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Riktlinjer för omarronderingsverksamheten i Dalarnas län 
Tidigare beslutade riktlinjer för omarronderingsverksamhet upphävs och ersätts av dessa 
riktlinjer som har utarbetats av Länsstyrelsen i Dalarnas län i samverkan med Lantmäteriet och 

Skogsstyrelsen. Riktlinjerna är ett stöd i arbetet med omarrondering enligt Vägledning för 
omarrondering i Dalarnas län. 

• Omarrondering görs i syfte att 

o möjliggöra rationellt skogsbruk med ökad virkesproduktion, 

o möjliggöra tillvaratagande av brukningsvärd jordbruksmark, 

o identifiera höga natur- och kulturmiljövärden, 

o främja en positiv landsbygdsutveckling och 

o skapa fungerande infrastruktur. 

• Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen samverkar i arbetet som delas in i tre 

faser – förarbete, förrättning och utvärdering. Handläggning och prövning av 

förrättningarna är Lantmäteriets ansvar och styrs av Lantmäteriets riktlinjer, 

föreskrifter och aktuell lagstiftning. 

• Den referensgrupp som tillsätts under förarbetet ska fungera som kompetensstöd under 

förarbete och utvärdering. Vid samverkan under förrättningen är det önskvärt att den 

referensgrupp som tillsatts under förarbetet används. 

• Omarrondering omfattar såväl skogsmark som jordbruksmark utifrån markägarnas 

yrkanden som prövas av Lantmäteriet. 

• Om markägare så yrkar kan områden undantas efter särskild prövning av Lantmäteriet. 

• Det finns ingen minsta areal för egen ägolott. 

• Inför omarrondering ska naturvärden, kulturmiljövärden och sociala värden inventeras, 

beskrivas och vid behov registreras och skyddas. Dessa värden beaktas när den nya 

skiftesplanen prövas mot lagstiftningen. 

• Hantering av höga naturvärden 

o Större områden (> ca 20 ha) kan skyddas genom naturreservat. 

o Mindre områden (ca 2 - 20 ha) kan skyddas genom biotopskydd. 

 Nyckelbiotopsfastigheter kan bildas av jordfondens innehav och ersättas av 

Skogsstyrelsen till bokfört värde. 

 Vid utlägg med mer än 5 % nyckelbiotoper av brukningsenhetens totala 

produktiva skogsmarksareal (i absoluta tal mer än 3 ha) kan Skogsstyrelsen 

prioritera att betala intrångsersättning. 

• Hantering av kulturmiljövärden 

o Hänsyn ska tas till yttre avgränsningar runt fäbodar enligt ansökan. 

o Skiftesplanen anpassas så att kända fornlämningar inte klyvs. 

• Oönskat samägande ska i möjligaste mån upplösas och arealkravet vid klyvning i 

omarrondering kan vara lägre än vid normalförrättningar. 

• Skogsbilvägar byggs under eller i nära anslutning till förrättningen om nybyggnation av 

vägar krävs för ett gott slutresultat och om båtnad uppnås. Anläggningsförrättningar 

som prövar delaktighet i vägarna hanteras i nära anslutning till aktuell 

omarronderingsförrättning. 

• Lantmäteriet meddelar, om det är möjligt enligt riktlinjer och föreskrifter, en preliminär 

uppskattning av förrättningskostnaden innan markägarna tar ställning till om ansökan 

ska inlämnas. 

• Markägare som så önskar ska i förrättningens slutskede få rådata från den skogliga 

inventeringen och övrigt underlag för sin fastighet. 

 
Detta beslut har fattats av tillförordnad landshövding Camilla Fagerberg Littorin med 

enhetschef Landsbygd, mark och företagsutveckling Håkan Mowitz som föredragande. 

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför underskrifter. 


