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Förord 

Dalarna är störst i Sverige!  

Ett märkligt påstående då Dalarna bara representerar cirka sju procent av Sveriges 
yta. Ändå är det så att nästan hälften av landets lantbrukstaxerade skiften finns i 
Dalarna. Hur har det blivit så?  

Bakgrunden är en sedvänja som har funnits i stora delar Dalarna i flera hundra år. 
Här har varje arvinge fått del av varje markbit som hört till hemmanet. Marken har 
sedan delats igen vid nästa arvsskifte och så har det fortsatt. Till slut har det inte 
längre gått att dela marken fysiskt och man har därför fått så kallade ideella 
andelar (t ex 1/6, 1/12) i fastigheter i stället.  

Idag är cirka 1/3 eller cirka 530 000 ha av Dalarnas produktiva jord- och 
skogsbruksmark ägosplittrad. Det innebär att fastigheterna vanligtvis består av 
många små skiften som ofta är långa och smala och i många fall samägda av flera 
markägare. 

Tegskifte, solskifte, storskifte, laga skifte, fastighetsreglering – många namn för 
samma sak.  

Allt eftersom samhälle och lagstiftning förändrats har också benämningarna 
ändrats. Syftet med åtgärderna har dock alltid varit och är också nu detsamma: att 
anpassa en otidsenlig fastighetsstruktur till rådande brukningskrav. Har nu turen 
kommit till västra Rättvik? 

Förstudien du har i din hand ska vara den inledande och mer informella 
informationsfasen i en omarrondering. Syftet med förstudien är att den ska ge en 
ökad kunskap för alla parter. Berörda markägare får denna sakliga information så 
att de kan ta ställning till en eventuell omarrondering.  
Förstudien har genomförts som ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna, 
Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och Lantbrukarnas Riksförbund.  
 
Länsstyrelsen Dalarna, 14 maj 2015 

 

 
Håkan Mowitz, funktionssamordnare 
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1 Sammanfattning  
Markägare i västra delen av Rättviks kommun har visat intresse för att genomföra en 
omarrondering av skogs- och jordbruksmark i området. Länsstyrelsen har undersökt 
förutsättningarna för detta genom att göra en förstudie. Syftet med förstudien är att ge både 
markägare och myndigheter ökade kunskaper om berört område. Resultatet av förstudien 
presenteras här i ett sammandrag. 

Det är markägarna som avgör om en omarrondering ska genomföras. Förstudien ska 
därför ge berörda markägare den information de behöver för att kunna ta ställning.  

I förstudien ingår bland annat följande moment: 

• Uppgifter om ägare och deras markinnehav tas fram.  

• Hävdade fastighetsgränser mäts in och kartunderlag upprättas.  

• Preliminär kostnadskalkyl, tidplan och finansieringsplan upprättas. 

• Aktuell kunskap om natur- och kulturvärden i området samlas in från både 
myndigheter och markägare.  

Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för förstudien som görs i samverkan med 
Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och Lantbrukarnas Riksförbund. 

Omarronderingsområdet Västra Rättvik omfattar den västra delen av Rättviks 
kommun. Följande byar berörs: 

Backa 

Glistjärna 

Granmor 

Ickholmen 

Nittsjö 

Rovgärdet  

Rättvik 

Röjeråsen 

Sjurberg 

 

Stumsnäs 

Sätra 

Tammeråsen  

Vikarbyn 

 

Västberg 

Västbjörka 

Öja 

Östbjörka 

Till ovanstående byar hör utskog omkring sjön Ljugaren. Utskogen ingår inte i 
de arealer och annan statistik som redovisas här, men den kommer att ingå i en 
eventuell omarrondering. 

Utöver dessa byar finns det skiften och fastigheter från andra byar som kan 
komma att ingå i omarronderingsområdet.  

Totalt berörs ca 20 000 hektar skogs- och jordbruksmark.  

En preliminär avgränsning av omarronderingsområdet västra Rättvik kan ses på 
kartbilagorna 1 - 6. Omarronderingsområdet delas upp på tre delområden som 
kan hanteras som separata förrättningar. Även delområdena är markerade på 
kartbilagorna 1 - 6.  
En omarrondering beräknas ta mellan fyra och sex år från att en ansökan kommer in till 
Lantmäteriet, beroende på om några beslut överklagas eller inte.  
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2 Vad innebär en omarrondering?  
Detta kapitel beskriver kortfattat vad en omarrondering innebär. I de följande 
kapitlen finns ytterligare information för dig som vill veta mer. 

Vad är omarrondering? 
I en omarrondering skapas större och mer praktiska skogs- och jordbruksskiften 
genom att man byter mark mellan fastigheter. Alla skiften värderas och skillnaden i 
värdet mellan det nya markinnehavet och det gamla regleras med pengar. 

Mark som får undantas från omarronderingen 
Det är bara skogs- och jordbruksmark som omarronderas. Bykärnor och andra 
bebyggda områden tas inte med. Fastigheter som har bildats för andra ändamål än 
skogs- och jordbruk eller fastigheter inom detaljplanerade områden tas inte heller 
med. 

Välarronderade skogsskiften, eller en välarronderad del av ett större skogsskifte, 
kan få undantas från omarronderingen efter särskild prövning av Lantmäteriet. 
Detta beskrivs närmare i avsnitt 7.2. 

Kostnader 
Varje markägare ska betala en grundavgift om 650 kronor per hektar för den totala 
skogs- och jordbruksmark som tillförs omarronderingen.  

Därtill kommer en tilläggsavgift om 1150 kronor per hektar för jordbruksmark och 
produktiv skogsmark som varje ägare har efter omarronderingen och som har ingått i 
densamma.  

En hantlangningskostnad om ca 350 kronor per hektar för den totala skogs- och 
jordbruksmark som varje ägare har efter omarronderingen och som har ingått i 
densamma tillkommer för utstakning och upptagning av nya gränser.  

Dessa avgifter utgör förrättningskostnaden. 

Utöver detta tillkommer kostnader för nya skogsbilvägar om de byggs i samband 
med omarronderingen. 

Förrättningskostnaden för omarrondering och kostnaden för eventuella nya 
skogsbilvägar är avdragsgilla vid skattedeklaration av rörelsen. 

Skogsbilvägar 
Efter omarronderingen bör alla skiften ha tillgång till väg för virkestransporter. 
Därför kan nätet av skogsbilvägar inom delar av omarronderingsområdet i vissa fall 
behöva förtätas. Lantmäteriet och sakkunnig utreder tillsammans med 
representanter för markägarna, var och i vilken utsträckning det är önskvärt att 
bygga nya skogsbilvägar.  
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Hur omarronderingen går till 
En omarrondering startar genom att markägare ansöker hos Lantmäteriet om att en 
omarrondering ska genomföras. Lantmäteriet ska då genomföra en 
opinionsprövning, dvs. undersöka om flertalet markägare är emot en omarrondering 
eller inte. 

Alla markägare bjuds in till enskilda samtal med Lantmäteriets handläggare, vid så 
kallade önskemålsdagar. Markägarna kan då framföra sina åsikter, om de anser att 
förrättningen ska genomföras eller inte. Markägarna får också ange var de önskar få 
sitt framtida markinnehav lokaliserat, samt framföra andra önskemål som gäller 
den egna jord- och skogsfastigheten.  

För att omarronderingen ska genomföras får flertalet av markägarna inte vara 
negativa till omarronderingen. Det ska också finnas en båtnad, dvs. vinsten för 
markägarna med att omarronderingen genomförs ska vara större än kostnaderna. 

Om Lantmäteriet finner att motståndet mot en omarrondering inte är allmänt och 
att det finns båtnad kan Lantmäteriet besluta att omarronderingen ska genomföras. 
Beslutet kallas tillståndsbeslut. Detta beslut kan överklagas till mark- och 
miljödomstolen. Om beslutet vinner laga kraft påbörjas omarronderingen. Om 
beslutet inte vinner laga kraft ställs omarronderingen in. Inga avgifter tas i så fall 
ut från markägarna. 

Om tillståndsbeslutet vinner laga kraft beslutar Lantmäteriet om avverkningsstopp, 
dvs. ett förbud att avverka skog under den tid omarronderingen pågår. Dispens för 
t.ex. vedhuggning kan sökas hos Lantmäteriet.  

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

I kapitel 3 kan du läsa mer om hur en omarrondering går till. 

Fastigheters storlek 
För att en ny skogsfastighet ska få bildas ska den, enligt fastighetsbildningslagen, 
kunna producera minst 200 skogskubikmeter per år. Detta kräver en areal på ca 40 
hektar.  

I västra Rättvik är ambitionen att varje befintlig fastighet ska omfatta minst 5 ha 
produktiv skogsmark.  

Till fastigheter som är mindre än 5 hektar får mark köpas till från länsstyrelsens 
markreserv. Markägare som inte vill eller kan köpa mer skogsmark får avstå sin 
mark till markreserven och får då ersättning i pengar när omarronderingen är klar.  

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, vilket beskrivs närmare i avsnitt 7.1.  
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Markreserv 
Länsstyrelsens markreserv består dels av de fastigheter som länsstyrelsen äger inom 
omarronderingsområdet, ca 800 hektar, dels av skogsmark som vissa markägare mot 
ekonomisk ersättning önskar avstå från i samband med omarronderingen. 
Markreserven används i första hand för att öka storleken på små fastigheter så de 
uppnår minimikravet om 5 hektar. Den återstående delen av markreserven får fördelas 
till markägare som vill köpa till ytterligare mark för att skapa rationellare 
skogsfastigheter. 

Om du vill sälja din fastighet 
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. 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. Under omarronderingen kan det också ges möjlighet att sälja skogsmark 
till länsstyrelsen, som sedan tillför den till markreserven. 

Samfälligheter 
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. 
Samfälligheter som har ett aktuellt ändamål får vara kvar. Nya samfälligheter kan 
bildas vid behov.  

Vattenområden, jakt och fiske 
Inom västra Rättvik finns både enskilda och samfällda vattenområden. Fisket samfällt. 
När fisket är samfällt ägs det gemensamt av de fastigheter som har skattetal, oavsett 
om fastigheten ligger invid vattenområde eller inte. Fiskerätten är alltså inte alltid 
knuten till ägandet av vattnet.  

Jakträtten är knuten till marken. Efter en omarrondering finns jakträtten där det nya 
markinnehavet är placerat.   

Natur- och kulturvård 
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.  

Under hösten 2015, innan en eventuell omarrondering påbörjas, kommer Länsstyrelsen 
Dalarna och Skogsstyrelsen att bjuda in markägarna inom området till möten. Syftet är 
att ta fram all känd kunskap om natur- och kulturmiljön som markägare, myndigheter 
och andra kan tänkas ha. 
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3 Omarrondering – så här går det till 
I detta kapitel beskrivs översiktligt hur en omarrondering genomförs. 

Markägare vill omarrondera  
Initiativet till att genomföra en omarrondering inom ett visst geografiskt område tas 
av markägare. De kontaktar sin intresseorganisation Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF) för att få information. LRF bjuder då in samtliga markägare inom aktuellt 
område till ett förutsättningslöst informationsmöte. Markägarna får information om 
vad en omarrondering innebär och vilka olika möjligheter de har.  

Länsstyrelsen inleder därefter en förstudie för att undersöka om det finns 
förutsättningar för att omarrondera ett visst område. Förstudien genomförs i 
samverkan med Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och LRF. 

Vid fortsatt intresse ansöker ett antal markägare om omarrondering hos 
Lantmäteriet. Ansökan ska göras på en särskild blankett som Lantmäteriet 
tillhandahåller. En sådan ansökningsblankett finns i bilaga 7. Det är Lantmäteriet 
som sedan genomför omarronderingen, under förutsättning att alla villkor för att 
inleda omarronderingen är uppfyllda.  

Önskemålsdagar och opinionsprövning 
När Lantmäteriet har fått in en ansökan om omarrondering bjuds alla markägare in 
till så kallade önskemålsdagar. Markägaren får i ett personligt samtal med en 
handläggare framföra sina önskemål, bland annat om var det nya markinnehavet 
ska lokaliseras. Andra saker som diskuteras är om det finns samägande som ska 
förändras, om flera små fastigheter ska slås samman till större enheter eller om 
stora enheter ska delas upp i mindre. Önskemålen dokumenteras i ett formulär och 
på en karta som markägaren får en kopia av.  

Sedan markägaren har fått information om vad en omarrondering innebär för egen 
del, får markägaren ta ställning till om denne vill att omarronderingen ska 
genomföras eller inte. Detta kallas opinionsprövning och blir underlag när 
Lantmäteriet ska avgöra om omarronderingen får genomföras. För att en 
omarrondering ska få genomföras krävs att flertalet av markägarna inte motsätter 
sig detta. I bedömningen av opinionen väger Lantmäteriet in hur många markägare 
som uttrycker att de är emot en omarrondering, vilka skälen till detta är, och vilken 
areal de tillsammans representerar. 

Båtnadsberäkning 
Lantmäteriet kontrollerar att fördelarna med omarronderingen är större än de 
totala kostnaderna för markägarna. Fastigheternas värde efter omarronderingen 
måste alltså vara högre än före, för att omarronderingen ska få genomföras. Detta 
kallas båtnad.  
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Öppningssammanträde 
Alla berörda markägare bjuds in till ett öppningssammanträde med Lantmäteriet. 
Förutsättningarna för omarronderingen redovisas på detta sammanträde. Det gäller 
till exempel markägarnas kostnader, områdets yttre gränser och vilka markägare 
som blir berörda. Resultatet av opinionsprövningen och båtnadsutredningen 
redovisas också och markägarna får möjlighet att ställa frågor.  

Tillståndsbeslut 
Om flertalet markägare inte är negativa till en omarrondering och om det finns 
båtnad, beslutar Lantmäteriet att omarronderingen ska genomföras. Beslutet kallas 
tillståndsbeslut. Är flertalet av markägarna negativa och/eller det saknas båtnad 
ställs förrättningen in. Tillståndsbeslutet meddelas skriftligt till alla markägare. 
Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Detta gäller både om 
beslutet innebär att omarronderingen ska genomföras eller om den ska ställas in.  

Förrättningssammanträde  
Om tillståndsbeslutet vinner laga kraft kallas alla markägare till ett sammanträde. 
Markägarna utser kommittéer som ska företräda markägarna i förrättningen. 
Tillsammans med Lantmäteriet diskuterar kommittéerna viktiga frågor, till 
exempel utbyggnad av skogsbilvägar, värderingsförutsättningar och principer för 
skiftesplaneringen. Kommittéerna är rådgivande, inte beslutande.  

Avverkningsstopp 
Om tillståndsbeslutet vinner laga kraft beslutar Lantmäteriet om avverkningsstopp, 
dvs. ett förbud att avverka skog. Förbudet omfattar all skogsavverkning oavsett 
dimension, och inkluderar även vedhuggning och torrträd. Avverkningsstoppet 
gäller tills de nya skiftena får tillträdas, dvs. tills omarronderingen vinner laga 
kraft.  

Om en markägare av något skäl behöver dispens från avverkningsstoppet, för t.ex. 
vedhuggning, ska detta sökas hos Lantmäteriet. Hyggesrensning, markberedning, 
plantering och röjning får utföras, men ska anmälas till Lantmäteriet så snart som 
möjligt för att skogsvärderingen ska kunna justeras. 
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Skogsinventering 
Skogsbestånden inventeras genom flygfotografering och laserskanning. Resultaten 
av denna preliminära inventering stäms av och justeras vid en inventering i fält av 
samtliga skogsbestånd. Fastighetskarta, skoglig beståndskarta, bestånds-
beskrivning samt redovisning av värdefulla natur- och kulturmiljöområden är en del 
av de uppgifter som då tas fram. Detta utgör grunden för en slutlig skogsvärdering. 
Varje markägares innehav (areal, volym och värde) redovisas. Uppgifterna ligger 
sedan till grund för dimensioneringen av det nya markinnehavet och de slutliga 
likvidavräkningarna. 

Ny skiftesindelning 
En ny skiftesindelning arbetas fram med hjälp av ett datorstöd som är speciellt 
utvecklat för omarrondering. Alla markägare får förslag till nya skiften som de 
sedan får möjlighet att lämna synpunkter på. Skiftesindelningen justeras därefter 
med hänsyn till de synpunkter som har lämnats in. Lantmäteriet strävar efter att så 
många markägare som möjligt ska få sina synpunkter tillgodosedda och kunna 
godta den nya skiftesindelningen. 

Fältarbete – utstakning av nya gränser 
De nya fastighetsgränserna stakas ut på marken och mäts in. Gränserna markeras 
med rör eller liknande och huggs upp för att synas väl i terrängen.  

Slutsammanträde och beslut 
När samtliga nya gränser har markerats och alla ekonomiska avräkningar har 
gjorts kan omarronderingen avslutas. Det sker vid ett sammanträde dit alla 
markägare kallas. Lantmäteriet beslutar bl.a. om den nya fastighetsindelningen, 
vilka ersättningar som ska betalas och när markägarna får tillträda sina nya skiften 
Besluten dokumenteras på karta och i skrivna handlingar som skickas till berörda 
markägare. 

Förrättningen blir klar – ny fastighetsindelning 
Innan förrättningen vinner laga kraft ska det löpa en tid om fyra veckor från 
beslutsdagen. Under den tiden har de markägare som är missnöjda med 
omarronderingen möjlighet att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. 
Den tid som ärendet behandlas i domstolen kan variera från några månader upp till 
något år. Under den tiden ligger avverkningsstoppet kvar. 

När omarronderingen har vunnit laga kraft registreras den i fastighetsregistret. 
Karta och beskrivning skickas till markägarna. Den fullständiga dokumentationen 
arkiveras i Lantmäteriets arkiv där den finns tillgänglig för all framtid. 
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4 Kostnader och finansiering  
I detta kapitel redovisas den beräknade kostnaden och förslag till finansiering för 
att genomföra omarrondering i västra Rättvik. 

Den totala förrättningskostnaden har beräknats till 62 miljoner kronor. 
Beräkningen har gjorts utifrån nyckeltal från tidigare genomförda omarronderingar, 
till största delen Leksand Östra och Dala-Floda.  

Kostnaden för omarrondering av västra Rättvik ska finansieras dels genom statliga 
bidrag, dels genom avgifter från markägarna.   

Kostnader som betalas av markägarna 
Förrättningskostnaden fördelas på en grundavgift för markinnehavet före 
omarronderingen och en tilläggsavgift för markinnehavet inom omarronderings-
området efter omarronderingen samt en hantlangningskostnad.  

Följande avgifter gäller under förutsättning att en ansökan kommer in till 
Lantmäteriet före den 30 september 2015: 

• Grundavgift på 650 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 skogs- och jordbruksmark 
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. 

• Hantlangningskostnad på ca 350 kronor per hektar totalt markinnehav som 
respektive markägare har inom omarronderingsområdet efter 
omarronderingen och som ingått i förrättningen, för utstakning av nya 
gränser. 

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). 

Till ovanstående avgifter kommer eventuell kostnad för byggande av nya skogs-
bilvägar. Kostnaden för nya vägar fördelas mellan berörda markägare. I dagsläget 
är det inte utrett i vilken omfattning nya vägar kommer att byggas. Kostnaden kan 
därför inte beräknas.  
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Kostnaderna som ska betalas av markägarna kommer att utdebiteras vid flera 
tillfällen. Första tillfället är efter att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft. Då 
debiteras grundavgiften. Om tillståndsbeslutet inte vinner laga kraft kommer de 
statliga bidragen helt att finansiera kostnaderna och markägarna betalar ingenting. 
Tilläggsavgiften och hantlangningskostnaden 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 i exemplet är produktiv.  

Beräkning:  
Grundavgift (totalt innehav före): 10 ha x 650 kr = 6 500 kr 

Tilläggsavgift (produktiv mark efter): 10 ha x 1 150 kr = 11 500 kr 
Hantlangning (totalt innehav efter): 10 ha x ca 350 kr = ca 3 500 kr 

Markägaren får då betala 21 500 kr. 

 

Möjlighet till omarrondering i västra Rättvik Länsstyrelsen Dalarna 2015 • 13     



5 Preliminär tidplan 
I detta kapitel redovisas en preliminär tidplan för omarrondering av västra 
Rättvik. 

Förstudien i västra Rättvik inleddes under 2014 och skickas ut till 
markägarna sommaren 2015. Under hösten 2015 kommer länsstyrelsen att 
bjuda in markägarna i området för kunskapsutbyte om hur natur- och 
kulturvärden kan tas tillvara på bästa sätt.  

En omarrondering är en komplex och flerårig lantmäteriförrättning. Under 
förutsättning att ansökan om omarrondering kommer in till Lantmäteriet 
under hösten 2015 kan en tidplan för västra Rättvik se ut enligt följande:  

 

År Aktivitet 

2015 Ansökan kommer till Lantmäteriet 

2016-2017 Önskemålsdagar och opinionsprövning 

2017 Tillståndsbeslut eller inställd omarrondering 

 

En ansökningsblankett finns i bilaga 7. Extra ansökningsblanketter kan fås 
från Lantmäteriet. Kontaktuppgifter finns på sidan 38. 

Om Lantmäteriet bedömer att opinionen inte är negativ och det finns båtnad 
beslutas att en omarrondering ska genomföras. Om opinionen är negativ 
och/eller det inte finns båtnad, ställs omarronderingen in. 
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Om omarronderingen ska genomföras sker följande: 

År Aktivitet 

2018 Start av omarronderingen och delfakturering av 
förrättningskostnad  

2018 Beslut om avverkningsstopp och skogsinventering 

2018 Nya skogsbilvägar utreds 

2018-
2019 Ny skiftesplan tas fram 

2020 Utstakning av nya gränser  

2021 Slutsammanträde, lantmäteribeslut och slutlig fakturering 
av förrättningskostnad och hantlangningskostnad 

2021-
2022 

Omarronderingen vinner laga kraft, tillträde och 
likvidutväxling sker, avverkningsstoppet upphör 

 

Obs! Eventuella överklaganden av lantmäteribesluten innebär en fördröjning. 

Vid ett överklagande ligger avverkningsstoppet fast och tillträde till de nya skiftena 
får inte ske.  

Likvidutväxling, dvs. den ersättning som ska regleras för mark som avståtts eller 
förvärvats, får inte heller ske förrän markägarna får tillträde till marken. 
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6 Fastighets- och markägarstruktur 
I detta kapitel redovisas vad som ingår i omarronderingsområdet och hur fastighets- 
och ägarstrukturen ser ut. Uppgifterna i tabellerna nedan är preliminära. 

Omarronderingsområdet Västra Rättvik omfattar den västra delen av 
Rättviks kommun. Följande byar berörs: 

Backa 

Glistjärna 

Granmor 
Ickholmen 

Nittsjö 

Rovgärdet  

Rättvik 

Röjeråsen 
Sjurberg 

 

Stumsnäs 

Sätra 

Tammeråsen  
Vikarbyn 

 

Västberg 

Västbjörka 

Öja 
Östbjörka 

Till ovanstående byar hör utskog omkring sjön Ljugaren. Utskogen ingår inte 
i de arealer och annan statistik som redovisas här, men den kommer att ingå 
i en eventuell omarrondering. 

Utöver dessa byar finns det skiften och fastigheter från andra byar som kan 
komma att ingå i omarronderingsområdet. 

En preliminär avgränsning av omarronderingsområdet Västra Rättvik kan 
ses på kartbilagorna 1 - 6. Omarronderingsområdet delas upp på tre 
delområden som kommer att hanteras som separata förrättningar. Även 
delområdena är markerade på kartbilagorna 1 - 6.  

Inom området berörs ca 1 200 jord- och skogsbruksfastigheter med en total 
areal på ca 20 000 hektar. En del av den totala arealen kommer att undantas. 
Villkor för att undanta mark från omarronderingen redovisas i kapitel 7. 

Uppgift om vilka ägare som berörs av en eventuell omarrondering i västra 
Rättvik har hämtats in från fastighetsregistret (FR). Omarronderingen 
kommer att beröra ca 700 markägare. 
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Västra Rättvik delas in i tre områden som kan hanteras i separata 
förrättningar. För indelningen i områden, se kartbilagor. 

  

 

  

Markägare – 
Område 1 

Antal Total Skiften 
fastig-
heter 

 

Areal 
Antal Medelareal Medelbredd Medellängd [ha] 

 [ha] [m] [m] 
Privata ägare 475 5 989 2 230 2,7 57 382 

Bergvik 11 1 138 60 19,0 125 1 216 
Länsstyrelsen 14 357 157 2,3 46 417 

Summa 500 7 484 2 487 3,1   

Markägare – 
Område 2 

Antal Total Skiften 
fastig-
heter 

 

Areal 
Antal Medelareal Medelbredd Medellängd [ha] 

 [ha] [m] [m] 
Privata ägare 206 2276 786 2,9 57 377 

Bergvik 6 1 284 136 9,4 87 694 
Länsstyrelsen 9 227 103 2,2 50 345 

Summa 221 3 787 1 025 3,7   

Markägare – 
Område 3 

Antal Total Skiften 
fastig-
heter 

 

Areal 
Antal Medelareal Medelbredd Medellängd [ha] 

 [ha] [m] [m] 
Privata ägare 644 5422 2 899 1,9 47 321 

Bergvik 7 239 51 4,7 63 495 
Länsstyrelsen 18 234 189 1,2 34 296 

Naturvårdsverket 2 124 13 9,5 63 929 
Rättviks kommun 23 120 70 1,7 45 253 

Summa 694 6 139 3 222 1,9   
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Markägare som berörs 
indelade i ägd areal Område 1 Område 2 Område 3 

Antal ägare totalt 326 174 419 
Antal ägare < 5 ha 131 93 202 
Antal ägare 5-39ha 151 62 182 
Antal ägare ≥ 40 ha 44 19 35 

Antal ägare ≥ 100 ha 10 4 8 
 

Samägande av fastigheter Område 1 Område 2 Område 3 

Antal fastigheter med 1 
ägare 375 156 534 

Antal fastigheter med 2 
ägare 97 51 123 

Antal fastigheter med > 2 
ägare 29 14 37 

Totalt antal fastigheter: 500 221 694 
 

Samfälligheter 
Till den areal som redovisas ovan tillkommer ca 330 hektar samfälld 
mark. I den arealen ingår både socken- och bysamfälligheter samt 
mark som är samfälld för ett mindre antal fastigheter.  

Samfälligheter Antal 
samfälligheter Antal områden Areal [ha] 

Område 1 33 45 109 
Område 2 16 24 116 
Område 3 29 44 107 

 

Rågångslängd 
Den totala rågångslängden, dvs. längden av gränserna mellan olika skiften, 
före omarronderingen har beräknats till ca 250 mil. Efter genomförd 
omarrondering beräknas den minska till ca 62 mil. 
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7 Preliminära riktlinjer för skiftesplanering  
I detta kapitel redovisas riktlinjer som ska tillämpas för arbetet med den nya 
skiftesplanen. Alla situationer kan inte förutses. Riktlinjerna är därför preliminära. 
Ambitionen är att så många markägare som möjligt ska få sina önskemål 
tillgodosedda. Reglerna i fastighetsbildningslagen om hur fastigheter får utformas 
måste dock följas. 

7.1 Markägarnas önskemål 
Detta avsnitt beskriver hur olika önskemål från fastighetsägare bör hanteras, 
främst i samband med önskemålsdagar men också senare under omarronderingen.   

Önskemål om att sälja all mark 
Markägare kan när som helst under omarronderingen sälja sin fastighet. Markägare 
kan också välja att mot ekonomisk ersättning avstå sitt markinnehav i 
omarronderingen. Markägaren får då betalt för mark och virkesförråd när 
omarronderingen är klar enligt den värdering som görs. Om markägaren vill ha 
pengarna tidigare, bör denne sälja marken genom en vanlig fastighetsaffär, 
förslagsvis till någon annan markägare i omarronderingen. Köparen ska dock vara 
införstådd med att marken ingår i en omarrondering och att det krävs 
förvärvstillstånd. Under omarronderingen kan det också ges möjlighet att sälja 
mark till länsstyrelsen, som sedan tillför den till markreserven. 

Önskemål om att få den nya fastigheten uppdelad på flera 
skogsskiften 
Uppdelning av en fastighet på flera skogsskiften bör inte medges för fastigheter som 
är mindre än 20 hektar. 

Önskemål om att få behålla flera fastigheter efter 
omarronderingen 
Vid omarronderingen bör Lantmäteriet arbeta aktivt för sammanläggning av små 
fastigheter med samma ägare.  

Om en markägare har flera små fastigheter som vardera är under 5 hektar, läggs 
fastigheterna samman till en större fastighet. Detsamma gäller om markägare har 
en fastighet som är större än 5 hektar och en eller flera fastigheter som är under 5 
hektar. De läggs då samman till en fastighet. 

Om en markägare har flera fastigheter som vardera är över 5 hektar kan 
markägaren få behålla alla, om så önskas. För att en markägare ska få behålla flera 
fastigheter med olika registernummer (littera) efter omarronderingen krävs det 
minst 5 hektar produktiv skogsmark per fastighet, utan att mark behöver tillföras 
från markreserven.  
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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. 

7.2 Undantag av mark 
Omarronderingen omfattar inte all mark inom det aktuella området. Följande typer 
av områden och fastigheter ska inte ingå i omarronderingen: 

• Fastigheter som har bildats för andra ändamål än jord- och skogsbruk  

• Detaljplanerade områden och områden där planläggning pågår 

• Bykärnor och andra bebyggda områden 

• Mark där det finns 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 skogskifte, 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. 

• Minst 5 hektar produktiv skogsmark 

• Minsta bredd 150 meter 

• Tillgång till väg för virkestransporter 

• Området ska vara sammanhängande och inte delas av vägar, vattendrag och 
liknande. 

  

  20 • Länsstyrelsen Dalarna 2015 • Möjlighet till omarrondering i västra Rättvik 



7.3 Utformning av nya skiften 
Detta avsnitt beskriver hur den nya skiftesindelningen ska utformas.  

Riktlinjer för storleken på skogsfastigheter  
En skogsfastighet ska kunna producera minst 200 skogskubikmeter per år. Det 
brukar motsvara ca 40 hektar. Kraven vid en omarrondering är inte så höga men 
målsättningen är att alla fastigheter ska omfatta minst 5 hektar produktiv 
skogmark.  

Har man en fastighet som är mindre är 5 hektar får man köpa till mark från 
länsstyrelsens markreserv. Om man inte vill, eller kan det, får man avstå sin mark 
och får ersättning i pengar i stället.  

Minsta storlek för befintliga fastigheter som ombildas i omarronderingen bör 
omfatta minst 5 hektar produktiv skogsmark. I undantagsfall kan en fastighet med 
något mindre än 5 hektar produktiv skogsmark tillåtas, om det finns naturliga 
begränsningar för storleken, t.ex. vägar och vattendrag. 

Förändring av graderingsvärdet 
Graderingsvärdet är ett jämförelsetal som visar bl.a. skogsmarkens avkastnings-
förmåga. 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 av fastigheter 
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 upplösta 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 upplösta 
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 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 fastighets-
reglering) i de fall marken används för något särskilt ändamål, t.ex. bostad.  

Samfälligheter 
Samfälld mark som inte längre har någon funktion bör tas bort från samfälligheten 
vid omarronderingen. 
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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:  

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

• 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. 

När samfälligheter omformas i omarronderingen ska ägokrav och likvider fördelas 
på delägande fastigheter. Detta gäller även om samfälligheten har gemensam 
förvaltning. 

Om en delägande fastighet avregistreras ska övriga andelstal i samfälligheten 
justeras så att förhållandet mellan dessa blir oförändrat. 

Fastighetsägare som berörs av omarronderingen endast genom delägande i en 
samfällighet som finns inom omarronderingsområdet ska informeras om detta 
genom ett särskilt utskick. Detta gäller dock endast för samfälligheter med 
markvärden som är betydande. 

7.4 Fördelning av markreserven 
Markreserven består av mark som ägs av länsstyrelsen och mark som markägare 
mot ekonomisk ersättning avstår i förrättningen. Markreserven ska användas för 
att skapa ändamålsenliga och välarronderade skogsskiften med tillgång till väg, 
oavsett storlek på fastigheten. 

Vid fördelning av markreserven ska Lantmäteriet tillämpa följande riktlinjer: 

1. I första hand ska markreserven användas för utökning av små 
skogsfastigheter upp till 5 hektar produktiv skogsmark. 

2. I andra hand ska markreserven användas för att öka medelstora 
skogsfastigheter upp till 40 hektar produktiv skogsmark, i de fall ägarna 
önskar detta.  

3. I tredje hand ska markreserven användas till att öka fastigheter som redan 
är minst 40 hektar, i de fall ägarna önskar detta.  

Markreserven fördelas först i slutskedet av skiftesplaneringen, förutom den del som 
används för att utöka fastigheter till 5 hektar.  
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Principer för avvägning mellan olika placeringsönskemål 

När marktillgången inte räcker för att uppfylla alla önskemål om placering av nya 
skogsskiften ska en avvägning göras mellan de olika önskemålen enligt följande:  

1. I första hand ska önskemålen från de fastighetsägare som redan har ett 
betydande markinnehav vid den önskade placeringen tillgodoses. 

2. Önskemål om placering av skogsskiften i närheten av fastighetsägarens 
bostad eller fritidshus ska tillgodoses så långt det är möjligt. 

3. Fastighetsägare som behöver köpa till mark för att nå upp till en areal på 5 
hektar kan få finna sig i en annan placering än de önskar, såvida det inte 
finns särskilda skäl att tillgodose önskemålen. 
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8 Nya skogsbilvägar 
När omarronderingsförrättningen påbörjas utreder Lantmäteriet, tillsammans med 
sakkunniga och representanter från markägarna, behovet av nya skogsbilvägar. 
Ambitionen är att alla skiften har tillgång till väg i den nya skiftesindelningen.  

Som underlag används bl.a. en översiktkarta som visar vilka områden som har 
längre än 500 meter till väg, se karta i bilaga 1.  

Om utredningen visar att det finns betydelsefull produktiv skogsmark mer än 500 
meter från befintlig väg kan Lantmäteriet besluta att byggande av ny väg ska ske 
genom gemensamt arbete enligt 9 kap fastighetsbildningslagen.  

En förutsättning för att vägar ska kunna byggas inom omarronderingen är dock att 
det finns båtnad för vägen, dvs. vinsten med att vägen byggs ska vara större än vad 
det kostar att bygga den. Saknas båtnad, kan i stället servitut bildas så att framtida 
markägare får en rättighet att själva dra fram vägar, eller på annat sätt får 
möjlighet att ta ut virket. 
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9 Natur- och kulturvärden  
Detta kapitel beskriver hur kunskap om natur- och kulturvärden kan tas tillvara i 
samband med omarronderingen, hur dessa värden kan bevaras på bästa sätt och vilka 
ekonomiska stöd som markägaren kan få. 

I en omarrondering beaktar Lantmäteriet de särskilda bestämmelser för skydd av 
natur-och kulturvärden som finns så att lämpliga fastigheter kan bildas. Hänsyn tas 
också till önskemål om ägandet i och nära känsliga miljöer. 

9.1 Kunskapsutbyte om natur- och kulturmiljön 
Naturvårdens och skogsproduktionens intressen ska väga lika tungt enligt 
skogsvårdslagens första paragraf. Skogen ska ge oss en uthålligt god ekonomisk 
avkastning, samtidigt som vi ska bevara variationsrika miljöer, så att inga växter eller 
djur hotas. Detta kan t.ex. innebära att ett skyddsvärt skogsområde lämnas orört, att 
extra stor hänsyn tas när skogsbruksåtgärder utförs vid känsliga vattendrag eller att en 
fäbodmiljö hålls öppen. 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kommer att bjuda in markägare till möten under 
hösten 2015, innan en eventuell omarrondering påbörjas, och starta en dialog med 
markägarna om natur- och kulturmiljön inom omarronderingsområdet. Syftet är att ta 
fram all känd kunskap om natur- och kulturmiljön som markägare, myndigheter och 
andra kan tänkas ha. 

I samband med att skogsinventeringen (som beskrivs i kap. 11) genomförs kommer 
också intressanta natur- och kulturvärden att identifieras. 

Det kan bli aktuellt att berörda myndigheter medverkar till att bilda reservat i samband 
med en omarrondering. Markägarna får också information om vilka stöd och bidrag som 
finns för dem som vill värna värdefulla natur- och kulturmiljöer. 

9.2 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 västra Rättviks omarronderingsområde har det funnits ca 16 fäbodar, varav 
Länsstyrelsen har kartunderlag för 12 fäbodar. Vid många fäbodar finns det än idag 
kvar ålderdomlig bebyggelse. 

Skydd av fäbodlämningar 
Länsstyrelsen har identifierat de historiska fäbodinägornas utbredning, se karta i bilaga 
2. De gamla inägorna vid fäbodarna är fornlämningar, även om de i sin helhet vanligen 
inte är 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. 
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Tre fäbodar berörs även av riksintresse för kulturmiljövård. Dessa är Tövåsen som 
innefattar Gamla Tövåsen, Tövåsen och Kall-Tövåsen.  

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. Inom västra Rättvik har Länsstyrelsen 
identifierat de färdvägar som markerades på kartor från år 1828 vid storskiftet, se karta 
i bilaga 2.  

Två vägar inom omarronderingsområdet är riksintressen för kulturmiljövård. Dessa är 
vägen Granmor-Nittsjö samt byvägen Östbjörka-Västanå.  

Fornlämningar i skogen 
All skogsmark mellan fäbodarna har i äldre tider utnyttjats för till exempel skogsbete, 
jakt, fångst, kolning, täkt och uttag av ved och timmer. Spåren efter många av dessa 
verksamheter från äldre tider är fornlämningar. Vid skogsbruk och andra verksamheter 
som berör marken gäller samma regler som beskrivits för fäbodarna enligt ovan. En 
arkeologiskt byråmässig inventering har gjorts av en terrängskuggad markmodell som 
identifierat förmodade kultur- och fornlämningar som tidigare varit okända. Under en 
omarronderingsprocess upptäcks vanligen fler fornlämningar. I bilaga 3 finns en karta 
som visar kända fornlämningar och förmodade fornlämningar. 

9.3 Bymarkerna 
Odlingsrösen, 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. Odlingsrösen, 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.  

Byarna Backa, Sätra, Rovgärdet, Västberg och Glistjärna, som berörs av 
omarronderingen är ett riksintresse för kulturmiljövård under samlingsnamnet 
Grändenbyarna.  

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

Dagens lador utgör några få procent av de lador som en gång funnits. Oberoende om 
ladorna har hög ålder, är ålderdomliga och/eller är byggnadstekniskt ovanliga eller inte, 
så har de ett betydande kulturhistoriskt värde. De lador som finns kvar i 
odlingslandskapet har en stor betydelse för upplevelsen av miljön genom sina 
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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. 

Frågan om ladorna behöver lyftas tidigt under en omarrondering. Ägare till lador som är 
intresserade av, och är beredda att göra insatser som krävs för att bevara en lada på 
dess nuvarande plats, bör så långt det är möjligt i en omarrondering få marken där 
ladan står. 

Mark som är bebyggd ska normalt inte överföras i omarrondering, om det inte är fråga 
om byggnader av mindre betydelse och lågt värde, t.ex. fältlador och andra enklare 
ekonomibyggnader. I sådant fall kan marken överföras och avstående markägare kan 
välja att flytta byggnaden eller låta byggnaden övergå till tillträdande markägare utan 
ersättning. 

Vilka byggnader som kan anses ha ett obetydligt värde måste avgöras från fall till fall. 
Någon bestämd beloppsgräns kan inte anges.  

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. Flyttas inte ladan 
inom tidsfristen tillfaller ladan tillträdande ägare. Ägare till lador som ska flyttas har 
rätt till flyttningsersättning från övriga markägare. Ersättning för flytten betalas från 
hantlangningskassan. Tidsfristen och ersättningen, som inte kan sättas högre än 
byggnadens värde, beslutar Lantmäteriet om. 

Markägare som har lador eller andra byggnader som de avser att flytta ska anmäla 
detta till Lantmäteriet. 

9.5 Naturvärden 
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. 
Omkring 1,5 % av Sveriges skogsmarksareal utgörs av nyckelbiotoper. I Rättviks 
kommun är andelen något högre. Det beror på att skogsmarken är mindre intensivt 
brukad och därför innehåller en högre andel naturskogsrester. I området kring Rättvik 
finns också kalkpåverkade skogar som med sin speciella artsammansättning är 
intressanta ur ett naturvårdsperspektiv. 
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Alla nyckelbiotoper och objekt med naturvärden är ännu inte upptäckta. Skogsstyrelsen 
registrerar nyfunna nyckelbiotoper allteftersom de påträffas i samband med olika 
fältverksamheter, t.ex. vid omarrondering. 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. Man för också ett 
register över observationer av hotade, eller på annat sätt naturvårdsintressanta, arter i 
länet.  

I det aktuella omarronderingsområdet finns flera exempel på naturvärden som 
Länsstyrelsen dokumenterat. Det största av dessa är Rättviksmyren vars värde ligger i 
dess relativa orördhet och variationen av myrtyper vilket i sin tur gör området botaniskt 
intressant och viktigt för fågellivet. Något formellt skydd planeras inte för området 
vilket gör det extra viktigt att hänsyn tas då de kringliggande markerna brukas.  

Omarronderingsområdet utgör en del av den s.k. Siljansringen, en ring av kalk i 
berggrunden som bevarats på grund av ett meteoritnedslag som skedde för 370 miljoner 
år sedan. Kalken finns företrädesvis i områdets sydöstra delar och är en förutsättning 
för många naturvärden här. Bland annat finns i såväl Glistjärn som Nittsjön ovanlig 
flora som kan knytas till förekomsten av kalk.  

Glistjärn är för övrigt en av länets viktigaste fågelsjöar. Odlingslanskapet runt de gamla 
byarna hyser många ovanliga växter och är i sig ett naturvärde värt att bevara. En 
mindre del av omarronderingsområdets sydöstra del ligger på den s.k. Rättviksheden. I 
dessa tallskogar växer bl a mosippa men området är framför allt oerhört rikt på ovanliga 
svamparter. Orsaken till artrikedomen står främst att finna i de ovanliga 
markförhållandena med kalkinblandad sand.  

Totalt har Länsstyrelsen dokumenterat 120 rödlistade arter i hela 
omarronderingsområdet. Notera dock att dessa inte alltid sammanfaller med 
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper. Exempelvis är flertalet av områdets mest hotade arter 
knutna till odlingsbygderna, så som fältgentiana, hårklockmossa och vedorangelav. 

Ibland är berggrunden i sig skyddsvärd och vid Östbjörka, Amtjärn och Skålberget har 
skydd inrättats för de ”korallrev” som bevarats från tiden före meteoritnedslaget.  

Några större naturskogar, annat än de som Skogstyrelsen dokumenterat, har dock inte 
Länsstyrelsen funnit i omarronderingsområdet.  

I bilaga 4 finns en karta som visar oskyddade naturvärden i omarronderingsområdet. 
Notera att kartan bara visar var de mest hotade arterna hittats.  

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. 
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9.6 Ersättning från staten för skyddsvärda områden 
Det kan finnas möjlighet att få ersättning från staten, dels för att bevara natur- och 
kulturvärden, dels för de inskränkningar i brukandet som markägare kan drabbas av. 
De ekonomiska medel som finns till förfogande är dock begränsade. 

Ersättning för nyckelbiotoper 
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. 

Vid skyddsformen biotopskydd löser staten in det virke som finns i nyckelbiotopen. 
Därefter är området skyddat för all framtid. Ägarförhållandet ändras 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 
markägaren får är lägre än den som betalas ut för ett biotopskydd. 

Länsstyrelsen bildar ibland 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. Ibland kompletteras ett reservatsskydd med att länsstyrelsen 
anmäler området Natura 2000, EUs nätverk av skyddad natur. Om det inte är ett 
område, utan bara ett ting, t.ex. ett mycket gammalt träd, kan länsstyrelsen inrätta ett 
s.k. naturminne som skydd för detta. 

I bilaga 5 finns en karta som visar olika skyddade områden. 

Förutom områdesskydd finns ofta flera typer av stöd att söka när man genomför natur- 
och kulturmiljövårdande åtgärder. För att få information om vilka stöd som är aktuella 
kan man kontakta Skogsstyrelsen och/eller Länsstyrelsen. 

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. 

Skogsmark med befintligt biotopskydd räknas inte in i den produktiva 
skogsmarksarealen. Marken hanteras som ett impediment vid arbetet med den nya 
skiftesplanen. Värdet på marken beräknas med hänsyn till de begränsningar av 
skogsbruk som biotopskyddet innebär. 

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. 
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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. De olika målklasserna beskrivs på 
sidan 33.  

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

Typ av formellt skydd Ansvarig myndighet 

Reservat Länsstyrelsen, Kommunen 

Biotopskydd Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen 

Naturvårdsavtal Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Kommunen 

 

Typ av natur- och 
kulturvärde 

Ansvarig myndighet 

Natura 2000- område Länsstyrelsen 

Nyckelbiotop Skogsstyrelsen 

Objekt med naturvärde Skogsstyrelsen 

Fornminne Länsstyrelsen 

Övrig kulturhistorisk lämning Skogsstyrelsen 
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10 Jakt och fiske 
I detta kapitel beskrivs kortfattat hur rätten till jakt och fiske påverkas vid en 
omarrondering.  

Rätten till jakt 
Jakträtten är knuten till marken. Efter en omarrondering kommer jakträtten att 
finnas där det nya markinnehavet är placerat. En översiktkarta över viltvårds-
områden finns i bilaga 6. 

Rätten till vatten och fiske 
Äganderätten till ett vattenområde och rätten till fiske hör inte alltid ihop. Inom 
västra Rättvik förekommer både enskilda och samfällda vattenområden medan 
fisket är samfällt. 

Där vattnet är enskilt hör det ofta till strandägande fastigheter enligt reglerna i 1 
kap 5 § jordabalken. Detta gäller vanligtvis inte för avstyckade tomter. Där tillhör 
vattenområdet ofta stamfastigheten, dvs. den fastighet som tomten är avstyckad 
ifrån. 

Är vattnet samfällt ägs det gemensamt av fastigheter som har skattetal. Det kan 
vara samfällt för en hel by eller bara för några fastigheter. 

Fisket är samfällt i västra Rättvik. Det innebär att fisket ägs gemensamt av 
fastigheter som har skattetal, oavsett om fastigheten ligger intill ett vattenområde 
eller inte. Fiskerätten är alltså inte knuten till ägandet av vattnet.  
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11 Skogsinventering 
Skogsinventeringen består av flera olika moment varav en del utförs ute i 
fält. I detta kapitel redovisas hur skogsinventeringen genomförs.  

Flygfotografering och laserskanning 
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. 

Beståndsindelning 
Med hjälp av ortofotot delas skogen in i skogsbestånd. Ett skogsbestånd är ett 
skogsområde som är homogent, dvs. ett område där skogen är lika gammal, 
marken har samma bördighet, virkesvolymen är lika stor etc. 
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. 
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Några av de uppgifter som samlas in för varje skogsbestånd 
Uppgift Förklaring 

Huggningsklass (HKL) Typ av skog, t.ex. kalmark, röjningsskog, 
gallringsskog, slutavverkningsskog 

Ståndortsindex (SI) Index som anger markens bördighet 

Terrängtransport-
avstånd 

Skotningsavståndet till avlägg vid väg, anges i 
100-tal meter och inkluderar ev. ”slingertillägg” 

Ungskogskorrektion Korrektion för röjningsbestånd baserad på 
lövinslag, plantantal samt skador 

Ålder Trädens genomsnittsålder, trädslagsvis 

Volym per ha 
Virkesförråd i m3sk/ha. 
m3sk = skogskubikmeter, hela stamvolymen 
med bark ovan stubbskär ända upp i topp 

Trädslagsblandning Trädslagets andel i % av volymen i beståndet 
(tall, gran, björk och övrigt löv) 

Diameter Trädens brösthöjdsdiameter, trädslagsvis 

Målklass 

Anger föreslaget miljömål med skogsbeståndet. 

PG = Produktion med generell miljöhänsyn 

PF = Produktion med förstärkt miljöhänsyn 
dvs. spara delar av beståndet 

NS = Naturvårdsmål, kräver vårdande skötsel 

NO = Naturvårdsmål, bevaras orört 
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12 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 data, se kapitel 11, simulerar programmet 
kommande kostnader och intäkter för gallringar och slutavverkningar. 
Skogsinventeraren bedömer ute i fält vilka skogsvårdsåtgärder, bl.a. 
markberedning, plantering och röjning, som ska tas med i beräkningen samt 
kostnaderna för dessa åtgärder.  
För att få fram värden på enskilda bestånd måste vissa värderings-
förutsättningar, t.ex. virkesprislista och diskonteringsprocent, anges i 
programmet. Därefter kan beståndens värde summeras och fastigheternas 
totala värde tas fram. I valet av vilka förutsättningar som ska användas 
rådgör Lantmäteriet med den kommitté som utsetts av markägarna. 

Mer information om värdering finns på:  
www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Vardering 

Värdejustering för forn- och kulturlämningar samt nyckelbiotoper 

Områden som klassas som forn- eller kulturlämning belastas med en högre 
föryngringskostnad, i vissa fall även med en högre avverkningskostnad.  

För nyckelbiotoper justeras värdet nedåt. I de senaste omarronderingarna 
har värdet på nyckelbiotoper sänkts med 15 procent.  
Värdering av impediment 

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

Jordbruksmarken delas in i åker som är plöjbar och i betesmark. 
Åkervärderingen bygger på godhets-, bruknings- och dräneringsklass. 
Värdenivån bestäms av ortsprismetoden.  
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13 Myndigheternas roller  
En omarrondering sker i samverkan mellan flera myndigheter. I detta kapitel 
beskrivs vilken roll de olika myndigheterna har i omarronderingen och vilka 
personer som kan svara på frågor inom respektive sakområde. 

Länsstyrelsens roll i omarronderingen 
Länsstyrelsen i Dalarna har hand om markreserv, lantbruksfrågor, kulturmiljö-
frågor och naturvårdsfrågor.  

Länsstyrelsen handlägger också förvärvstillstånd. Inom omarronderingsområden 
krävs vanligtvis tillstånd för förvärv av mark taxerad som lantbruksenhet. Det är 
hos länsstyrelsen som förvärvstillstånd söks.  

Skogstyrelsens roll i omarronderingen 
Skogsstyrelsen ansvarar för naturvård och rådgivning i skogsbruksfrågor. 

Lantmäteriets roll i omarronderingen 
Lantmäteriet genomför omarronderingen, dvs. gör en ny skiftesplan och fördelar 
likvider. 

Efter att ha tagit del av informationen från förstudien kan markägare ansöka om en 
omarronderingsförrättning hos Lantmäteriet. Först då inleds den formella 
omarronderingsprocessen. 
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14 Kontaktpersoner 
Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av nedanstående 
kontaktpersoner: 

Köpa eller sälja mark 
Länsstyrelsen, Håkan Mowitz  
tfn: 010 - 225 02 53 
e-post: hakan.mowitz@lansstyrelsen.se 

Allmänna frågor om omarrondering 
Lantmäteriet, Lena Linderheim 
tfn: 026 – 63 35 75 
e-post: lena.linderheim@lm.se 

Kostnader i omarronderingen 
Lantmäteriet, David Wildemo 
tfn: 0247 – 368 19 
e-post: david.wildemo@lm.se 

Naturvård 
Länsstyrelsen, Jemt Anna Eriksson 
tfn: 010 – 225 03 27 
e-post: jemt-anna.eriksson@lansstyrelsen.se 

Skogsstyrelsen, Jenny Andersson 
tfn: 023 – 587 93 
e-post: jenny.andersson@skogsstyrelsen.se 

Kulturvård 
Länsstyrelsen, Benedict Alexander 
tfn: 010 – 225 04 23 
e-post: benedict.alexander@lansstyrelsen.se 

Skogsinventering 
Skogsstyrelsen, Johan Tidigs 
tfn: 0247 – 79 20 85  
e-post: johan.tidigs@skogsstyrelsen.se 

Allmänna markägarfrågor 

LRF, Thomas Björklund 
tfn: 070 – 374 27 44 
e-post: dalex@swipnet.se 

Vill du maila dina frågor? 
Du kan också skicka alla dina frågor till e-post: omarronering@lm.se. Du får normalt 
svar inom fyra dagar. 
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15 Mer information 
På webben finns mer att läsa, däribland följande: 

Om natur- och kulturvärden, fäbodar och om jordfonden 
På Länsstyrelsen Dalarnas hemsida, www.lansstyrelsen.se/dalarna finns mer 
information om bl.a. natur- och kulturvärden, fäbodar, omarrondering och 
jordfonden. Klicka på flikarna för Djur & natur, Lantbruk och landsbygd och 
Samhällsplanering & kulturmiljö och välj den rubrik som intresserar.  

På länsstyrelsens hemsida finns också kartunderlag som redovisar aktuell kunskap 
av betydelse för mark- och vattenanvändningen i Dalarna. Gå in på Startsidan. I 
högerspalten under rubriken Aktuellt finns ikonen Smarta kartor. Klicka där och ta 
del av informationen om hur karttjänsten kan användas.  

På Riksantikvarieämbetets hemsida finns en annan karttjänst, Fornsök. Där 
redovisas fornlämningar från äldsta stenålder och framåt. Gå in på www.fornsok.se 
och läs vidare hur man söker information.  

Om skogliga frågor 
På Skogsstyrelsens hemsida www.skogsstyrelsen.se under Äga och bruka finns 
information och bestämmelser om skog, olika stöd som finns att söka och lokal 
information.  

På Skogsstyrelsens hemsida finns också karttjänsten Skogens pärlor som visar mer 
detaljerad information över kända natur- och kulturvärden. Klicka på Äga och 
bruka, gå till vänsterspalten, klicka på Karttjänster och sedan på Skogens Pärlor. 
Klicka på Starta längst ner i högerspalten. Zooma därefter in till det område du vill 
titta närmare på. Din egen skog kan du få detaljerad information om via 
Skogsstyrelsens e-tjänst ”mina sidor”. 

Om omarrondering, hur den genomförs och om fastighetsbildning 
På Lantmäteriets hemsida, www.lantmateriet.se under fliken Fastigheter, finns 
generell information om fastighetsbildning. Klicka på fliken Ändra fastighet. I 
vänsterspalten hittar du Omarrondering. Där finns bl.a. fördjupad information om 
hur en omarrondering genomförs.  

Obs! Hemsidornas innehåll och struktur ändras och kompletteras successivt. 
Informationens innehåll och placering kan därför bli en annan än den som redovisas 
här ovan. Ta gärna kontakt med någon på föregående sida om du inte hittar det du 
söker! 

  

Möjlighet till omarrondering i västra Rättvik Länsstyrelsen Dalarna 2015 • 37     

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna
http://www.fornsok.se/
http://www.skogsstyrelsen.se/
http://www.lantmateriet.se/


Bilagor 

Bilaga 1 Karta som visar var det kan finnas behov av nya skogsbilvägar 

Bilaga 2 Karta som visar de historiska fäbodinägornas utbredning och färdvägar vid 
storskiftet 

Bilaga 3 Karta som visar kända- och förmodade fornlämningar 

Bilaga 4 Karta som visar oskyddade naturvärden 

Bilaga 5 Karta som visar områden med formellt skyddade naturvärden 

Bilaga 6 Karta som visar viltvårdsområden 

Bilaga 7 Blankett för ansökan om omarrondering 
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L A N T M Ä T E R I E T

Ansökan om omarrondering 

Ärendenummer 
W15413 

Lantmäteriet 
Box 185 

793 24 LEKSAND 

Ärende 
Jag ansöker om omarrondering av nedanstående fastigheter som ingår i område med 
ägosplittrad mark i västra Rättvik. 

Kommun: Rättvik Län: Dalarna 

Beskrivning av 
önskad åtgärd Ansökan avser de fastighetsbildningsåtgärder som behövs för att genomföra 

omarrondering. 

Sökandes 
fastigheter inom 
omarronderings-
området 

Kommun 
Ex: Rättvik 

Trakt 
Berga 

Block 
1 

Enhet 
5 

Rättvik 
Rättvik 
Rättvik 
Rättvik 
Rättvik 
Rättvik 
Rättvik 
Rättvik 

 

På baksidan, under övriga upplysningar, finns plats för fler fastigheter. 

Förrättnings- 
kostnader 

Avgifters giltighet 

Omarronderingen finansieras delvis med statsbidrag. Markägarna betalar: 
- grundavgift om 650 kronor per hektar totalt markinnehav inom 
omarronderingsområdet före omarronderingen 
- tilläggsavgift om 1 150 kronor per hektar produktiv skogsmark och jordbruksmark 
inom omarronderingsområdet efter genomförd omarrondering. 

Tilläggsavgiften tas ut enbart för produktiv skogsmark och jordbruksmark. För 
impediment som myrmark, kraftledningsgator med mera, tas ingen tilläggsavgift ut. 

För områden, som efter särskild prövning undantas från omarronderingen, betalas 
inga avgifter. 

Fakturering kommer att ske vid flera tillfällen, det första när tillståndsbeslutet vunnit 
laga kraft. I fall omarronderingen ställs in kommer inga avgifter att tas ut av 
sökanden eller andra markägare. 

Alla avgifter ska indexuppräknas från den tidpunkt första ansökan kommer in till 
debiteringstillfället. Labour cost index (LCI), preliminära siffror, näringsgren 
SNI2007 M ska användas. Om LCI upphör ersätts det med motsvarande beräkning 
enligt konsumentprisindex (KPI).  

Ovanstående avgifter gäller under förutsättning att ansökan kommit till Lantmäteriet 
före 30 september 2015.  

Sida 1 (2) 
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I markägarnas 
avgift ingår 

I markägarnas 
avgift ingår inte 

Sökandes 
underskrift 

Övriga 
upplysningar 

- fastighetsbildningsåtgärder för att genomföra omarrondering 
- värdering av fastigheter eller delar av fastigheter som berörs av omarrondering 
- karta och beskrivning av ny fastighetsindelning efter omarronderingen 
- samråd med andra myndigheter 
- inmätning och utstakning och markering av nya gränser 
- översyn av andelstalen i befintliga gemensamhetsanläggningar för vägar. 

- åtgärder enligt nya yrkanden 
- åtgärder vid eventuella överklagningar som innebär ändring, komplettering eller  
  utökning av omarronderingens omfattning 
- kostnad för att bygga nya vägar eller rusta upp befintliga vägar 
- kostnad för hantlangning vid inmätning, utstakning och markering av nya gränser 
- kostnad för upphuggning av nya gränser 
- kostnad för nödvändiga fastighetsbestämningar av befintliga gränser 
- kostnad för att bilda ledningsrätter.  

____________________________________________
Datum

____________________________________________
Sökande            

____________________________________________
Namnförtydligande    

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Omslagsbild copyright Lantmäteriet
www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.
Trycksaken kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 010 22 50 000. 
Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2015.
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