och dessa klassificeras 
antingen som nyckelbiotoper eller ’objekt med naturvärden’. En nyckelbiotop 
är ett område där det finns eller kan finnas hotade och rödlistade arter, d.v.s. 
arter som riskerar att försvinna från området om inte förutsättningarna 
bibehålls eller förbättras för dem. Nyckelbiotoper har stor betydelse för 
skogens växter och djur. Objekt med naturvärden är skogsmiljöer som, 
liksom nyckelbiotoper, är värda att bevara men som inte når upp till den 
kvalité som en nyckelbiotop har. 

Alla nyckelbiotoper och objekt med naturvärden är ännu inte upptäckta. 
Skogsstyrelsen registrerar nyfunna nyckelbiotoper allteftersom de påträffas i 
samband med olika fältverksamheter. Länsstyrelsen identifierar naturvärden 
på alla typer av mark. Detta kan ske via inventeringar initierade av 
Naturvårdsverket eller genomförda efter tips från myndigheter, forskare eller 
allmänheten.  

I det aktuella omarronderingsområdet finns flera exempel på naturvärden 
som Länsstyrelsen dokumenterat. Utöver pågående reservatsbildning i 
Blyberg är det framförallt tre områden som är extra intressanta ur 
naturvärdessynpunkt. Det är Skordberg och Vallsjöberg vilka båda är branta 
berg med stora nyckelbiotoper samt Snäll som är ett naturskogsområde, se 
karta 5 och karta 6 vilka beskriver naturvärden i den södra respektive norra 
delen. Skordberg omfattar 19 ha, Vallsjöberg omfattar 128 ha och Snäll 
omfattar 330 ha. Den pågående reservatsbildningen i Blyberg avser området 
runt det gamla stenbrottet och omfattar ca 60 ha. 

Hantering av mark med höga naturvärden inom 
omarronderingen 
Genom tidigt samråd med Länsstyrelsen undersöker Lantmäteriet om det 
finns planer att bilda reservat inom omarronderingsområdet. Om så är fallet 
bör detta ske inom ramen för omarronderingen. 

Värdet på marken beräknas med hänsyn till de begränsningar av skogsbruk 
som biotopskyddet innebär. 
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Skogsmark som är klassad som nyckelbiotop bör fördelas så att den är högst 
5 % av den produktiva skogsmarksarealen för en fastighet efter 
omarronderingen. Skogsägare som redan har mer än 5 % av sin mark klassad 
som nyckelbiotop kan efter omarronderingen dock ligga kvar på en 
oförändrad nivå.  

Att äga nyckelbiotoper och naturvärden 
Att ett område är identifierat som naturvärde av myndigheterna innebär inte 
att det därmed har ett skydd. Myndigheterna kan inrätta skydd för vissa 
områden men inte alla. Den som har nyckelbiotoper eller naturvärden på sin 
mark kan göra en viktig insats genom att bevara dem för framtiden. Det är 
inte förbjudet att avverka en nyckelbiotop men som markägare har man 
skyldighet att samråda med Skogsstyrelsen innan några skogsbruksåtgärder 
genomförs i området. De miljöcertifierade skogsbolagen köper inte virke från 
nyckelbiotoper. Enligt skogsvårdslagens första paragraf ska naturvårdens 
och skogsproduktionens intressen väga lika tungt. Det är viktigt att 
markägarna skaffar sig kunskap om de marker som de blir sig tilldelade. 
Myndigheterna kan stötta med kunskapsunderlag och rådgivning när beslut 
ska tas när det gäller brukandet av mark. 

Skogsmark som är målklassad som NO (naturvård orörd) eller NS (naturvård 
skötsel) bör fördelas så att den utgör högst 10 % av den produktiva 
skogsmarksarealen för en fastighet efter omarronderingen. Den skogsägare 
som redan har mer än 10 % NO- eller NS-klassad mark kan efter 
omarronderingen dock ligga kvar på en oförändrad nivå. Alla nyckelbiotoper 
och flertalet av objekten med höga naturvärden målklassas som NS eller NO.  

I vissa fall finns det möjlighet att få ersättning från staten för att bevara 
nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen och länsstyrelsen kan bilda olika former av 
områdesskydd där markägare blir ersatta för att inte längre kunna bruka 
marken utan inskränkningar.  

De olika typerna av formellt skydd som Skogsstyrelsen kan inrätta är 
biotopskydd och naturvårdsavtal. Om skyddet är ett biotopskydd så är 
området skyddat för all framtid. Ägarförhållandet förändras inte, men 
markägaren förlorar rätten att genomföra åtgärder i skogen.  

Ett naturvårdsavtal är en överenskommelse mellan markägare och staten om 
att ett område ska skyddas under en viss begränsad tid, vanligen 50 år. 
Ersättningen som markägare får är lägre än den som betalas ut för ett 
biotopskydd. 

Länsstyrelsen bildar naturreservat, oftast över större områden än 
biotopskydden. Staten köper då in skogen eller ersätter markägaren för att 
skogen inte längre kan brukas på vanligt sätt. Att bilda formellt skydd i 
samband med omarrondering är rationellt eftersom överenskommelse inte 
behöver göras med enskild markägare. Det innebär också att 
förhandlingskostnader och påslag kan undvikas. 
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Det är angeläget att områdesskyddet syftar till att omfatta marker med 
natur- och kulturvärden som inom överskådlig tid skulle kunna bli föremål 
för områdesskyddsöverväganden.  

Tabellerna visar de olika myndigheternas ansvarsområden avseende kultur- 
och naturvärden. 

Typ av formellt skydd Ansvarig myndighet 
Reservat Länsstyrelsen, Kommunen 

Biotopskydd Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Kommunen 

Naturvårdsavtal Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Kommunen 

Objekt med naturvärde Skogsstyrelsen 

Fornminne Länsstyrelsen 
Övrig kulturhistorisk lämning Skogsstyrelsen 

Det finns två stöd inom Landsbygdsprogrammet för dig som vill vårda natur- 
och kulturmiljövärden i skogen. Förutom stödet Skogens miljövärden, finns 
också ett stöd som heter Nokås. Mer information om detta lämnas av 
Skogsstyrelsen. 
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Kulturmiljö 

Fäbodmarkerna 
Fäbodarna har varit en viktig del i äldre tiders försörjningssystem. De har 
möjliggjort nyttjande av skogarnas resurser även på större avstånd från 
hembyarna. I det aktuella omarronderingsområdet har det identifierats 22 
fäbodar. Vid många fäbodar finns det än idag kvar ålderdomlig bebyggelse. 

Skydd av fäbodlämningar 
Länsstyrelsen har identifierat de historiska fäbodinägornas utbredning, se 
karta 3 och 4. Sexton av fäbodarna har belägg som är äldre än år 1850 och 
betraktas därmed som fornlämningar, övriga bedöms som övrig 
kulturhistorisk bedömning. Den antikvariska bedömningen kan förändras. 

De gamla inägorna vid fäbodarna är vanligen inte registrerade i 
fornminnesregistret (www.fornsok.se). Inägorna är skyddade av 
kulturmiljölagen oavsett om de finns med i registret eller inte. Det innebär 
att marken och lämningarna inte får skadas. Inför avverkningar inom de 
gamla inägorna måste markägare samråda med länsstyrelsen. För t.ex. 
markberedning, plantering och grävarbeten för grunder vid nybyggnation 
krävs tillstånd av länsstyrelsen. 

En fäbod, Älvdals-Nybolet berörs av riksintresse för kulturmiljövård, 
Nybolets fäbodar (W119).  Motiveringen för riksintresset är ”Fäbodmiljö med 
tät bebyggelse i två husklungor som tillhör skilda socknar, med flera bevarade 
gårdsinteriörer med stuga och ekonomibyggnader som sammanbyggda längor, 
öppna vallar och stora odlingsrösen samt fäbodristningar.” 

En fäbod, Lokbodarna, är utmärkt som övrigt kulturintresse. 

Fornlämningar i skogen 
Skogsmark mellan fäbodarna har i äldre tider utnyttjats för till exempel 
skogsbete, jakt, fångst, kolning, täkt och uttag av ved och timmer. Många 
lämningar från äldre tider är fornlämningar. Vid skogsbruk och andra 
verksamheter som berör marken gäller samma regler som beskrivits för 
fäbodarna. Det finns kultur- och fornlämningar som inte är registrerade, 
upptäckta. Fornlämningar är skyddade av kulturmiljölagen oavsett om de 
finns med i registret eller inte. Som fastighetsägare är du skyldig att känna 
till eventuella fornlämningar på din mark. Det är förbjudet att utan 
Länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat 
sätt skada en fornlämning. För mer information om fornlämningar se 
länsstyrelsen Dalarnas hemsida. Karta 3 visar fornlämningar, fäbodar och 
kulturmiljö i den södra delen och karta 4 i den norra delen. 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/RumText/kv_rikst/62-119.txt
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Fäbod Ålder Status Övrigt 

Björnberg 1672 Fornlämning Kartakt U32 karta över porfyrbergen år 1790. 
Inklusive Björnbärskitten, åkermark som senare blev 
del av fäboden 

Bosseldal 1663 Fornlämning Anlagd före 1663 enligt Skog och Historia (SoH) 
Gessibodarna 1708 Fornlämning Dalrunor på eldhus år 1708, 1707 D Rv183, D Rv300 
Jöllen/Jöllstugu-
vallen 

1870 Övrig kult. Kallad Jöllstuguvallen på 1870 SK-karta, Först 
åkstuguvall och senare fäbod. 

Kasbodarna 1763 Fornlämning Nämnd i kommentar rörande Miåbodarna, dombok från 
1763.  

Käringberg 1870 Övrig kult. Inga äldre belägg än 1870? troligen äldre men inga 
belägg påträffade. 

Lokbodarna 1663 Fornlämning Anlagd före 1663 enl SoH.  Kartakt U32 karta över 
porfyrbergen år 1790 

Prästbodarna/    
Bosselberg 

1672 Fornlämning Karta från 1887 

Rymnäsbodarna 1663 Fornlämning 

Skinnarbodarna 1663, 1672 Fornlämning Anlagd före 1663 enl SoH.  Kartakt U32 karta över 
porfyrbergen år 1790 

Skord 1700-tal Fornlämning Karta från 1846 

Skärklitt 1663, 1672 Fornlämning Anlagd före 1663 enl SoH.  Kartakt U32 karta över 
porfyrbergen år 1790 

Svartberg 1663 1650-
1783 

Fornlämning Eldhus nu i Rots skans, fanns tidigare i Svartberg med 
år 1650-1783) EHF 6068 DRv80. Lada 1667-1805) D 
Rv140. Eldhus (år 1739)D Rv264) Mjölkstugudörr år 
1833 (D Rv308) Med i 1663 års inv. 

Ytter-Navardalen 1870 Övrig kult. Inga äldre belägg än 1870 
Gumpersbodarna 1663 Fornlämning Troligen medeltida 
Älvdals Nybolet 1663 Fornlämning Anlagd före 1663 enligt SoH 
Kråkbodarna 1663 Fornlämning Enbart med punkt i FMIS. Kartakt U32 karta över 

porfyrbergen år 1790. Kråppebodha 1663. Karta från 
1846 

Fornbodarna/ 
Fennbuder 

1663 Fornlämning Namn antyder äldre belägg. Enligt Skansvakten 1930-
31 Furubodarna 1663. 

Bodhed 1870 Övrig kult. Svåravgränsad. Oklar ålder, 

Fäbodar utan kartor: 
Skråbodarna 1700 tal Fornlämning Övergavs i slutet av 1700 talet och ansågs då vara 

uråldriga en SoH. Avgränsad utifrån SOH-registrering 
Bössbod efter 1850 Övrig kult. Ej med på sockenkarta från 1887, troligen yngre. 

Slåtteräng som ev. senare blivit fäbod efter SK.  
Lundkrok efter 1850 Övrig kult. Ej med på sockenkarta från 1887 troligen yngre 
Klitten EJ FÄBOD Övrig kult. Bedömts inte vara fäbod utan del av Blybergs by enligt 

SK karta från 1870 
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Bymarkerna 
Röjningsrösen, gamla brukningsvägar, fägator, byggnader och 
byggnadsgrunder är spår av äldre brukande. De ger oss ledtrådar till hur det 
förr såg ut i byn och hur markerna brukades. Även om fastighetsgränsen 
flyttas är det viktigt att försöka bevara dessa kulturspår för att inte tappa 
historien bakåt. Röjningsrösen, åkerholmar, alléer och stenmurar i 
odlingslandskapet omfattas av biotopskyddet enligt miljöbalken eftersom de 
också har höga naturvärden. De får inte skadas utan tillstånd från 
länsstyrelsen. 

Betesmarker och slåtterängar som länge varit i bruk och som inte gödslats 
eller plöjts upp har ofta höga natur- och kulturvärden. Sådana marker som 
Länsstyrelsen känner till och har inventerat i Ängs- och 
betesmarksinventeringen finns i databasen TUVA.  

Färdvägar 
Byar och fäbodar har sedan lång tid förbundits av ett nät av stigar och 
vintervägar. När dessa gamla färdvägar är övergivna kan de ibland utgöra 
fornlämningar. Vanligen utgör de dock så kallade övriga kulturhistoriska 
lämningar, för vilka det finns hänsynsföreskrifter i skogsvårdslagen. En 
snabb överblick av historiska kartor ger intrycket av ett omfattande, till 
större delen övergivet kommunikationsnät av färdvägar mellan fäbodarna, 
utägor och byarna. Inom det aktuella omarronderingsområdet har 
Länsstyrelsen inte haft resurser eller tid att identifiera dessa färdvägar.  

Lador  
I en omarrondering när jord- och skogsbruksmark byter ägare, berörs i vissa 
fall även lador som står utanför gårdsbebyggelsen.  

Lador i jordbrukslandskapet har ofta ett stort landskapligt värde och stor 
betydelse för upplevelsen av miljön genom sina berättelser om äldre tiders 
produktionsmetoder och markanvändning kombinerat med estetiska värden. 
De kvarvarande ladorna är också mycket viktiga för lavar och insekter, 
däribland flera rödlistade arter, som är beroende av så kallad kulturved. 

Det motiverar särskilda insatser i samband med en omarrondering för att de 
inte ska flyttas. Lador i skogsmarken kan för sitt långsiktiga bevarande 
behöva flyttas om inte ägarna är intresserade av ett bevarande på plats. Om 
flytt av lador blir aktuellt är det till lägen i det öppna landskapet som de i 
första hand bör flyttas. Ska ladan flyttas måste det göras inom viss tid, högst 
1 år från det att omarronderingen vunnit laga kraft, såvida inte Lantmäteriet 
beslutar om kortare tid. Markägare som har lador eller andra byggnader som 
de avser att flytta ska anmäla detta till Lantmäteriet. 
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Myndigheternas roller och kontaktpersoner 

Lantmäteriets roll i omarronderingen  
Lantmäteriet ansvarar för genomförandet och förrättningsbesluten i en 
omarrondering. Till Lantmäteriet vänder du dig med frågor om hur en 
omarrondering går till. 

• Projektledare, Lena Linderheim, tel. 0247 368 01, e-post
lena.linderheim@lm.se

Länsstyrelsen Dalarnas roll i omarronderingen  
Länsstyrelsen ansvarar för förstudien som ligger till grund för omarronderingen. 
Länsstyrelsen är också markägare i Älvdalen och använder sitt markinnehav för att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för övriga markägare vid en omarrondering. Till 
Länsstyrelsen vänder du dig när du har frågor om:  

• Förstudien: Kerstin Granath, tel. 010 225 02 59, e-post
kerstin.granath@lansstyrelsen.se

• Kulturvårdsfrågor: Benedict Alexander, tel. 010 225 04 23, e-post
benedict.alexander@lansstyrelsen.se

• Naturvårdsfrågor: Lennart Bratt, tel. 010 225 03 23, e-post
lennart.bratt@lansstyrelsen.se

Skogsstyrelsens roll i omarronderingen 
Skogsstyrelsen svarar för naturvård och rådgivning i skogsbruksfrågor. 

• Skogskonsulent, Lars Ambrosiusson, tfn: 0250-59 51 08,
lars.ambrosiusson@skogsstyrelsen.se

Jägareförbundets roll i omarronderingen  
Jägarförbundet ansvarar för att lämna upplysningar om förutsättningarna för jakt 
och fiske i samband med en omarrondering. Har du frågor kontakta:  

• Ordförande i Dalarna, Thomas Björklund, tel. 0703 74 27 44, e-post
dalex@tele2.se

Älvdalens Besparingsskogs roll i omarronderingen  
Det är Besparingsskogen som ansökt om förstudien. Har du frågor som berör 
Besparingsskogen ska du kontakta: 

• Förvaltare, Ulf Andersson, tel. 0251 59 74 70, e-post
ulf.andersson@besparingsskogen.se

Älvdalens kommuns roll i omarronderingen   
Kommunen ansvarar för de frågor som rör bygglov, strandrätt, med mera, i samband 
med omarronderingen. Har du frågor kontakta:  

• Planarkitekt, Johan Olsson, tel. 0251 313 00, e-post
johan.olsson@alvdalen.se

Du kan också skicka alla dina frågor till: omarrondering.dalarna@lansstyrelsen.se 
så skickar vi frågan vidare till berörd part.

LRF´s roll i omarronderingen  
LRF svarar på frågor rörande äganderätt och generella frågor som berör brukande 
i samband med en omarrondering. Har du frågor kontakta:  

• Projektledare, Thomas Björklund, tel. 0703 74 27 44, e-post 
dalex@tele2.se 

mailto:lena.linderheim@lm.se
mailto:kerstin.granath@lansstyrelsen.se
mailto:benedict.alexander@lansstyrelsen.se
mailto:lennart.bratt@lansstyrelsen.se
mailto:dalex@tele2.se
mailto:Omarrondering.dalarna@lansstyrelsen.se
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