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Förord  
Det här examensarbetet utgör den sista delen av min utbildning till civilingenjör 
med inriktning mot samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan i Stock-
holm. Arbetet har utförts under hösten 2009.  
 
Idén till arbetet kommer från Göran Ivarsson lantmätare i Leksands samt Anders 
Wernfeldt som är länslantmätare på samma kontor. Göran har också varit min 
handledare under arbetet. Därför vill jag rikta ett stort tack till Göran och Anders 
samt alla andra på kontoret i Leksand som hjälpt mig och låtit mig få ta del av 
deras stora kunskaper under arbetets gång. Ett stort tack ska också de som hjälpte 
mig på kontoret i Falun ha, då de under två halvdagar hjälpte mig att digitalisera 
en karta. De personer som hjälpt mig med korrektur läsning ska också ha ett stort 
tack.  
 
Slutligen ska Peter Ekbäck ha ett stort tack då han under utbildningen varit en 
mycket bra lärare och agerat examinator under examensarbetet och med tålamod 
granskat och gett sina synpunkter på arbetet. 
 
Dalarna, December 2009 
 
Marcus Lindahl



  3

Abstract  
The change of the Real property index map has met a lot of resistance in Dalarna. 
This is the reason that the parcel’s reform has not had the same impact in Dalarna 
as in the rest of Sweden. In addition, even “Laga skifte” (the reformation on prop-
erty structure) was never effected in most areas of Dalarna. This has lead to that 
Dalarna has a unique property structure with many small and narrow parcels.  
 
Some argue, however, that the property structure has been the same for many cen-
turies. The purpose of this thesis is therefore to study how the property structure 
looked before “storskifte” (the reformation on property structure) was done, how 
it was when äganderättsutredningen (the adjudication), in the 1970s, was accom-
plished, and finally how the structure looks when land consolidation has been im-
plemented. For the template of the studies, seven different villages were chosen. 
The basis for the study was comprised of acts for each stage and each village. 
 
The study showed that change in property structure has occurred. When “stor-
skiftet” was effected a very intensive and illegal dividing of the property land 
started (called sämjedelning). This led to the result that at the time for ”äganderät-
tsutredning” the parcels had become much finer and significantly smaller. When 
land consolidation was accomplished, the parcels once again become fewer and 
larger.  
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Sammanfattning  
I Dalarna har motståndet mot förändringar i fastighetsindelningen varit mycket 
stort. Det har lett till att de skiftesreformer som genomförts i övriga delar av Sve-
rige inte fått samma genomslagskraft i Dalarna. Dessutom har inte ens lagaskiftet 
genomförts på många platser i Dalarna. Det har resulterat i en för Dalarna unik 
fastighetsstruktur med många små och smala skiften. 
 
Vissa hävdar dock att fastighetsstrukturen sett likadan ut i många hundra år. Syftet 
med detta examensarbete är därför att studera hur fastighetsstrukturen sett ut vid 
olika tidsepoker, storskiftet, äganderättsutredningen på 1970-talet samt när omar-
rondering genomförts. För studien har därför sju olika byar i Dalarna valts ut. Un-
derlaget till studien har utgjorts av akterna för respektive skede och by. 
 
Resultatet av studien visar på att en förändring av fastighetsstrukturen skett. När 
storskiftet genomförts påbörjades en ibland intensiv sämjedelning vilket innebar 
att fastigheterna delades utan att gällande regelverk angående jorddelning följdes. 
Resultatet av sämjedelningen blev att vid äganderättsutredningen hade fastighets-
strukturen blivit betydligt mer finmaskig, och det enskilda skiftets storlek blivit 
avsevärt mindre. När omarronderingen sedan genomförs blir skiftena återigen 
färre och större. 
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1 Inledning 

Bakgrund 
Fastighetsindelningen i Sverige har genomgått flera olika större förändringar. Den 
första dokumenterade förändringen är ofta solskifte, eller tegskifte, som det också 
kallas. Under 1700-talet infördes storskiftet av Jakob Faggot. Efter några år an-
sågs dock inte resultatet av storskiftet vara tillräckligt bra, vilket ledde till att nya 
reformer som enskifte samt lagaskifte utarbetades. De kom under en viss tid att 
verka tillsammans och var i början på 1900-talet genomfört i nästan hela Sverige. 
Dock inte i större delen av Dalarna! 
 
I Dalarna har motståndet mot förändringar i fastighetsindelningen oftast varit 
stort. För att komma tillrätta med motståndet har olika särlagstiftningar som ex-
empelvis Dalalagen tagits fram. Speciallagarnas uppgift var att underlätta genom-
förandet av den då gällande skiftesreformen. Dalfolkets motstånd var dock oftast 
fortsatt hårt och nya speciallagar och andra direktiv ledde oftast inte till några 
större förbättringar i fastighetsindelningen.1 Ej genomförda reformer samt den 
rikliga förekomsten av sämjedelningar, har resulterat i att fastighetskartan över 
Dalarna idag består av många små skiften. Det är vanligt med skiften som sträcker 
sig flera hundra meter men har en bredd på endast någon meter.2 
 
Det finns idag krafter i samhället som anser att den enda rätta lösningen på de 
problem som orsakas i jord- och skogsbruket p.g.a. denna finmaskiga fastighets-
struktur, är att genomföra en omarrondering.3  
 
Motståndet mot förändringar är dock fortfarande relativt högt, och när omarronde-
ring förs på tal i byarna i Dalarna är ett vanligt argument mot omarrondering; 
”Varför ska vi genomföra omarrondering? Våra skiften har sett ut så här i över 
hundra år och det har fungerat bra.” Dock hävdar Lantmäteriet att så inte är fallet. 
Lantmäteriet menar istället att dagens fastighetsstruktur är resultatet av ett föränd-
ringsarbete som pågått i flera år, med start från storskiftet då en genomgripande 
förändring gjordes i fastigheternas struktur.4 

Syfte 
Syftet med examensarbetet är att redovisa hur fastighetsstrukturen i några byar har 
förändrats från tiden efter storskiftet fram till och med genomförd omarrondering, 
och ge en sammanfattning över de olika anledningar som lett fram till att fastig-
hetsstrukturen i Dalarna idag ser ut som den gör. En kort framställning över hur 
fastighetsstrukturen påverkar jord- och skogsbruket kommer också att presenteras. 
Frågor som ska besvaras är alltså följande: 

• Hur har fastighetsstrukturen förändrats från storskiftet? 
• Varför ser fastighetsstrukturen i Dalarna ut som den gör? 
• Hur påverkar fastighetsstrukturen åker- och skogsbruket? 

                                                 
1Westholm Erik 1992. Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna, 61-62 
2Länsstyrelsen Dalarna, Lantmäteriet och skogsvårdsstyrelsen Dalarna- Gävleborg 2003, Samlad 
skog 
3 Lrfs hemsida: www.lrf.se 
4 Intervju med Göran Ivarsson Lantmätare 
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Metod 
För att visa hur fastighetsstrukturen förändrats efter storskiftet, har en studie av 
sju olika byar genomförts. Material till studien har hämtats främst från förrätt-
ningsakterna för storskiftet, äganderättsutredningen samt omarronderingen för 
respektive by. De andra frågorna besvaras genom litteraturstudier inom ämnet.  

Disposition 
För att få en grundläggande kunskap om vad storskifte, äganderättsutredning samt 
omarrondering innebär görs först en genomgång av de olika skeendena. Hur fas-
tighetsindelningen kan ha sett ut innan storskiftet redovisas också, och en kort 
presentation om lagaskiftets roll i Dalarna ges. Sedan följer en genomgång av de 
orsaker som kan ha medfört att fastighetsstrukturen ser ut som den gör innan 
omarrondering genomförts. 
 
Slutligen redovisas resultatet av en undersökning av sju omarronderade byar och 
vilka slutsatser som kan dras av den. 
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2 Skiftesväsendet i Dalarna 

Markägarstrukturen innan storskiftet 
Den första större skiftesmodellen som är känd i Sverige benämns solskifte och 
genomfördes under minst 500 år, den slutade att tillämpas först under 1700-talet 
då nya skiftesreformer infördes.5 Om solskifte genomfördes i Dalarna är något 
som flera forskare har studerat och deras resultat är divergerande.6  
 
Att det tidigt rådde en osedvanligt stor ägosplittring i Dalarna finns det flera be-
lägg för. Kristian I utfärdade ett förbud mot hemmansklyvning av skattejord 1459, 
främst för att säkra skatten till Kronan. Gustav Vasa beklagade sig också över den 
kraftigt splittrade marken, eftersom den försvårade intaget av skatt till kronan, år 
1555 skrev han i ett kungligt brev: ”att fyra, sex åtta eller flera och under tiden en 
hel släkt vilja alla tvinga sig in på ett hemman, och ingen vill låta lösa ut sig, utan 
mena, att de ingen annorstädes sig så väl behjälpa kunna som där de äro uppföd-
da, och bliva i så måtto många sköna kronones hemman- bytta eller fördelade 
som om de vore annat än lösöre, utan att kronan får någon skatt av dem; då dock 
Sveriges lag så förmäler, att där syskon skilja sig från varandra med disk och duk, 
då skola de och pliktige vara var för sig draga kronones skatt och utskylder.” 7  
 
För att säkra sina leveranser av skatt från Dalarna bestämde myndigheterna tidigt 
att som beräkningsunderlag för skatten var det en hel socken som gällde, istället 
för som brukligt var den enskilda fastigheten. Detta eftersom det var svårt att be-
döma hur fastigheterna såg ut då de ofta förändrades. Dessutom tillkom ständigt 
nya fastigheter.8 

Revning 
För att kontrollera vem som ägde vad, och storleken på alla ägolotter genomfördes 
ibland revningar. Revningarna kunde utföras gårdsvis eller ända upp till socken-
nivå. Revningen gick till så att bönderna märkte ut sina egna jordlotter med käp-
par, sedan tog mätningskunniga bönder, så kallade revkarlar, över och mätte upp 
alla ägolotter. Ingen hänsyn togs till lutningar i horisontalplanet. Fanns det stenrö-
sen, vägar eller andra områden som inte kunde räknas in i det aktuella ägoslaget, 
inom en ägolott mättes dessa upp separat och drogs sen ifrån ägolottens totala 
area.9 Resultatet av mätningen för varje ägolott noterades på två så kallade rev-
stickor, som bönderna själva fick tillhandahålla. Kraven på stickorna var att de 
skulle ha en viss storlek samt ett hål för att kunna träs upp på ett snöre. På rev-
stickorna noterades ägolottens namn eller nummer samt storleken. Två stycken 
stickor upprättades för varje ägolott. Bonden fick sedan behålla den ena revstickan 
själv och den andra fördes till en revskrivare som satt i sockenstugan och förde 
upp alla uppgifter i revboken. Revstickorna som fördes till revskrivaren, förvara-
des sedan i ett centralt arkiv, som sköttes av en speciell stickredningsman. När 
sedan en förändring skedde i ägarförhållandena genom byten eller köp följde rev-

                                                 
5 Westholm Erik 1992. Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna, 48 
6 Sporrong Ulf  / Wennersten Elisabeth 1995. Marken, gården, släkten och arvet, 16-20 
7 Westholm  Erik 1992. Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna, 51 
8 Sporrong  Ulf / Wennersten  Elisabeth 1995. Marken, gården, släkten och arvet, 28 
9Nordenstedt  Werner 1928. Skiftes- och avvittringsväsendet i Dalarna,10-11 
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stickan för den aktuella ägolotten med till den nya ägaren. Den nye ägaren fick 
sedan gå till arkivet för att visa att han fått äganderätten över en viss ägolott. Änd-
ringen infördes då i arkivet med revstickan som bevis. Revstickorna fungerade 
alltså ungefär som ett modernt lagfartsbevis och gick även att använda som pant. 
Revstickan som bonden själv hade kunde lämnas in i butiken, där de sedan förva-
rades tills bonden hade råd att betala varorna han köpt. Gick tidsfristen ut fick 
således handlaren äganderätt till ägolotten. Bönderna förvarade oftast sina rev-
stickor, som kunde uppgå till en ganska diger samling, uppträdda på ett snöre. Vid 
arv kunde ett enkelt förfarande vara att lägga alla revstickor i en hög på golvet och 
sedan fördela dem mellan alla arvingarna.10 

Storskiftet 
Storskiftet påbörjades i Sverige redan år 174911. I Dalarna var gränserna mellan 
byarna oklara och ägoblandningen stor så antalet skiften blev betydligt fler än i 
resten av landet. I 1762 års storskiftes stadga undantogs därför större delen av 
Dalarna med motiveringen att en ägoutredning måste göras, innan ett storskifte 
kunde genomföras. Som exempel kan nämnas att enbart i Leksands socken beräk-
nades vid denna tid finnas 100 000-200 000 ägoytor. Storskiftet i Dalarna kom 
igång först runt 1804 då ett kungligt brev utfärdades med specialbestämmelser för 
Dalarna. Det tog sedan ca 100 år innan storskiftet var genomfört i hela Dalarna12 

Lågt intresse 
Intresset för storskifte var tämligen svalt i Dalarna, då det utsatte den rådande 
bondekulturen för stora påfrestningar. Problemet var alltså inte oförmågan till 
förändringar, utan mer bristande intresse för moderniseringar. Detta kan dessutom 
styrkas med att bönderna i Dalarna genom resor söderut kom i kontakt med nya 
brukningssätt och ofta var först med olika innovationer som växtföljder eller nya 
redskap. Dalaplogen, t.ex. kom att få stor betydelse i resten av landet. Under 
1800-talet utvecklades dessutom många olika varianter av harvar, årder och plo-
gar.  
 
Det jordbruk som drevs i Dalarna under 1700-talet fram till 1800-talets slut var 
främst en bisyssla till boskapsskötseln, som kunde bedrivas på fäbodar, vilket 
ledde till att det gick bra med små åkerarealer.13  
 
De dokument som redovisar något av det motstånd som funnits i Siljansbygden 
mot jorddelningsreformerna är väldigt knapphändiga. De handlingar som trots allt 
finns är ofta officiella dokument som skifteshandlingar och landshövdingeberät-
telser, vilka dock saknar motiveringar till det nämnda motståndet.  Men att det 
funnits ett stort motstånd mot storskifte är klart. När storskifte skulle genomföras i 
Floda beslutade sockenstämman att man inte skulle lämna hantlangning, och för-
handlingarna låstes. För att lugna mötesdeltagarna och återfå ordningen på mötet 
fick militär från Dalregementet tillkallas, samtidigt som landshövdingen läste la-
gen för jordägarna. Det finns dessutom protokollfört att flera byar runtom i Dalar-
na försökte få uppskov eller befrielse från skiftesreformen.14 
                                                 
10Sporrong Ulf  / Wennersten  Elisabeth 1995. Marken, gården, släkten och arvet, 55-60 
11Westholm Erik 1992. Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna, 49 
12Ibid., 51-52 
13Ibid., 61-62 
14Ibid., 63 



  10

Tillvägagångssättet för storskifte i Dalarna  
De grundläggande kraven för storskiftet i Dalarna bestämdes enligt ett kungl. brev 
från 17 augusti 1804. Tillsammans med senare brev redogjorde de för vad 
statsanslagen skulle användas till, vilket i tur och ordning var: 

1. upprätta kartor över socknarnas inägor och skog samt gradera ägorna 
2. revning av åker och ängsmark 
3. bestämma hur många, och vilka jordägare, varje by skulle innefatta 
4. utbrytning av inägojord samt reglering av fäbodarna 
5. besuttenhetsreglering inom byarna 
6. åbodelning mellan de olika jordägarna av inägojorden 
7. Kronans skog skulle särskiljas från resterande skogsägares innehav där det 

inte framgick vem som ägde vad. Resterande skogsägares innehav skulle 
även delas upp mellan skifteslagen15 

 
Första steget i storskiftesförrättningen var alltså att upprätta nya kartor över sock-
nen. Kartorna som upprättades hade oftast skalan 1:2 000 för åker och ängsmar-
ken samt 1:8 000 för skogsmarken. Karteringen inleddes med en revning av alla 
ägolotter. Själva revningen utfördes på samma sätt som för de tidigare nämnda 
sockenrevningarna.  
 
Efter att socknen var uppmätt och karterad, följde gradering av åker och ängsmar-
ken. Graderingen skulle enligt lantmäteriförordningen uträttas av två gode män 
tillsammans med en lantmätare. Gode männen var oftast bönder och kom från 
någon grannby. Oftast tog en äldre lantmätare över ledningen av arbetet och del-
tog i graderingsarbetet medan en yngre fick verkställa själva inmätningen. Grade-
ringen markerades alltid som ett rakt streck på kartan tvärs över markerna, även 
om den i verkligheten följde en annan sträckning. I naturen märktes graderingen 
upp genom att käppar slogs ner i marken och på käppen skrev man in graderings-
talet.16 Som utgångspunkt för graderingen började man med den bästa åkern i byn 
som fick graderingstal 1, sedan gick man vidare till nästa och såg om den hade en 
likvärdig eller sämre avkastning, Åkern fick sedan ett eget graderingstal som stod 
i förhållande till den första åkern.17 
 
När graderingen var genomförd räknades det fram ett reducerat mått på ägorna, 
där utgångspunkten var den gradering de fått. Det reducerade måttet underlättade 
sedan arbetet när lantmätaren skulle fördela jorden, eftersom varje ägares reduce-
rade jord var likvärdig. 18 
 
När alla ägor graderats och ägarförhållandena klargjorts, kunde revboken lämnas 
över till lantmätaren som sedan kunde börja med själva delningsarbetet. En gård 
fick inte vara mindre än att den ansågs bärkraftig. Det första lantmätaren därför 
fick göra var att bestämma hur många bärkraftiga gårdar byn skulle bestå av, samt 
bestämma vem som hade rätt att bli tilldelad en gård. 19 
 

                                                 
15Nordenstedt Werner 1928. Skiftes- och avvittringsväsendet i Dalarna, 8 
16Ibid., 9-10 
17Blomgren Gunnar 1976,Fastighetskunskap 76, 36-37 
18 Nordenstedt Werner 1928. Skiftes- och avvittringsväsendet i Dalarna, 11 
19Ibid., 12 
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En bärkraftig gård kallades besutten och det fanns speciella direktiv för Dalarna i 
stadgarna. Måttet på besuttenhet var hur många kreatur som gården kunde föda 
och det varierade stort mellan olika socknar. T.ex. så räckte det med 30 reducera-
de snesland (ca 3800 m2) i Nås och Floda medan det i Äppelbo och Järna behöv-
des hela 260 reducerade snesland(ca 33 000 m2) för att uppnå besuttenhetsmini-
mum.20  
 
Det slutliga målet med storskiftet var att varje gård högst skulle få 4 skiften i varje 
ägoslag. Var det omöjligt att ge varje gård endast 4 skiften, fick lantmätaren dock 
lägga ut fler skiften, men inte fler än absolut nödvändigt.21 
 
De jordägare som inte uppnådde minimikravet fick ändå sina ägor utbrutna till en 
egen gård. Dock var tanken att genom dödsfall, giftermål och arv skulle flera så-
dana gårdar sammanläggas så att de bildade en gård som uppnådde minimikraven 
för besuttenhet. Gårdarna skulle för att underlätta senare sammanläggning, läggas 
bredvid varandra. I registret fick sedan gårdarna samma registernummer, men en 
gård fick huvudnumret och de andra sedan ett så kallat subbnummer t.ex. 5, 51, 52, 
o.s.v. För att uppnå de mål som ställdes om minimikrav fanns det särskilda regler 
för hur dessa mindre gårdar fick säljas och till vem. Hade de dessutom inom 20 år 
inte kommit i samma ägares hand så skulle delägarna sinsemellan lotta om vem 
som skulle få överta hela den besuttna gården. Dessa krav verkställdes dock sällan 
ute i byarna och upphävdes därför år 1881 genom en kunglig förordning.22 
 
Storskiftet skulle enligt brev från 1804 endast omfatta den odlade jorden. Skogen 
skulle man avvakta med, dock skulle den mätas upp och kartläggas. Däremot be-
stämdes gränsen mellan kronans skog och skifteslagets egen skog. Den gränsen 
grundades oftast på gammal hävd samt att man tog hänsyn till hur mycket skog 
markägarna behövde för att uppnå besutenhet. 
  
I ett förslag från Kungl. Maj:t från 1856-58 skulle delar av skogen avsättas till 
besparingsskogar, istället för att skifta hela skogen mellan ägarna.23 
 
Det grundläggande syftet med storskiftet, att varje gård maximalt skulle bestå av 4 
skiften samt uppfylla besuttenhetskravet uppnåddes dock inte i sin helhet. Oftast 
lades det ut flera skiften, vilka också var betydligt mindre än vad som var tänkt 
från början. En orsak till detta kan vara att de inblandade jordägarna oftast miss-
trodde det graderingsarbete som utfördes i samband med skiftet. För att kompen-
sera den ”dåliga” graderingen, ville de ha skiften i flera olika områden för att inte 
känna sig lurade.24 

Lagaskifte 
I större delen av Sverige har lagaskifte genomförts. I Dalarna har det dock varit ett 
stort motstånd mot att genomföra någon skiftesreform. 1932 infördes en special-
lag25 som gällde i Dalarna för att försöka skynda på skiftesreformerna som ledde 

                                                 
20Ibid., 12-13 
21Ibid., 13 
22Ibid., 13 
23Ibid., 14-15 
24Millgård Olle 1997. Föredrag 1991:Storskiftet 
25 Den så kallade ”Dalalagen” 1932:223 
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till att 230 000 ha kunde skiftas vilket endast utgör en mindre del av Dalarnas to-
tala yta. Den övervägande delen av Dalarnas markareal har alltså aldrig genomgått 
lagaskifte.26 
 
I lagaskiftesförrättningar var äganderättsfrågan ett svårt hinder, eftersom det ofta 
fanns ett stort motstånd mot själva lagaskiftet vilket ledde till att intresset för 
äganderättsutredningar som genomfördes inom lagaskiftesförrätningar var lågt. 
Överlantmätaren påtalade problemet genom flera skrivelser till regeringen. Resul-
tatet av att inte äganderättsutredningen kunde skötas separat ledde i längden till att 
det inte ens gick att reda ut vem som ägde vad.27 

Äganderättsutredning 
196228 bröts äganderättsfrågan ut ur lagaskiftesförfarandet. Det gjorde att det blev 
möjligt att genomföra enbart äganderättsutredningar, utan därpå efterföljande la-
gaskifte.  En viktig förutsättning var dock att markägarna kunde komma överrens. 
Som underlag till utredningen skulle markinnehavet samt tillgängliga handlingar 
användas. Äganderättsutredningarna pågick i Dalarna ända fram till 1977. Ambi-
tionen var att reda ut de trassliga och oklara ägarförhållandena, och slutligen ge 
varje ägare en lagfart till den mark de ägde. Detta skulle leda till att markägarna 
sedan kunde börja köpa och byta mark med varandra. Men framförallt att de kun-
de inteckna sin mark, det var särskilt viktigt för jordbrukarna, eftersom de tidigare 
haft svårt att belåna marken utan lagfart. 29 
    
Ytterligare en åtgärd som myndigheterna började med för att underlätta framtida 
skiftesreformer, var att Lantbruksnämnden började köpa upp mark som kom att 
bilda en markreserv. Tanken var att den sedan skulle användas i framtida skiftes-
reformer.30  

Omarrondering 
Syftet med äganderättsutredningen var inte att försöka förändra skiftesstrukturen 
utan enbart att klara ut ägarförhållandena. Avsikten var att i framtiden kunna 
genomföra en skiftesreform som förbättrade skiftesstrukturen. Denna skiftesre-
form heter nu omarrondering och det finns många inlägg i debatten för och emot 
dess effektivitet. Nedan följer en sammanfattning av innehållet i ett dokument 
som är framtaget med initiativ från Lantmäteriet i Leksand. Lantmäterikontoret i 
Leksand är idag det enda kontor som sysslar med omarrondering i Sverige. Omar-
rondering genomförs som fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen. 

Hållbar utveckling och omarrondering31 
För att få en hållbar och långsiktig utveckling bör samhället anpassas till vad mil-
jön och människors hälsa tål, genom en långsiktig investering i dess resurser. Det-
ta kan förenklas i tre ömsesidigt beroende delar – ekologisk, ekonomisk och social 

                                                 
26Backman Mats ”Omarrondering förr och nu- en jämförelse”,  Maankäyttö, nr 1, 2005 
27Westholm Erik 1992. Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna, 87 
28  ”Lagen om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall” 
1962:270 
29Ibid., 87-88 
30Ibid., 88 
31 WSP Sverige AB 2008. Omarrondering för långsiktig hållbar utveckling - En samhällsekono-
misk bedömning 



  13

hållbarhet. Omarronderingen berörs av dessa aspekter eftersom den rådande ägo-
splittringen påverkar förutsättningarna för ovan nämnda delar.  
 
Hur stor nytta och vilken sorts nytta som uppstår för markägarna genom en omar-
rondering varierar beroende på hur markägarens enskilda markinnehav ser ut. Ett 
större skogsinnehav som är splittrat på flera skiften över ett stort område kan 
sammanföras till ett sammanhängande skifte. Det leder till ekonomisk vinning för 
markägaren då det blir lättare och enklare att förvalta skiftet i fortsättningen, ge-
nom att det blir färre rågångar så stordrift lättare kan användas. De som har mind-
re markområden värdesätter oftast andra saker än rent ekonomiska, till exempel 
jakträtt, familjetradition samt känslan av att ”äga” mark. Dessa markägare ser inte 
lika lätt en ekonomisk vinning genom en omarrondering.  
 
För skogsindustrin innebär en omarrondering att tillgången på närproducerade 
råvaror ökar. Detta sker delvis genom att de mindre markägarna blir mer benägna 
att sköta sin skog eftersom de endast har ett eller några få större skiften att sköta, 
vilket leder till ökad tillväxt.  
 
Transportkostnaderna kan ur ett förlängt perspektiv komma att utgöra ett allt stör-
re inslag i skogsindustrins utgifter eftersom priset på fossilt bränsle beräknas öka. 
Detta kan åtgärdas genom omarrondering, då tillgången på närproducerade råva-
ror ökar vid en omarrondering. Minskade transporter leder också till mindre kli-
matpåverkan samt vägslitage. 
 
Kommunerna gynnas också vid en omarrondering, på så sätt att det kan bli lättare 
att hitta och förhandla om attraktiva markområden, eftersom det blir färre mark-
ägare inblandade vid en ev. förhandling. Färre ägare leder till snabbare förhand-
lingslösningar och därmed lägre kostnader för kommunerna. 
 
Även vägbyggnad och ledningsdragning är lättare att genomföra efter en omar-
rondering, då det blir färre sakägare att förhandla med när man förvärvar rätt till 
den mark som behövs för vägen eller ledningen. 
 
Lantmäteriet samt Länsstyrelsen är också myndigheter som tjänar på en omarron-
dering. För Lantmäteriets del innebär det förenklingar vid arbetet med ajourhåll-
ning av fastighetsregistret och registerkartan. Medan Länsstyrelsen slipper sitta på 
ett stort innehav av skogsmark som de idag äger för att kunna underlätta vid fas-
tighetsförbättringar.  I en utredning från 199432 anges att merkostnaderna för de 
statliga myndigheterna uppgick till 8-10 miljoner kronor årligen. 
 
För den enskilde skogsägaren ger ett mer samlat ägoinnehav vinster genom att 
värdet på marken stiger. Marknaden anser nämligen att ett samlat markinnehav är 
mer attraktivt. Motivet till det är att ett samlat innehav är lättare att sköta jämfört 
med ett splittrat innehav. Framtida generationsväxlingar underlättas också, då 
kommande generationer får lättare att överta ett samlat innehav, eftersom ägar-
strukturen är tydligare. Ett ökat markvärde underlättar också för markägaren att 
använda marken som säkerhet vid belåning. Det kapital som då frigörs kan an-
vändas till att utveckla en mindre rörelse eller till andra sysselsättningar.  

                                                 
32 LRF 2005. Sysselsättningseffekter av ökad användning av bioenergi 
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Ett ökat brukande av skogen ger en ökad tillväxt vilket innebär en ekologisk för-
del, eftersom skogen bidrar till att binda koldioxid från atmosfären och bildar en 
koldioxidsänka. Dock motverkas detta något av ett ökat uttag av skogen, men den 
koldioxid som då bildas kommer från en mer förnyelsebar källa.  
 
Även bildandet av reservat underlättas genom en omarrondering. Inom förrätt-
ningens ramar kan nämligen en kartläggning av skyddsvärda områden ske. Dessa  
kan sedan undantas när den nya skiftesplanen tas fram.  

Hur en omarrondering går till33 
Det första steget i en omarrondering är att markägarna inom ett område tar initia-
tivet för att se vilka förutsättningar som finns att göra en omarrondering i området. 
Detta följs upp genom att markägarna bjuds in till ett öppet hus där de har möjlig-
het att ställa frågor som berör en omarrondering. Efter en sådan informationsträff 
kan markägarna välja att skicka in en ansökan om omarrondering till Lantmäteri-
et. 
 
När en ansökan kommer in kan Lantmäteriet bjuda in till önskemålsdagar. Där 
kan markägarna vid personliga samtal framföra sina önskemål. 
 
Med hjälp av informationen från önskemålsdagarna, samt med flygbilder kan 
lantmäteriet, göra en uppskattning av viktiga skogliga uppgifter. I samband med 
de personliga samtalen görs också en opinionsprövning då varje markägare får ta 
ställning till om han/hon vill att omarronderingen ska fortsätta eller inte. Utifrån 
denna undersökning kan sedan beslut fattas om omarronderingen ska fortsätta 
eller ställas in. 
 
Fattas beslutet att omarronderingen ska fortsätta, blir nästa steg för markägarna att 
utse och tillsätta en markägarkommitté. Det är dem som tillsammans med förrätt-
ningsmännen bereder flera av de frågor som dyker upp under det följande arbetets 
gång. Frågorna kan beröra t.ex. vägbyggen, värderingsgrunder och hur skiftestill-
delningen ska gå till. 
 
Nästa steg blir att påbörja en inventering av alla skiften som ska ingå i omarronde-
ringen, samt sammanställa varje markägares tidigare innehav både arealmässigt, 
värdemässigt, och virkesvolymsmässigt. Dessa uppgifter ligger sedan till grund 
när markägarna ska tilldelas nya områden. Även värdefulla natur- och kultur- om-
råden/objekt ska inventeras och föras in i kartmaterialet.  
 
Med hjälp av moderna GIS-program*, kan all information sammanställas och ana-
lyseras. Utifrån analysen kan sedan förrättningsmännen ta fram en ny skiftesplan, 
som skickas ut på remiss till markägarna för att de ska kunna lämna sina synpunk-
ter. Förrättningsmännen försöker sedan ta hänsyn till synpunkterna genom att ju-
stera skiftesplanen efter önskemålen så långt det går.  
 

                                                 
33 Länsstyrelsen Dalarna, Lantmäteriet och skogsvårdsstyrelsen Dalarna- Gävleborg 2003, Samlad 
skog 
* Geografiska Informations System 
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Hur den nya skiftesplanen påverkar markägaren ekonomiskt redovisas i en eko-
nomisk avvräkning som grundas på markägarens tidigare markinnehav, jämfört 
med hur det ser ut i den nya fastighetsbildningsplanen. 
 
När fastighetsbildningen är färdigjusterad påbörjas utstakningen, markeringen och 
uthuggningen av de nya fastighetsgränserna.  
 
Sista steget i omarronderingsförrättningen är att sammanträden genomförs för att 
besluta om ny skiftesindelning, ersättning, tillträde och kostnadsfördelning. Däref-
ter görs en fastighetsrättslig beskrivning av de nya fastigheterna, och att det upp-
rättas en förrättningskarta över området. 
 
För att få rätt att tilldelas en ny fastighet krävs det att fastigheten når upp till den 
minimiareal som gäller vid omarrondering. Idag är minimikravet att fastigheten 
ska ha en areal på minst 5 ha. Det finns möjligheter för de markägare som inte når 
upp till denna storlek att köpa till mark genom den jordfond som finns och från de 
markägare som väljer att sälja sitt markinnehav. 
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3 Orsaker till ägo-/ägarsplittringen i Dalarna 
Hur mycket jorden producerar är en viktig faktor, när det gäller hur ägosplittrad 
marken kan vara. Siljansområdet ligger i det som i modern tid kallas Dalarnas 
mellanbygd. I detta område finns en kalkrik och tämligen näringsrik moränjord 
som gör att odlingsmöjligheterna är goda jämfört med andra områden på samma 
bredgrad. Hans Järta som var landshövding i Dalarna i början av 1800-talet näm-
ner vid flera tillfällen skördarna, som trots att markerna var kraftigt ägosplittrade i 
Dalarna, var stora. Men trots det var det svårt för gården att vara självförsörjande. 
Om detta beror på den starka ägosplittringen, överbefolkning eller på för liten 
uppodlad areal råder det delade meningar om. 34  
 
Bristen på mark inom byn medförde också att markägarna blev fästa vid den lilla 
mark de faktisk ägde. Detta gjorde också att viljan att sälja sin mark och även av-
stå mark vid arv var låg.35 

Arvet, grunden till hur gården delas 
Det som i grunden styr hur gårdarnas markinnehav förändras är hur gården ärvs. 
Tillämpas förstfödslorätt så är det äldsta syskonet som ärver gården. Vanligtvis 
var det äldste sonen som ärvde, medan flickorna giftes bort. I större delen av Da-
larna tillämpades dock inte förstfödslorätten. Istället delades gården upp mellan 
alla syskonen. Även flickorna fick sin del av gården, dock oftast en mindre andel 
än pojkarna. Denna metod kallas oftast för realarv i litteraturen. Oftast delades 
inte varje enskild ägolott mellan syskonen. Det som fördelades var nästan alltid 
hela ägolotter, vilket medförde att varje syskon fick en eller flera ursprungliga 
ägolotter, ofta utspridda på många olika ställen i byn. Efter genomförd delning 
började därför oftast ett arbete med att samla sina ägolotter till en större samman-
hängande enhet. För att uppnå detta gjordes strategiska byten och köp, men även 
giftermål var ett instrument som användes för att samla ägorna. Dessutom fanns 
det något som hette bördsrätt vilket innebar att släktingar hade förhandsrätt till 
dödsboets mark, när inga närstående arvingar fanns. Reglerna om bördsrätt var 
dessutom väldigt generösa och sträckte sig långt bak i släktledet.36 

Järnhandel, och andra binäringar 
Det rådde tidigt överbefolkning i Dalarna, detta har bidragit till den splittrade ägo-
strukturen. Överbefolkning i Dalarna kan i sin tur enligt vissa härledas till den 
handel med myrjärn som var aktiv redan under vikingatiden och medeltiden och 
genererade en viss rikedom i dalatrakterna.37 
  
Närheten till gruvorna i Bergslagen anses under senare tid spela en viktig roll i 
befolkningsfrågan. Redan på 1600-talet hade nämligen all skatt i övre Dalarna 
ersatts med vedskatt till bergsbruket. Detta ledde till att gårdarna i Dalarna fick 
behålla det livsmedel som gården producerade och använda det till att försörja 
gårdens egen befolkning. De tidigt startade leveranserna av skogsprodukter gav 
även de extra inkomster, som ytterligare kunde hjälpa till att försörja fler barn. 

                                                 
34Westholm Erik 1992. Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna, 60-61 
35Ibid., 59 
36Ibid., 25-26 
37Ibid., 56 
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Befolkningsökningen var därför större i Dalarna mellan 1750-1810 än i övriga 
riket, därefter stannade den dock av. Närheten till gruvorna ledde också till att 
många kunde skaffa ett deltidsarbete vid gruvan som också bidrog till gårdens 
försörjning.38  
 
Det är också belagt att bönder från Dalarna redan under 1500-talet arbetade extra 
på de kungliga gårdarna i Uppland, Västmanland och Östergötland. Där utförde 
de arbeten som dikning, murning och timmerarbete. En annan tidig bisyssla är den 
hemslöjd som tillverkades runtom i gårdarna och sedan såldes i andra bygder runt 
om i Sverige, men även till viss del utomlands.39 

Sämjedelning 
Med sämjedelning menas att en fastighet delas utanför gällande regelverk gällan-
de jorddelning och fastighetsbildning. Vanligtvis upprättades därför ingen karta 
vid delningen utan det var upp till de inblandade som måste hålla reda på de änd-
rade förhållandena. 
 
Både vid tiden före storskiftet samt under och framförallt vid tiden efter storskiftet 
har otaliga försök gjorts att försöka minska den sämjedelning som pågått i Dalar-
na. Före storskiftet var det som nämnts vanligast att fördela redan befintliga skif-
ten mellan arvtagarna. Efter storskiftet finns det dock klara bevis för att delning 
även inom ett skifte var vanligt. Anledningen till att det delades inom en fastighets 
gränser kan bero på oviljan att rubba den officiella fastighetens gränser, för att 
minska risken för nytaxeringar. Det var alltså den ursprungliga fastighetens grän-
ser som gällde vid taxeringar. De ingående inofficiella fastighetsägarna fick själva 
hålla reda på hur stor andel deras ”fastighet” utgjorde av den ursprungliga fastig-
heten och därmed hur stor del av den ålagda skatten de skulle betala.40 Samtidigt 
spelade tillämpningen av realarvet stor roll vid sämjedelning då alla arvingar hade 
rätt till sin andel av fastigheten. 
 
Angående hemmansklyvning och jordavsöndring bestämdes det i 1804 års kungl. 
brev att den som genom nyodlingar kunde uppvisa att sin besuttenhet kunde delas 
i delar som var för sig klarade kravet för en besuttenhet fick delas. Alltså fick ing-
en klyvning ske där delarna var för sig inte klarade besuttenhetsgränsen. I kungli-
ga brev från 1842 syns det dock att kraven inte uppfyllts, utan människor har delat 
sina gårdar ändå, utan att ta hänsyn till besuttenhetskravet. Bland motionerna till 
1862-1863 års riksdag kan man från ett förarbete till den förordning som skrevs 
1864 finna ett yttrande från en ledamot från ridderskapet och adeln, nämligen Nils 
Samuel Koch. ”Det finnes här i landet en provins, där jordafsöndringen, mer på 
grund af sed än med stöd af lag, är verkligen i flor, nämligen Dalarne. Där har 
den och verkat så, att jag ingenstädes utom i Belgien och Flandern, sett jorden 
allmänt så väl odlad som t.ex. i Leksand och Gagnef; det kommer sig däraf, att 
det flitiga och sparsamma folket använder sina arbetslöner för att köpa en torfva 
af den käre fädernejorden. På dess förbättrande nedlägga de sedan sin svett, 
möda och omtanka. Hvad är det värt, eller rättare, kan man nog uppskatta det 
motiv, en människa har, som sträfvar att behålla, återförvärva eller förbättra och 

                                                 
38Ibid., 58-59 
39Ibid., 60 
40 Sporrong Ulf / Wennersten Elisabeth 1995. Marken, gården, släkten och arvet, 28 
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försköna den torfva, på hvilken hon är född? Bör icke lagstiftaren göra allt, och 
åtminstone undanrödja alla hinder för sådane sträfvanden”. Inlägget visar att det 
även vid den tiden rådde skilda meningar om hur ”skadlig” sämjedelningen var. 
1881 och 1896 kom ny förordning/lag angående hemmansklyvning och jordav-
söndring. Den kom att gälla för Kopparbergs län utan undantag.41  
 
1952 infördes en lag som förbjöd sämjedelning i områden som genomgått laga-
skifte. För större delen av Dalarna som däremot inte genomfört lagaskifte infördes 
förbud för sämjedelning först 1962 av riksdagen efter stark påtryckning från över-
lantmäteriet i Dalarna. Detta gjorde att ägosplittringen i stort sett upphörde. Dock 
upphörde inte ägarsplittringen helt vilket ledde till att de små skiftena genom arv 
fick allt fler delägare. 42 
 
Detta avsnitt om sämjedelning kan lämpligen avslutas med ett citat från etnologen 
John Granlund som har beskrivit grunddragen i Dalarnas folkkaraktär på följande 
sätt: ”En känsla för heder, värdering av det egna och en viss tillit till överheten, 
men samtidigt en stark misstro mot alla ”herremän” som föll utanför deras egna 
lagbildningar, vilka hade en inbyggd rättvisa medlemmarna emellan”.43 

Fortsatt ägarsplittring samt problem med den ägosplittrade 
marken 
Efter att äganderättsutredningen genomförts var alltså själva ägandefrågan löst. 
Markerna var dock fortfarande starkt ägosplittrade och många kom att ägas av 
flera ägare med samäganderätt. Detta ledde till problem för både skogs- och jord-
bruk.  
 
Vid 1950-talet började flera mindre gårdar avveckla sin jordbruksverksamhet, 
men marken såldes inte av utan den arrenderas istället ut till andra, oftast utan att 
med kontrakt reglera arrenderingen. Resultatet blev att en viss storleksrationaliser-
ing ändå kunde utföras men samtidigt också att ägarförhållandena blev än mer 
komplicerade.44 
 
Pessimismen kring det ägosplittrade jordbrukets framtid var påtaglig hos myndig-
heterna vid 1950-talets slut. Genomgripande förrättningar med storleksrationali-
seringar sågs som något absolut nödvändigt. ”Sker icke en sådan insats fortgår 
utvecklingen i den påbörjade banan och accelereras vid varje generationsskifte 
tills ett skandalartat tillstånd inträffar”. Föregående citat är hämtat från ett PM 
som skrevs 1959.45 
 
Enligt gällande jordbrukspolitik på 70-talet skulle stöd ges till de gårdar som an-
sågs kunna leva upp till stordrift och andra gällande direktiv. Bekymret med att få 
loss mark till de gårdar som fortfarande bedrev ett aktivt jordbruk och ansågs vär-
da att satsa på, var dock ett stort problem. Delvis kunde det lösas genom att flera 
ägare till mindre gårdar som hade lagt ner sin verksamhet arrenderade ut sin mark. 

                                                 
41 Nordenstedt Werner 1928. Skiftes- och avvittringsväsendet i Dalarna, 179-180 
42Westholm Erik 1992. Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna, 87 
43Ibid., 64 
44Ibid., 84 
45 Englund, Hushållningssällskapet 1959. PM med vissa synpunkter rörande nedgång för jordbru-
kets och vanhävd å vissa ägor inom Gagnefs socken samt förslag till bristernas avhjälpande 
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Den oklara och även starkt splittrade äganderättssituationen gjorde även arronde-
ringen svår vilket ledde till tillfälliga ej rättsäkra lösningar på problemet. Ett van-
ligt sätt att lösa problemet var att bruka marken som fanns tillgänglig utan någon 
överenskommelse av ägaren/ägarna. Att reda ut vem ägaren/ägarna var kunde 
nämligen vara en mycket svår uppgift, samtidigt som ingen gjorde direkt anspråk 
på marken.46 

De stora skogsaktörernas agerande 
De större skogsbolagen i Dalarna hade genom tidigare affärer köpt in mycket 
skog, vilket gjorde att de i mitten av 1900-talet hade skog som var starkt ägosplitt-
rad över hela Dalarna. När skogsbruket alltmer mekaniserades ökade behovet av 
att samla sina ägor till större skiften. Skogsbolagen löste problemet genom att de 
bytte mark med varandra, men även med enskilda skogsägare för att på så sätt 
samla sina egna ägor.47 
 
Ett annat sätt för skogbolagen att öka lönsamheten var att de erbjöd sig att sälja 
avverkningstjänster och även ta ansvar för de privata ägarnas skogsvårdstjänster. 
Denna service var något som ökade genom åren, med början på 1960-talet. Lik-
nande tjänster hade funnits tidigare men då utan någon egentlig skogsvård och 
omtanke om den privata skogen. 48   
 
I slutet av 1970-talet bildade de stora skogsbolagen en gemensam inköpsorganisa-
tion för att bättre kunna styra och hantera flödena av virke. Genom en gemensam 
organisation kunde också priserna på virket lättare hållas nere.  Det underlättade 
också hanteringen av den ägosplittrade skiftesstruktur som fanns i Dalarna. 49 
 
Under 1980-talet och framåt erbjöd sig skogsbolagen att mer och mer sköta priva-
ta skogsägares skog, genom upprättande av skogsvårdsavtal, som kunde innefatta 
allt från vägunderhåll och gallring till slutavverkning. 50 

Projekt samverkan 
Dalarnas skogsägarförening, nuvarande Mellanskog, började i mitten av 1960-
talet att erbjuda sina markägare samverkan av avverkningar och andra större åt-
gärder. Anledningen var att man på detta sätt bättre kunde utnyttja maskiner i 
skogen. Samverkan ledde också till att avverkningen mer och mer avvek från de 
små smala skiftesgränserna och istället bildade större sammanhängande avverk-
ningsområden. Projektet upphörde dock 1974 eftersom skogsbolagen kunde er-
bjuda bättre pris för virket och den egna föreningen fick därmed tillgång till mind-
re virke.51  
 
Skogsvårdsstyrelsen tog dock över samverkansprojektet. Speciellt vid avverkning 
kunde man erbjuda flera intilliggande fastigheter en gemensam slutavverkning. 
Problemet med olönsam första gallring samt röjning av alla rågångar ledde till att 
projektet med samverkan inte gick med vinst, utan det fortsatte att vara en dyr och 

                                                 
46Westholm Erik 1992. Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna, 93  
47Ibid., 114  
48Ibid., 115 
49Rydberg Sven 1982. Stora kopparbergs skogar genom tiderna, 92-93 
50Westholm Erik 1992. Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna, 122 
51Ibid., 116 
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tidsödande uppgift i starkt ägosplittrade områden. Dessutom krävde projektet med 
samverkan en administrativ arbetsinsats för att få alla markägare i området över-
ens, och sedan även för att fördela likviderna rättvist mellan ägarna. 52 
  
Under 1980-talet avslutade projektet med samverkan eftersom det inte uppskatta-
des av flera av marknadens aktörer. Skogsbolagen tyckte inte om det för det gav 
mindre flexibilitet i flödet av virke, då det blev stora sammanhängande leveranser 
istället för flera mindre. Skogsägarrörelsen gillade inte systemet då det gav mindre 
lönsamhet på självverksamheten, vilket gjorde att allt större del av virket gick 
direkt till skogsbolagen. Skogsägarrörelsen måste dessutom betala ett högre pris 
för att kunna konkurrera med skogsbolagen om virket, vilket gjorde att man bröt 
mot principen inom föreningen om lika pris till alla. Markägarna ogillade syste-
met eftersom de blev bundna till att avverka vid en viss tidpunkt. De som inte 
ville avverka när förslag om samavverkan kom riskerade att få en smal remsa 
skog som lätt förstördes. Stod den smala remsan av skog trots allt kvar blev den 
svår att avverka på grund av omgivningen, som då kunde bestå av ett nyplanterat 
kalhygge. Dessutom var rotpostpriset oftast högre vid samavverkan jämfört med 
det pris man själv kunde få vid egen avverkning. Det uppstod också problem med 
att styra inkomsten för skogsägarna. De ville ha inkomsterna vid ett för dem 
gynnsamt tillfälle så att de slapp betala moms eller därför att det påverkade ev. 
bostadsbidrag. Myndigheterna gillade inte heller skogsvårdsstyrelsens projekt, då 
det var svårt att få ägare till de stora sammanhängande hyggena vid framtida 
skogsvårdsåtgärder.53 
 
Skogsbolagen fortsatte att driva en aktiv kampanj riktad mot de privata skogs-
ägarna för omarrondering, med målet att kunna ordna klarhet i den ägosplittrade 
skogen och därmed få bättre arrondering även i den privatägda skogen. De mena-
de att det skulle öka produktiviteten och därmed vinsterna för skogsbolagen själ-
va, genom den ökade tillgången på råvara.54 
 
Tiderna förändras dock och idag erbjuder sig skogsbolagen att åta sig arbetet med 
att samordna avverkningar. Samordningarna underlättas av att moderna, mindre 
och effektivare skördare inte är lika beroende av att skiften som ska avverkas lig-
ger intill varandra. Istället räcker det med att de ligger efter samma skogsbilväg. 
Detta har lett till att virkesleveranserna idag i ägosplittrade områden är fullt till-
fredställande enligt skogsvårdsstyrelsen. 55 

Behovet av skogsbilvägar 
Under 1950-talet började flottningen minska och timret började mer och mer kö-
ras på lastbil. Samtidigt började virkesefterfrågan stiga och skogsbruket effektivi-
serades, vilket ledde till att virke söktes längre och längre bort från allfarvägarna. 
Behovet av ett fungerande skogsbilsvägnät ökade därför för att underlätta timmer-
transporterna. De splittrade ägoförhållanden gjorde utbyggnaden av vägnätet svårt 
eftersom det var komplicerat att ena så många fastighetsägare varje gång en väg 
skulle dras fram. För att påskynda utbyggnaden av vägnätet och samtidigt stärka 
opinionen för genomförande av omarrondering knöts därför statsbidragen för 

                                                 
52Ibid., 116-117 
53Ibid., 119-120 
54Ibid., 114-115 
55Ibid., 126 
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skogsbilvägar till skiftesreformerna. Detta har lett till att dagens skogsvägnät är 
undermåligt i starkt ägosplittrade marker eftersom motståndet mot omarrondering 
fortsatt är väldigt högt i många områden, trots de utlovade bidragen för vägbygg-
nad.56 Numera är också bidragen till skogsbilvägar helt borttagna. 
 
Det största problemet är dock inte alltid ägosplittringen utan ägarsplittringen ef-
tersom det blir många personer inblandade varje gång. Egenverksamheten är låg i 
ägosplittrade områden av samma anledning. Det är svårt för den enskilde ägaren 
som är inblandad i ett nät av rågångar och samägande, som ger liten handlingsfri-
het för den enskilde, att vara aktiv i skogen då varje åtgärd kan kräva många tim-
mars förhandlingar57 

                                                 
56Ibid., 113-114 
57Ibid., 130 
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4 Undersökning av sju omarronderade byar 
För att studera hur fastighetsindelningen har ändrats från genomfört storskifte till 
tiden efter omarronderingen, har sju stycken byar studerats närmare. Tre viktiga 
skeenden har granskats. Först storskiftet, sedan hur det såg ut vid tiden för ägan-
derättsutredningen på 1970-talet, samt hur det blev efter genomförd omarronde-
ring. Vilka byar som ansetts lämpliga att ingå i utredningen har bestämts genom 
diskussion mellan mig och min handledare Göran Ivarson. 
 
För att kunna jämföra hur fastighetsindelningen förändrats över de tre skeendena 
har varje skeende studerats enskilt och en genomsnittlig gård har räknats fram för 
varje by. 
 
För en detaljstudie av hur en fastighets gränser förändrats över de tre skeendena 
har två gårdar i varje by valts ut för en närmare studie. Som utgångspunkt har går-
dens utseende vid storskiftet valts. Studien bygger främst på uppmätnig av skif-
tesgränserna för varje gård. Vid äganderättsutredningen samt vid omarrondering-
en har även de avstyckade gårdarna tagits med för att visa hur markerna föränd-
rats. För att se vilken gård som styckats av från den ursprungliga gården vid tiden 
för storskiftet har helt enkelt alla gårdar med samma blocknummer tagits med.  
 
Som underlag till undersökningen har förrättningsakterna för det aktuella skedet 
används.  

Resultat/Diskussion 
By Skede Antal fastigheter Antal skiften Total area l (ha) 
Fors Storskifte 28 218 682 
 Äganderättsutredning 134 853 828 
 Omarrondering 110 211 886 
Gråda Storskifte 18 290 745 
 Äganderättsutredning 140 813 839 
 Omarrondering 88 178 857 
Hedby Storskifte 37 453 1668 
 Äganderättsutredning 291 1070 2029 
 Omarrondering 211 355 2175 
Gräv Storskifte 25 194 257 
 Äganderättsutredning 192 631 666 
 Omarrondering 129 297 1234 
Sifferbo Storskifte 21 157 377 
 Äganderättsutredning 385 1251 471 
 Omarrondering 244 370 740 
Ål-Kilen Storskifte 38 220 1212 
 Äganderättsutredning 358 778 1168 
 Omarrondering 162 267 1126 
Helgbo Storskifte 14 48 390 
 Äganderättsutredning 70 126 414 
 Omarrondering 33 47 268 

 
Tabell 1 visar de byar som studerats samt deras arealer och antalet skiften vid 
olika tidpunkter 
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Som framgår av tabell 1 varierar byns totala areal över de tre olika skeendena. Det 
beror delvis på att samfälld mark inte tagits med. Anledningen är att storskiftet 
genomfördes i flera etapper och det är svårt att veta hur mycket mark som slutli-
gen utgjordes av samfälld mark. Troligtvis är dock byns totala areal efter genom-
fört storskifte lik den areal som byn har vid äganderättsutredningen, eftersom 
grunden vid utredningen var de kartor och uppgifter som upprättats vid storskiftet, 
där bygränserna spelade stor roll.  
 
En anledning till att markstorleken förändras vid genomförd omarrondering är 
givetvis att mark köps och säljs. Speciellt vid omarrondering köps mark som tidi-
gare tillhört en annan by.  
 
Från endast några tiotal fastigheter vid storskiftet, har antalet ökat markant vid 
äganderättsutredningen. Att antalet fastigheter ökat beror på att flera små enfa-
miljsfastigheter avstyckats sedan storskiftet. Fastighetsökningen påverkades också 
genom tillämpningen av realarvsmetoden. När en fastighet delades mellan arvin-
garna bildades ofta nya fastigheter, en för varje arvinge. Det ledde också till att 
antalet skiften för byn totalt sett blev större vid äganderättsutredningen.  
 
Efter genomförd omarrondering har en nedgång skett av antalet fastigheter. 
En anledning till minskningen kan vara att fastigheter med samma ägare har sla-
gits ihop till en fastighet. Ytterligare en anledning kan vara att fastigheter som 
bestått enbart av små arealer skog kan ha sålts vid omarronderingen, vilket gjort 
att fastigheten avregistrerats. 
 
En jämförelse mellan storskiftet och äganderättsutredningen i tabell 2 nedan, visar 
att antalet skiften för genomsnittsgården minskat. Storleken på skiftena har också 
minskat betydligt. Orsakerna till förändringarna i skiftesstorleken är att de nyare 
skiftena är delningar av redan befintliga skiften. Det beror till stor del på tillämp-
ningen av tidigare nämnda realarvsmetod.  
 
En annan orsak som drar ner skiftesstorleken och även antalet skiften per fastighet 
är att många nya fastigheter är vanliga villafastigheter som endast består av ett 
skifte som är lika stor eller något större än en vanlig villatomt. 
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  Genomsnittsfastighet 
By Skede Antal skiften Skiftesstorlek (ha)  Fastighetsstorlek (ha)  
Fors Storskifte 8 3 24 
 Äganderättsutredning 6 1 6 
 Omarrondering 2 4 8 
Gråda Storskifte 16 3 41 
 Äganderättsutredning 6 1 6 
 Omarrondering 2 5 10 
Hedby Storskifte 12 4 45 
 Äganderättsutredning 4 2 7 
 Omarrondering 2 6 10 
Gräv Storskifte 10 2 17 
 Äganderättsutredning 4 1 4 
 Omarrondering 2 4 10 
Sifferbo Storskifte 7 2 18 
 Äganderättsutredning 3 0,4 1 
 Omarrondering 2 2 3 
Ål-Kilen Storskifte 9 4 32 
 Äganderättsutredning 2 2 3 
 Omarrondering 2 4 7 
Helgbo Storskifte 5 5 28 
 Äganderättsutredning 2 3 6 
  Omarrondering 1 6 8 

Tabell 2 Genomsnittsgården för de olika byarna vid tre olika tidpunkter 
 
En jämförelse mellan äganderättsutredningen och omarronderingen i tabell 2 visar 
att antalet skiften kraftigt minskat och att skiftesstorleken ökat efter genomförd 
omarrondering. En förklaring till det är givetvis det minimimått som finns vid 
omarronderingen, vilket leder till att mindre skiften försvinner. Dessutom är ett av 
målen vid omarrondering att samla en fastighets alla skiften till endast ett fåtal, 
vilket också leder till att antalet skiften minskar och den genomsnittliga storleken 
ökar. Att den totala fastighetsstorleken inte ökat mer för den genomsnittliga går-
den vid omarronderingen beror mycket på att de vanliga villafastigheterna givet-
vis inte förändras vid en omarrondering och därmed drar de ner snittstorleken. 
Även annan bebyggd mark som ex. fritidsbostäder och marken i och runt en fäbod 
är undantagna vid en omarrondering. 
 
För att bättre se hur omarronderingen påverkat de fastigheter som haft skog 
och/eller åkerinnehav har en selektering gjorts där de fastigheter som är under en 
hektar valts bort. Sedan har en ny genomsnittsgård räknats fram, vars resultat 
framgår i tabell 3. 
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                                             Genoms nittsfastighet för gårdar större än en hektar  

By Skede Antal skiften Skiftesstorlek (ha) Fastighe tsstorlek (ha) Antal fastigheter  
Fors Äganderättsutredning 9 1 9 86 
 Omarrondering 3 6 20 43 
Gråda Äganderättsutredning 8 1 9 95 
 Omarrondering 3 7 20 42 
Hedby Äganderättsutredning 6 2 12 170 
 Omarrondering 2 10 24 90 
Gräv Äganderättsutredning 9 1 11 61 
 Omarrondering 6 6 37 33 
Sifferbo Äganderättsutredning 8 0,5 4 105 
 Omarrondering 3 4 15 48 
Ål-Kilen Äganderättsutredning 3 2 6 182 
 Omarrondering 3 7 25 44 
Helgbo Äganderättsutredning 2 4 8 48 
  Omarrondering 2 9 17 15 

Tabell 3 Genomsnittsgården baserat på fastigheter vars areal är större än en hek-
tar vid äganderättsutredning och omarronderingen. (För storskifte är det samma 
genomsnittsgård som i tabell 2 då alla fastigheter var över en hektar) 
 
När fastigheter under en hektar selekterats bort blir skillnaden i fastighetsstorlek 
större mellan äganderättsutredningen och omarronderingen. Antalet skiften vid 
äganderättsutredningen har också förändrats något efter selekteringen. För flera 
byar har antalet skiften för genomsnittsgården ökat sedan storskiftet(jämför stor-
skiftets rader i tabell 2). Detta kan bero på att de större gårdarna köpt upp flera 
skiften för att kunna bedriva ett mer aktivt jord-/skogsbruk, vilket kräver större 
arealer för att vara lönsamt. Det ska dock påpekas att antalet fastigheter som är 
över en hektar är flera än antalet under en hektar i de flesta byarna vid ägande-
rättsutredningen. Orsaken till det är att många villatomter kan vara mycket stora 
samt att det finns villafastigheter som också har ett mindre skifte bestående av 
skog vid äganderättsutredningen. Detta drar givetvis ner genomsnittsstorleken 
något, både för hela fastigheten som för skiftesstorleken. Däremot försvinner vid 
omarronderingen de flesta villafastigheter som också består av ett litet skogs-
/åkerskifte eftersom de inte når upp till minimikravet. Det medför att antalet fas-
tigheter över en hektar minskar och blir färre än antalet fastigheter under en hek-
tar. Förändringen avspeglas även delvis i fastighetens genomsnittsstorlek då den 
är över minimigränsen för alla byar efter genomförd omarrondering. 
 
 

Genomsnittsgård för fastigheter som äger skogs/åker mark efter omarrondering  
By Antal skiften Skiftesstorlek (ha) Fastighetsstor lek (ha) Antal fastigheter 
Fors 3 7 21 40 
Gråda 3 7 21 39 
Hedby 2 9 23 80 
Gräv 8 8 59 20 
Sifferbo 3 4 12 58 
Ål-Kilen 3 7 20 55 
Helgbo 2 10 21 12 
Tabell 4 Genomsnitts gård beräknat på fastigheter som fortfarande äger skog-
/åkemarker efter genomförd omarrondering 
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Eftersom det är svårt att få fram vilka fastigheter som har skogs-/åkerskiften vid 
äganderättsutredningen går det inte att jämföra hur antalet skogsägare i byarna har 
förändrats genom omarronderingen. Dock har antalet skogsägare säkert minskat 
eftersom alla inte kunde nå upp till minimikravet. Många fastighetsägare fick där-
för sälja sitt skogs-/åkerinnehav  
 
Jämför man antalet fastigheter i tabell 3 och 4 ser man att det är färre fastigheter 
som äger skog/åker efter omarronderingen än det finns fastigheter med en 
markareal över en hektar. Detta kan förklaras med att det finns fastigheter som 
äger mark i undantagna områden så som fäbodsområden, eller har andra skiften 
som kan vara undantagna eftersom de är bebyggda. I Ål-Kilen och Sifferbo är det 
fler som äger skogs/åkermark efter genomförd omarrondering än vad det finns 
fastigheter med en markareal över en hektar. Anledning till det kan vara att det 
finns många små skogskiften som är undantagna men ändå berörts av omarronde-
ringen genom att de får väganslutning eller att redan befintlig väg ändras vilket 
gör att den gemensamhetsanläggning som vägen utgör förändras. Dessa fastighe-
ter finns alltså också med i tabell 4 men i de flesta byarna utgör deras areal så liten 
andel av den totala arealen att de inte påverkar resultatet nämnvärt. 

Gårdsundersökning 
För att studera hur längden på fastighetsgränsen har varierat mellan storskifte, 
äganderättsutredning samt omarrondering har två gårdar i varje by valts ut och 
studerats extra.  
 
Urvalet har skett på enklaste sätt genom att välja gård nummer fem (E vid stor-
skiftet) och elva (L vid storskiftet) i varje by. I Helgbo fanns dock ingen gård med 
littera 11vid storskiftet så där valdes den med högst nummer vilket var littera sju. 
I de fall då det har funnits ”subbgårdar” (t.ex. La) till vald gård vid storskiftet har 
de inte tagits med i undersökningen. Däremot har alla gårdar med samma block-
nummer tagits med vid både äganderättsutredningen och omarronderingen, efter-
som de ursprungligen kommer från samma fastighet vid storskiftet.  
 
Denna detaljundersökning ger också förutom förändringar i längden på fastighets-
gränsen, en redovisning av hur många nya fastigheter som ursprungsgården delats 
upp i.  
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   Genomsnittsfastighet 
By Skede Antal fastigheter Fastighetsgräns Gräns/sk ifte Gräns/1ha 
Fors Storskifte 2 16623 1847 521 
 Äganderättsutredning 6 8415 842 602 
 Omarrondering 7 1130 719 163 
Gråda Storskifte 2 14351 1063 407 
 Äganderättsutredning 16 4395 639 843 
 Omarrondering 10 1755 878 162 
Hedby Storskifte 2 13538 967 316 
 Äganderättsutredning 15 3696 760 536 
 Omarrondering 9 1407 667 107 
Gräv Storskifte 2 8224 822 305 
 Äganderättsutredning 30 1383 576 498 
 Omarrondering 28 1266 581 111 
Sifferbo Storskifte 2 10087 961 415 
 Äganderättsutredning 30 1639 381 777 
 Omarrondering 16 620 472 218 
Ål-Kilen Storskifte 2 4647 422 138 
 Äganderättsutredning 14 1768 750 373 
 Omarrondering 3 1810 543 204 
Helgbo Storskifte 2 4974 995 142 
 Äganderättsutredning 10 2170 1085 299 
  Omarronderinga 2 1677 1677 179 

a Efter genomförd omarrondering fans ingen gård med littera 5 

Tabell 5. Gårdens förändring över tiden 
 
Av tabell 5 framgår tydligt att fastighetsgränsen varierat mycket genom de tre 
stadierna som undersökts. Att fastighetsgränslängden går ner vid äganderättsut-
redningen är inte så underligt, eftersom den genomsnittliga gården är betydligt 
mindre än vid storskiftet. Fastighetsgränsen minskar sedan ytterligare efter 
genomförd omarrondering för de flesta byarna, för två byar sker dock en ökning 
av fastighetsgränsen. För Sifferbo är ökningen inte oväntad eftersom byns totala 
areal ökat kraftigt efter omarrondering(se tabell 1), något som också leder till ökad 
skiftesgräns. 
 
Den kanske mest intressanta kolumnen är den sista, som redovisar hur mycket 
gräns det går per hektar mark. Där syns en tydlig trend att gränsen är längst vid 
äganderättsutredningen och kortast vid omarronderingen. Anledning till det är att 
formen på skiftena blivit bättre efter omarronderingen. Istället för de långsmala 
skiften som fanns vid storskiftet och sedan delades upp i ännu smalare bitar fram 
till äganderättsutredningen, har skiftena en mer kvadratisk form vilket syns på bild 
3 längre fram.  
 
Resultatet för Ål-Kilen och Helgbo skiljer sig från de andra byarna på så sätt att 
resultatet i kolumnen för gräns/1ha inte sjunker mellan storskifte och omarronde-
ring. För Ål-Kilen beror det mycket på att de undersökta gårdarna vid omarronde-
ringen till största delen består av små fastigheter som är under en hektar vilket gör 
att skifteslängden generellt sätt blir högre. När det gäller Helgbo så beror skillna-
den på att det endast är två fastigheter efter omarronderingen och de består endast 
av ett skifte var. Dessa skiften är dock relativt stora men ändå inte lika stora som 
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de två ursprungsfastigheternas totala areal vid storskiftet. Så har de nya fastighe-
terna inte en absolut idealisk utformning och ursprungsfastigheterna inte en allt 
för dålig utformning blir resultatet inte till omarronderingens fördel. 
  
Eftersom det är svårt att få reda på vilka skiften som är bebyggda vid äganderätts-
utredningen är det inte lätt att säga hur många av alla de skiften som är under en 
hektar som utgörs av obyggda/respektive bebyggda skiften. Då det sker en klar 
minskning vid omarronderingen, se tabell 6 nedan, är ändå en rimlig slutsats att 
många av skiftena inte är bebyggda.  
 
Andelen skiften under en hektar är ändå större efter omarronderingen vilket till 
stor del beror på antalet mindre bostadsfastigheter. Förändringen redovisas nedan 
i tabell 6 
 
 Procentuell del av totala antalet skiften 
Skede <1ha ≥1ha 
Storskifte 30 % 70 % 
Äganderättsutredning 67 % 33 % 
Omarrondering 65 % 35 % 
Tabell 6 Tabellen ger en bild över hur skiftesstorleken varierat över tiden 
 
Som avslutning på studien visas en kartserie över Gråda bys inägoskog. De första 
två kartbilderna är en digitalisering av delar från den karta som upprättades vid 
äganderättsutredningen. Äganderättsutredningskartan hade i sin tur storskifteskar-
tan som grund och inga nya inmätningar gjordes vid upprättandet av kartan. Ska-
lan på alla tre kartor är ungefär 1:8 000.  
 
Den första bilden visar hur det såg ut vid storskiftet, medan den andra visar hur 
det såg ut efter äganderättsutredningen. Den sista bilden visar slutligen hur det ser 
ut idag (16 okt 2009). Skillnaden mellan dagens kartbild och hur det såg ut direkt 
efter genomförd omarrondering är mycket små. Skillnaden mellan storskifte och 
äganderättsutredning är främst att antalet skiften har ökat vilket lett till smalare 
skiften. Det som syns tydligt är att grundstrukturen med långa smala skiften finns 
kvar från storskiftestiden. Delningen sker inom de ursprungliga skiftena. Kartbil-
den som redovisar nuvarande fastighetsindelning visar tydligt att fastighetsstruk-
turen kraftigt förändras och att antalet skiften är betydligt färre. 
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Bild1 Bilden visar tydligt den för storskiftet karaktäristiska långsmala skiftesin-
delningen. 
 

 
Bild2 Vid äganderättsutredningen syns fortfarande den för storskiftet karaktäris-
tiska skiftesindelningen men antalet skiften har blivit flera och smalare. 
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Bild3 Dagens fastighetsindelning är ett tydligt resultat på hur omarronderingen 
radikalt ändrar fastighetsindelningen. 
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5 Avslutande kommentarer 
Att fastighetsindelningen i Dalarna har förändrats över tiden kan lätt konstateras 
vid en jämförelse mellan storskifteskartorna och äganderättsutredningens kartor. 
Storskiftets fastighetsstruktur kan fortfarande urskiljas på äganderättsutrednings-
kartorna, men nätet av fastighetsgränser har blivit betydligt mer finmaskigt.  
 
Denna finmaskiga fastighetsindelning kan ha uppstått av flera anledningar. Den 
främsta anledningen måste dock anses vara tillämpningen av realarvsmetoden i 
större delen av Dalarna. Den har lett till att den ursprungliga gården skiftats upp i 
allt mindre enheter generation efter generation. I många fall har även de nya går-
darna delats upp i allt mindre fastigheter. Tillsammans med kompletterande köp 
har detta bidraget till att en fastighets skiften spritts över ett allt större område, 
och varje skifte har tenderat att bli allt mindre över tiden. 
 
Invånarna i Dalarna hade tidigt sidoinkomster från verksamheter som låg utanför 
själva jordbruket. Det gjorde att gården inte behövde vara helt självförsörjande 
utan hade råd att köpa in vissa nödvändiga varor. Sidoinkomsterna anses också ha 
bidragit till den kraftiga folkökningen som rådde i Dalarna under slutet av 1700-
talet och början av 1800-talet. För att alla dessa människor sedan ska ha någon-
stans att bo och kunna försörja sig måste nya fastigheter bildas med tillgång till 
både skog och åkermark. 
 
När sedan förbudet mot sämjedelning kom på 60-talet upphörde förvisso uppdel-
ningen av marken i allt mindre skiften. Däremot fortsatte ägarsplittringen. Vid 
många tillfällen när ett dödsbo skulle skiftas så ville fortfarande alla arvingar ha 
del av gården vilket ledde till fastigheter med många delägare i.  
 
Nackdelarna med sådana här fastighetsförhållanden är omtvistade. Vissa anser att 
problemen är små medan andra hävdar att ägo-/ägarsplittringen hindrar ett ratio-
nellt och lönsamt åker-/och skogsbruk. 
 
Vissa problem kan dock anses vara säkerställda. När en förändring ska ske på en 
fastighet med många delägare, är det många som måste enas om ett beslut, vilket 
oftast kan vara svårt eftersom de olika delägarna kan ha skilda intressen och syf-
ten med gården. För en jordbrukare som vill utöka sina åkerarealer innebär dess-
utom samägandet att det kan bli svårt att få tillgång till åkrarna eftersom det blir 
svårt att nå en tillfredställande överenskommelse med den berörda fastighetens 
alla ägare. Det resulterar i tillfälliga och i många fall osäkra lösningar som kan 
försvåra för jordbrukaren när han vill ha lån eller bidrag. 
 
Vid generationsskiften uppstår problem när nästa generation ska överta fastighe-
terna. Dagens generation kan ha svårt att själv veta var en fastighets alla skiften 
finns någonstans. Nästa generation får då ännu svårare att kunna sköta fastighe-
tens alla skiften eftersom de har ännu större problem med att finna dem. Resultatet 
blir att skogen och i vissa fall även åkermarken, blir obrukad och växer igen.  
 
Vissa hävdar också att skogsbruket blir lidande då det blir svårt att få lönsamhet i 
maskinavverkning då skiftena är små. Skogsbolagen som är verksamma i Dalarna 
har dock ofta anpassat sig till den rådande situationen och funnit olika lösningar 
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på de problem som uppstår med små skiften. Dessutom har en utveckling skett på 
maskinsidan där mindre och effektivare maskiner gjort det lönsammare att även 
avverka mindre områden. En nackdel som kvarstår är att det är många fastighets-
ägare som ska komma överrens, både mellan olika fastigheter men även inom en 
enda fastighet när beslut ska tas. Nackdelen med många fastighetsägare leder ock-
så till att det är svårt att bygga skogsvägar, eftersom det är svårt att nå överens-
kommelser var vägen ska dras fram. 
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