
Välkomna
Nuvarande och framtida fastighetsstruktur –

en förutsättningslös diskussion



Punkter för kvällens möte
• Varför har ni bjudits in till möte?
• Så här ser fastighetsstrukturen ut idag

• Målbilder:

- Vad vill du med din fastighet?

- Hur påverkar fastighetsstrukturen bygden?

Paus, fika och diskussioner

• Hur vill ni att det ska se ut i framtiden?

• Vad Länsstyrelsen kan erbjuda

• Nästa möte måndag 4 april



Ägosplittring – stor del av Dalarnas län



Förbättrad fastighetsstruktur
- ger möjligheter, kräver insatser



Nytt arbetssätt – markägarna aktiva

• Markägarnas kunskaper, önskemål och drivkrafter viktig utgångspunkt

• Omkring 100-150 markägare per projekt möjliggör aktiv dialog

• Gemensam kunskapsuppbyggnad 

• Staten finansierar gemensamt arbete under ca 12-18 månader

• Markägarna bidrar med sin tid, sina kunskaper och sitt engagemang

• Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Lantmäteriet bidrar med olika insatser under projektet 

• Markägarna avgör genom omröstning om de vill genomföra en förändring 



Bakgrund till nya arbetssättet

Långsiktig plan Vägledning



Dåtid, nutid och framtid



Översiktskarta



Östra Lillmon, Östra Ofors, Östra Tandö





Målbild
Vilken slags markägare är jag?

Vad värdesätter jag med min 
mark/fastighet?

Hur påverkar fastighets-
strukturen mina mål?

Hur påverkar fastighets-
strukturen bygdens utveckling?



Olika sätt att hantera fastighetsstrukturen

• Behålla nuvarande struktur

• Frivilliga markbyten – markägare kommer själva 
överens om förändringar som genomförs genom 
fastighetsregleringar

• Omarronderingsförrättning – genomgripande 
förändring för hela byns eller byarnas 
fastighetsstruktur



Jämförelse förändringar 

Frivilliga markbyten
• Delvisa förbättringar, ofta mindre områden

med risk för ofullständigt slutresultat

• Avtal krävs med varje markägare

• Många förrättningar, tids- och resurskrävande

• Markägare avgör själva, ska själva komma 
överens

• Frivilligt

Omarrondering
• Genomgripande förändring 

av helheten

• Delvis lägre krav vid 
fastighetsbildning eller klyvningar

• En samlad förrättning, 
kostnadseffektivt/ha

• Svårt få behålla just de marker man 
kan ha brukat under lång tid

• Tvångsvis



Vad Länsstyrelsen kan erbjuda 

• Gemensam kunskapsuppbyggnad under ca 12-18 månader

• Staten bekostar kunskapsuppbyggnaden, markägare bidrar med sina kunskaper, sitt 
engagemang och sin tid

• Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Lantmäteriet samverkar för att under processen 
bidra med olika insatser och olika kunskaper

• Markägarna avgör eventuell ansökan om förrättning gemensamt genom omröstning 

• Vid en omarronderingsförrättning betalar staten en del av förrättningskostnaden –
ger vinster även för samhället och staten



Tidslinje

Ca 1 – 1,5 år

Omarronderingsförrättning

Förutsättnings-
lösa 

möten
UtvärderingFörarbete

Ca 2-4 år Ca 0,5 årCa 2-3 mån



Frågor?



Nästa möte måndag 4 april
• Länsstyrelsen ger mer detaljerad beskrivning av vårt nya arbetssätt

• Skogsstyrelsen berättar om sin medverkan i olika delar

• Lantmäteriet berättar om sin roll, hur en omarronderingsförrättning går till

• Alla tre myndigheterna finns tillgängliga för frågor och diskussion

• Möjlighet till medverkan digitalt samtidigt som det fysiska mötet

• Om markägare är intresserade inleder vi kunskapsuppbyggnad under ca 12-18 månader

• Om inget intresse finns hos er fortsätter vi vårt arbete i några andra byar



www.omarrondering.se



Tack för visat 
engagemang!


