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Abstract
By examining the specific structure of ownership associated with a fideikommiss, this study
uses a geographic perspective to explain how Erstavik remain a rural-like area surrounded by
urban development. The results based on questionnaire and literature search shows that
laws and regulations for fideikommiss does not fully protect property within a fideikommiss
from development. However, the consequences of the specific rules for fideikommiss shows
to impede urban development within a fideikommiss over time. In addition, the function of
the area as a large greenspace with high conservation values largely accessible for visitors,
does show to be a likely explanation for the prolongation of Erstavik as a fideikommiss. By
analyzing the results in a context of urban greenspace, ecosystem services and land use,
previous studies on related topics are presented and compared with for an added scientific
perspective. As a method to view Erstaviks fideikommiss from a resource perspective, the
local municipality, county administration and landowner gives their view on todays’ land use
in Erstavik based on each respective agenda. Lastly, the varying meanings of a resource in
the context of geography is briefly applied to each respective agenda.
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Introduktion
Tätortsnära natur är av allt större betydelse för urbana områden som genomgår
befolkningstillväxt och förtätning av bebyggelse (Boverket 2019). Idag bor 85 procent av
Sveriges befolkning i städer och forskning visar att bevarande av grönområden i städer kan
vara livsviktigt för stadens invånare (Hellmark 2019). Inte minst kan tillgången till
naturupplevelser vara en förutsättning för många invånares välbefinnande, bevarande av
grönstruktur i nära anknytning till bebyggelse är en förutsättning för att uppfylla livsviktiga
ekosystemtjänster såsom översvämningsskydd, rening av luft och vatten, pollinering med
mera (Boverket 2019). Därutöver riskerar frånvaro av naturområden i nära anknytning till
städer att negativt påverka städers attraktionskraft för dess invånare men också från
omvärlden (Naturturismföretagen 2018). Att lämna ytor med grönstruktur och skydda dessa
från exploatering kan också vara en förutsättning för att på sikt uppnå de mål som utgörs av
Sveriges nationella miljömål. Några av dessa är: Frisk luft, Ett rikt växt- och djurliv, Begränsad
klimatpåverkan och God bebyggd miljö (Sveriges Miljömål 2019).
I Sverige utgör fysisk riksplanering en planeringsprocess där olika samhällsintressen vägs mot
varandra, en form av samhällsplanering inför framtiden. Länsstyrelse och kommun är två
viktiga aktörer inom denna planeringsprocess som med hjälp av de formella ramverken för
markanvändning som utgörs av Plan- och bygglagen, Miljöbalken, områdesbestämmelser m.
m. ska tillgodose olika intressenters anspråk på mark (Boverket 2019). Planeringsverktyget
RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen 2050) anger riktningen för
planering av Stockholmsregionen, en av Europas snabbast växande storstadsregioner.
Innehållet i RUFS ska vägleda samhällsplaneringen inom ett antal områden, inte minst för att
uppnå hållbar utveckling och skapa attraktiva livsmiljöer. För Stockholm är en av de främsta
utmaningarna fram till 2050 att balansera befolkningstillväxtens krav på bostadsbyggande
och samtidigt förhindra att viktiga naturmiljöer trängs undan för att ge plats åt exploatering
(RUFS 2050). I Nacka kommun inte långt från Stockholm innerstad ligger Erstavik, ett 2100
hektar stort grönområde omgivet av förorter som fram till idag bevarat höga värden för
natur, kulturmiljövård och rörligt friluftsliv. Området har varit ett fideikommiss sedan 1764
(Erstaviks Godsförvaltning 2005).

Bakgrund
Fideikommiss
Ett fideikommiss är en egendom, ofta en fastighet med mark, byggnader och föremål, som
ograverad ska ärvas av en person i en bestämd ordning. Vem som ska tilldelas ett sådant arv
bestäms av fideikommissets instiftare i form av en fideikommissurkund som är menad att
gälla för all framtid. Av de svenska fideikommissen instiftades de flesta under andra halvan
av 1700: talet. Instiftande av fast egendom förbjöds 1810 i Sverige och lös egendom fick
instiftas fram till 1930 (Fideikommissariernas intresseorganisation 2019). Som mest fanns
217 fideikommiss i Sverige varav 107 var jordfideikommiss. För jordfideikommissen har
områden med mark varit en betydelsefull del av fideikommissens totala egendom och
nyttjats bl.a. för jord- och skogsbruk (skribentthereselarsson.se 2019). Sedan
avvecklingslagen för fideikommiss trädde i kraft 1 januari 1964 återstår idag endast ett fåtal
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fideikommiss totalt sett. Inom återstående fideikommiss finns ofta gamla kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och föremål men också höga natur och friluftslivsvärden. Innehavaren
av ett fideikommiss, fideikommissarien, får inte sälja eller testamentera bort egendomen
utan särskilt tillstånd från fideikommissnämnden men har rätt att bruka eller ta del av
avkastning från den. Syftet med att stifta ett fideikommiss var att egendom ska hållas
samman och inte splittras vid arvskiften. (Fideikommissariernas intresseorganisation 2019;
Kammarkollegiet 2019).

1964: Avvecklingslag för fideikommiss
På grund av de otidsenliga arvsregler som medföljer en egendom som stiftats till ett
fideikommiss, antogs 1 januari 1964 en avvecklingslag som innebar att svenska fideikommiss
ska upphöra när fideikommissarien vid lagens tillkomst avlidit. Vid avveckling skall nästa,
enligt fideikommissurkunden, tilltänkta fideikommissarie ärva halva egendomen och
återstående egendom fördelas enligt vanliga arvs och testamentesregler (Kammarkollegiet
2019). Regeringen har möjlighet att förlänga en fideikommissurkunds giltighet om det anses
vara av allmänt intresse att ett fideikommiss bevaras som en sammanhållen enhet
(Fideikommissariernas intresseorganisation 2019).

Erstavik
Avgränsat till fastlandet är Erstavik ett 2100 hektar stort jordfideikommiss i Nacka kommun,
Stockholms Län. 1998 beslutades att undanta Erstaviks fideikommiss från avveckling tills
dess att dåvarande fideikommissarie avlidit. Orsaken bakom förlängningen var de allmänna
intressen för området som ansågs bibehållas genom fideikommissbestämmelserna. 2015
avled Erstaviks sista fideikommissarie och i dagsläget genomgår fideikommisset en
avvecklingsprocess till ett fideikommissaktiebolag1. Fastigheten drivs för närvarande av
Erstaviks Godsförvaltning (Erstaviks Godsförvaltning 2005). Marken inom Erstavik täcks till
största del av skog, följt av öppna marker och som helhet finns höga naturvärden som ett
resultat av bibehållen konnektivitet mellan olika landskapselement som ängsmarker,
betesmarker, skogs- och slåtteråkermarker. Områdets långa historia med kontinuerlig
markanvändning har skapat höga värden för natur- och kulturmiljövården (A.K.T. landskap
ek 2019). Sedan Erstavik stiftades till ett fideikommiss under 1700 talet har
markanvändningen präglats av fideikommissets jord- och skogsbruksverksamhet. Ett antal
avstyckningar av mark har skett från fideikommisset varav den största ägde rum i slutet av
1800-talet genom avstyckningen av Saltsjöbaden. Idag bedriver Erstaviks Godsförvaltning
förutom jordbruk och skogsbruk dessutom arrendeverksamhet. Arrendeverksamheten, en
form av fastighetsförvaltning, består av mark- och byggnadsupplåtelser för varierade
ändamål såsom djurhållning och jakt (Erstaviks Godsförvaltning 2005).

1

Fastighetsförvaltare på Erstaviks Godsförvaltning, Mail den 25 Maj 2019.
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Figur 1: Satellitbild visar Erstaviks Fideikommiss med ungefärlig fastighetsgräns. Källa: Google Earth.

Förutom godsets egna verksamheter nyttjas Erstavik av allmänheten, främst i friluftslivssyfte
men också för natur- och kulturstudier. Erstaviks besökare består huvudsakligen av invånare
från Nacka och Tyresö men på grund av det storstadsnära läget besöks området av invånare
från hela Stockholms län (Erstaviks samverkansprojekt, 2010). Största delen av Erstavik ingår
i riksintresset för rörligt friluftsliv Nacka-Erstavik-Flaten varav en del tillhör ett
riksintresseområde för kulturmiljövård. Endast en mindre del (63 hektar) av Erstaviks totala
areal tillhör ett naturreservat som kallas Strålsjön-Erstaviks naturreservat (Nacka kommun
2018).

1964: Riksdagen antar ny naturvårdslag
För att på nationell nivå tillgodose olika samhällsnäringars anspråk på mark, tog Sveriges
regering under 1960: talet initiativ till en ny planeringsstrategi kallad Fysisk Riksplanering
(FRP). Ett resultat av de nya medel som infördes var möjligheten att utse områden av
riksintresse för olika samhällsnäringar såsom industrier, jordbruk, skogsbruk men också för
naturvård, kulturmiljövård och friluftslivet. Naturvårdens resurser och rättigheter stärktes
ytterligare med tillkomsten av en ny planeringsstrategi och 1964, en naturvårdslag som gav
länsstyrelserna möjlighet att inrätta naturreservat, vilket innebar nya förutsättningar för
naturvården. Naturreservaten kunde till skillnad från nationalparker inrättas även på privata
marker, dock förutsatt att markägare gavs rätt till ersättning om pågående markanvändning
avsevärt förhindrades av reservatsbestämmelserna. Syftet bakom inrättande av
naturreservat kan variera, likaså vilka regler som ska gälla inom reservatet men bebyggelse
och exploatering är strikt begränsat (Bernes & Lundgren 2009).

Resursbegreppet
Betydelsen av begreppet resurs kan variera inom geografi beroende på när, hur och varför
det används. Ofta talar man om naturresurser men sett ur ett bredare perspektiv kan också
icke materiella ting såsom strukturer, idéer och system vara resurser. Begreppet kan delas
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upp i tre steg. Dessa är Förekomst, Resurs och Tillgång. En förekomst är något som existerar,
tillexempel i ett specifikt landskap. I geografisk mening kan ett förekommande inslag i ett
landskap vara en resurs eller en tillgång för en viss verksamhet. För att förstå betydelsen av
en förekomst i landskapet krävs insyn i hur samhälle, teknik, kultur m.m. påverkar huruvida
en viss förekomst utnyttjas och till vilket ändamål. En resurs är, till skillnad från en tillgång,
en förekomst som av någon anledning inte kommit till användning. När inget förhindrar eller
begränsar användningen av en resurs blir resursen en tillgång. Ett exempel på skillnaden
mellan resurs och tillgång är när en uppfinning gör att ett grundämne börjar användas för ett
nytt ändamål. I detta fall utgör kunskapen själv den avgörande faktorn2. Denna rapport
skiljer inte på resurs och tillgång vid utformning av frågor till respondenter eller vid tolkning
av mottagna svar, dock utgör resursbegreppets perspektiv ett verktyg för analys i rapportens
diskussionskapitel.

Syfte och frågeställningar
Syfte: Undersöka hur fideikommiss kan skydda ett stort sammanhängande område från
exploatering och bebyggelse.
Frågeställningar:
1. På vilket sätt kan värden bevaras genom fideikommiss i Erstavik?
2. Hur har lagstiftning för fideikommiss och dess typiska markanvändning skapat dagens
bevarandevärden?
3. Hur förhåller sig kommun och länsstyrelse till fideikommiss och fideikommissets
värden?
*Värden: Av värde för allmänheten. Ej ekonomiskt värde.

Avgränsningar
Studien avgränsas i tid från 1964 till idag. I ljuset av avvecklingslagen för fideikommiss som
trädde i kraft 1 januari 1964 (fideikommissariernas intresseorganisation 2019), har
fideikommisset Erstavik studerats utifrån de värden som angetts ligga bakom förlängningen
av Erstaviks fideikommissurkund (Erstaviks Godsförvaltning 2005). Den nya naturvårdslag
som antogs 1964 bidrar till att samma period kan undersökas inom en kontext av nya lagar
och riktlinjer för naturvården (Bernes & Lundgren 2009). Studieområdet är mark tillhörande
Erstaviks fideikommiss på fastlandet, dock inkluderas inte Petersenska palatset i Gamla stan i
Stockholm. Varför Erstavik valts ut som studieområde beror på områdets lokalisering i
närheten till Stockholm, vilket bidrar till starka kontraster mellan Erstavik och omgivande
marker. Detta gör området intressant att studera ur ett geografiskt perspektiv. Närheten till
Stockholm bidrar också till områdets starka bevarandevärden som kan undersökas i ett
2

Berg, Johan. Lärare på Stockholms Universitet, Föreläsning: Resurser och Landskap, 22 Mars 2018.
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sammanhang av tätortsnära natur. Fastighetsgränsen för Erstavik bygger på en karta
framtagen av Nacka kommun (Figur 2).

Figur 2: Karta över Erstaviks fideikommiss med fastighetsgräns i grått. Källa: Nacka kommun.

Metod
Valet att basera studien på intervjuer kombinerat med litteratur grundas i ett behov av fakta
om fideikommiss som ägandeform vilket varit en förutsättning för att förstå Erstaviks
kulturellt präglade historia. Litteraturen består till största del av dokument med lagar och
regler för fideikommiss, rapporter från myndigheter om markanvändning inom Erstavik samt
övriga källor om fideikommiss på internet. Sökord som använts på sökmotorer för att hitta
information på internet är tillexempel fideikommiss, fideikommissurkund, områdesskydd,
allmänt intresse, intrångsersättning, tätortsnära natur, Erstavik, m.m. För att tillföra mer
vetenskaplighet till studien har dessutom vetenskapliga artiklar valts ut som behandlar nära
relaterade ämnen inom sammanhangen natur- och kulturgeografi. För att tillföra studien
ytterligare kunskap om hur geografin inom Erstavik påverkats av specifika lagar och regler
för fideikommiss har tolv frågor om fideikommissbestämmelser och markanvändning inom
Erstavik skickats till Nacka kommun, Länsstyrelsen i Stockholm samt till Erstaviks
Godsförvaltning. För att representera Nacka kommun valdes en Landskapsarkitekt ut på
planenheten, efter första kontakt med Länsstyrelsen vidarebefordrades (på initiativ av
Länsstyrelsen) frågorna till Enheten för landskap och naturskydd och för att representera
Erstaviks Godsförvaltning valdes en Fastighetsförvaltare. Frågorna skickades i form av mail.
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Valet av respondenter för Nacka kommun och Erstaviks Godsförvaltning är baserat på
kunskap om markanvändningsfrågor som kan förväntas av respektive yrkesroller, både i
allmänhet men också specifikt för Erstavik.
Gemensamma frågor har skickats till alla respondenter, med skillnaden att vissa frågor
formulerats utifrån aktörernas perspektiv. Som exempel formulerades en fråga till Nacka
kommun: ”Vilka intressen har Nacka kommun haft av markanvändningen inom Erstavik från
1964 till idag?”, till Länsstyrelsen formulerades samma fråga: ”Vilka intressen har
Länsstyrelsen haft av markanvändningen inom Erstavik från 1964 till idag?” och till Erstaviks
Godsförvaltning var formuleringen: Vilka intressen har fideikommissets ägare/förvaltare haft
av markanvändningen inom Erstavik från 1964 till idag? Frågorna är baserade på ett behov
av kunskap om vad fideikommissbestämmelserna inneburit i praktiken för
markanvändningen i Erstavik. Aktörernas svar på utskickade frågor togs emot i olika former.
Med Nacka kommun hölls en semistrukturerad intervju utifrån de frågor som tidigare
skickats, Länsstyrelsen i Stockholm och Erstaviks Godsförvaltning svarade i skriftlig form via
mail. Länsstyrelsen svarade övergripligt utan att strukturera svaren under varje enskild fråga.
Erstaviks Godsförvaltning gav separata svar för separata frågor. Dessutom gav Erstaviks
Godsförvaltning en separat beskrivning av syftet med, och betydelsen av
fideikommissbildning. För både Länsstyrelse och kommun har uppföljningsfrågor skickats vid
senare tillfällen, antingen i syfte att förstå innehållet i tidigare svar eller för att tillägga
information utifrån studiens frågeställningar. Uppföljningsfrågorna har använts för att jämna
ut förutsättningarna mellan studiens aktörer att presentera sin ståndpunkt angående
fideikommissegendom.
Syftet med att Nacka kommun, Länsstyrelsen och Erstaviks godsförvaltning valts för studien
är dels att möjliggöra för olika perspektiv på den praktiska innebörden av
fideikommissbestämmelserna, dels att upptäcka eventuella intressekonflikter ur ett
markanvändningsperspektiv. Ur ett metodkritiskt perspektiv bör det nämnas att
kunskapsluckor om fideikommiss kan haft inverkan på reliabiliteten i enskilda svar. Detta bör
dock endast gälla svar från Landskapsarkitekt på Nacka kommun samt Enheten för landskap
och naturskydd på Länsstyrelsen. Kunskap om fideikommissbestämmelser innebär att ha
insikt i ämnesspecifika lagar och regler men på grund av studiens geografiska perspektiv,
syfte och begränsade omfattning har tillfrågade respondenter bedömts tillföra relevant
kunskap utifrån studiens syfte och frågeställningar. Perspektiven ”Hinder, Förekomst, Resurs
och Tillgång” bygger på studiens övergripande tema, markanvändning och tätortsnära
naturområden. I studiens förundersökningsskede upptäcktes att utbudet av vetenskapliga
studier om de svenska fideikommissens geografiska betydelse är mycket begränsat.
Akademiska studier om fideikommiss finns att tillgå, dock är största delen inriktade på
kulturhistoriska aspekter och en stor del är skrivna på tyska. De vetenskapliga studier som
utgör teoretisk bakgrund till denna studie behandlar nära relaterade ämnen och
frågeställningar. Dessa kan placera fideikommisset i en vetenskaplig kontext och belysa
fideikommisset i ett större geografiskt sammanhang.
Bearbetning av data har genomförts genom kategorisering och tematisering.
Respondenternas svar har lästs och bearbetats upprepade gånger för att ge en klar bild av
innehållet. Genom att identifiera nyckelord som nämnts upprepade gånger eller som
bedömts varit centrala för att besvara enskilda frågor har respondenternas svar styckats upp
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och placerats under kategorierna Lagstiftning, Markanvändning, Värden och Hinder eller
Resurs? Innehåll som inte bedömts tillföra relevant information för att besvara studiens
frågeställningar har separerats från övriga svar och placerats i separata dokument i syfte att
vid senare tillfälle möjliggöra tillägg eller revideringar. I samband med utskick av frågor till
respondenter har inga etiska ställningstaganden påverkat innehållet i frågor eller hur de
formulerats. Vägledande har varit studiens syfte och frågeställningar med geografiämnet i
centrum. Slutgiltiga frågor grundas i behov av kunskap från inblandade aktörer om
fideikommissbestämmelsernas betydelse i praktiken. Mottagna svar har bedömts innehålla
relevant information som bidragit till att redogöra för centrala aspekter av fideikommissets
geografiska betydelse. Därutöver har svar jämförts mellan aktörerna och gentemot litteratur
om fideikommiss. Inga betydande motsägelser har beträffats vilket kan tala för svarens
reliabilitet.

Teoretisk bakgrund
Nedan presenteras ett urval av vetenskapliga artiklar för att placera studien inom ett
geografiskt sammanhang med vikt på tätortsnära natur och markanvändning:
Littke (2015) framhäver betydelsen av träd och grönområden inom urbana områden. Värden
för människors välmående och livskvalité presenteras men också ekonomiska, ekologiska
och sociala värden av att bevara grönska och välmående ekosystem. Värdena framställs som
ekosystemtjänster. Genom att framställa värden som ekosystemtjänster är det möjligt att
identifiera hur samhällen kan dra nytta av dessa ekosystemtjänster, tillexempel från ett
grönområdes förmåga att motverka översvämningar, reducera klimatförändringar samt de
rekreationsvärden ett grönområde tillför till en urban befolkning. Artikeln behandlar urbana
grönområden ur ett stadsplaneringsperspektiv och studieområdet är Stockholm som i
dagsläget genomgår förtätning av bebyggda områden, till stor del som en följd av en
växande befolkning (Littke 2015). Artikeln behandlar inte fideikommiss eller
markägandefrågor men tar upp aspekter av naturvärden och dess betydelser för
stadsplanering vilket är av relevans för Erstaviks fideikommiss.
Burkey (1989) poängterar betydelsen av sammanhängande habitat för att upprätthålla
biodiversitet och möjliggöra arters överlevnad. En art har större chans att överleva, menar
Burkey, om dess habitat hänger samman jämfört med i ett fragmenterat habitat. En faktor
som har en reducerande effekt på risken för utrotning av arter är om det finns möjlighet till
migration mellan olika habitat. Artikeln behandlar utformning av naturreservat inom en
kontext av att minska risken för utdöende av arter och argumenterar för att bildande av
enhetliga sammanhängande reservat leder till större chans för arters överlevnad (Burkey
1989). Studien kan ha stor relevans för Erstaviksområdet på grund av hur framtidens skydd
och förvaltning bör utformas efter avveckling av fideikommisets marker. Området hyser
höga värden för naturvård och friluftsliv och för att bevara dessa för framtiden är det av stor
vikt att förstå vilka konsekvenser fragmentering av habitat kan få för Erstaviks biodiversitet.
Dobson och McCallum (2002) delar Burkeys syn på betydelsen av fragmentering som orsak
till utrotning av arter. Därutöver framställs habitatförluster och medföljande fragmentering
som den främsta orsaken till förlust av biodiversitet. Deras resultat visar också att en arts
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möjlighet till migration inom sammanhängande habitat klart överväger risken för
smittspridning (Dobson & McCallum 2002).
Att friluftsliv på privat mark kan innebära ”win-win” för markägare och bevarandeintressen
menar McCaulay (2016). Han visar hur friluftslivet tillför inkomst samtidigt som
bevarandevärden uppmuntras samt att markägare med inkomst från friluftsliv är mer
benägna att genomföra bevarandeåtgärder jämfört med andra markägare. Jakt presenteras
som en form av friluftsliv som genererar inkomst till markägare och som kan reducera
fragmentation inom mark genom att inkomst spenderas över större ytor (McCaulay 2016).
Betydelsen av gränser för ekosystemförvaltning och naturskydd behandlas av Dallimer och
Strange (2015). Genom att fragmentera ägande, styre och förvaltning av mark drabbar
sociopolitiska gränser ekosystem och biodiversitet. Orsaker bakom detta, menar Dallimer
och Strage, är brist på koordinering mellan olika sidor om en administrativ gräns (Dallimer &
Strange 2015). Syftet med fideikommisset som ägandeform är att egendom ska bibehållas
som en sammanhållen enhet vid generationsskiften vilket förhindrar fragmentering av
egendom från fideikommisset. För markområden tillhörande ett fideikommiss kan detta leda
till att ekosystemförvaltning och naturskydd underlättas (Fideikommissariernas
intresseorganisation 2019). Efter avveckling av ett fideikommiss kan bedömningar om värdet
av att skydda ett stort sammanhängande naturområde vara av stor ekologisk betydelse, inte
minst för beslut om hur ett formellt områdesskydd ska utformas och skötas.
Ando och Getzner (2005) menar att beslut om bevarande av natur genom val av
reservatplatser delvis styrs av variationer mellan ekologisk och ekonomisk kostnad. Av
ekonomiska skäl råder en bias mot att skydda privata marker på grund av de
kompensationskostnader som följer av att begränsa privata markägares rätt att bestämma
över sin markanvändning. Vidare finner de att större privatägda markområden tenderar att
placeras i mindre restriktiva skyddskategorier jämfört med mindre privatägda enheter, vilket
beror på otillräcklig kompensation till markägare i förhållande till skyddsformernas
restriktioner, samt att större markägare har större möjligheter att sätta politiskt tryck för att
undvika dessa restriktioner (Ando & Getzner 2005). De resultat och slutsatser som
presenteras av Ando och Getzner baseras på studier i Österrike och specifikt på skydd av
våtmarker vilket kan betyda att nationell lagstiftning haft påverkan på resultatet, dock finns
stora likheter med Sverige som också erbjuder kompensation till privata markägare vid
införande av områdesskydd på privata marker (Länsstyrelsen i Stockholm 2019). Det bör
dock nämnas att Ando & Getzner i sin studie enbart behandlar naturreservat och inga andra
skyddsformer. I Sverige återstår idag ett fåtal fideikommiss av fast egendom som sedan
avvecklingslagen trädde i kraft 1964 riskerar styckas upp och exploateras vilket kan få stor
negativ påverkan på stora områden mark med höga naturvärden.
Enligt Borgström, Lindborg & Elmqvist (2013) utgör friluftsliv och bevarande av biologisk
mångfald de främsta incitamenten för att bilda urbana naturreservat och bevarande av
habitat den främsta motivationen bakom bildande av rurala reservat. De menar, baserat på
studier i södra Sverige, att det finns indikatorer som tyder på att bildande av naturreservat
inom urbana områden över tid genomgått ett paradigmskifte från att vara inriktat på
allmänhetens friluftsliv till att styras av viljan att bevara biologisk mångfald. Dessa
upptäckter är, enligt Borgström, Lindborg & Elmqvist, av betydelse för att åstadkomma
hållbar landskapsplanering eftersom det är av största vikt att förstå i vilket syfte man inrättar

12

naturreservat (Borgström, Lindborg & Elmqvist 2013). Upptäckterna i denna studie kan idag
och i framtiden vara av stor betydelse för området Erstavik eftersom fideikommisset är
under avveckling vilket skapar nya förutsättningar för att bevara områdets värden. I
framtiden kan Erstavik stå inför reservatsbildning eller liknande skyddsformer och inför ett
beslut om områdesskydd är frågorna vad, var, för vem och varför avgörande för att uppnå
hållbar landskapsplanering. Niemelä et al. (2010) undersöker urbana grönområden ur ett
ekosystemtjänstperspektiv. De menar att högkvalitativa tillgängliga naturområden inom ett
urbant område är av stor vikt för folkhälsa och livskvalitet. Dessutom har grönområden
betydelse som kolsänka. Av stor vikt för denna studie om fideikommiss är deras slutsats att
stora sammanhängande naturområden är avgörande för att upprätthålla biologisk mångfald
och bevara habitat för djur och växter. Detta kan vara av stor betydelse för
landskapsplanering och för att skapa ekologiskt hållbara tätorter (Niemelä et al 2010).
Studien har stor betydelse för Erstavik som i framtiden kan stå inför starka intressen att
lägga anspråk på mark som historiskt tillhört Erstaviks fideikommiss.

Resultat
Nedan presenteras respondenternas svar på utskickade frågor. Svaren har placerats under
kategorierna Lagstiftning, Markanvändning, Värden samt Hinder eller Resurs? Centrala citat
har valts ut. Övrigt innehåll är baserat på respondenters svar på enskilda frågor, men har
omformulerats av författaren till denna rapport. Därutöver har, för att tillföra ytterligare
innehåll, material från litteratur tillagts.

Lagstiftning
Nacka kommun
Baserat på intervjun med Nacka kommun utgör svensk lagstiftning ramverket för hur mark
tillhörande ett fideikommiss får brukas. På samma sätt som för en privat markägare eller
allmän mark är Miljöbalken, Skogsvårdslagen samt Plan- och bygglagen exempel på
lagstiftning som inte skiljer fideikommiss från andra former av ägande när lagar för
markanvändning tillämpas. Vid bildande av naturreservat och riksintressen styrs inte
utformning av regler och föreskrifter för ett område av att marken tillhör ett fideikommiss3.
När respondent får frågan: ”Hur får mark tillhörande ett fideikommiss brukas jämfört med
vanlig privat mark eller allmän mark?” ges följande svar:
Jag kan inte tänka mig att det är några skillnader, men de är ju ofta
traditionstyngda de här fideikommissen. […] dem kämpar ju med näbbar och
klor för att hålla ihop det här och de historiska värdena så att de har ju med
sig från början, det är liksom en skam att inte lyckas och de jobbar som illrar
de flesta. […] Det är traditionen och att känna ansvar för arvet helt enkelt.
(Landskapsarkitekt på Nacka kommun 2019, s. 42)

3

Landskapsarkitekt, Nacka kommun, Intervju den 6 maj 2019.
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Erstaviks Godsförvaltning
Det som skiljer ett fideikommiss från andra ägandeformer är att egendom som tillhör
fideikommisset inte får säljas eller belånas utan tillstånd från Fideikommissnämnden4. Begär
ett fideikommiss om avyttring av en eller flera delar inom egendomen, är en förutsättning
för beviljande från Fideikommissnämnden att avyttringen är till fördel för fideikommisset
(Kammarkollegiet 2019). Om tillstånd ges ska betalningssumman tillfalla fideikommisset och
får inte förfogas över fritt av fideikommissets innehavare. Övrig svensk lagstiftning för
markanvändning och rätten att förfoga över sin mark tillämpas på samma sätt för ett
fideikommiss som för privat eller allmän mark. Ett fideikommiss är inget formellt skydd men
eftersom betalningssumman ska tillfalla fideikommisset och inte säljande person blir en
försäljning privatekonomiskt mindre intressant. Dessutom får bestämmelsen att hela
fideikommissegendomen ska föras vidare ograverad till nästkommande fideikommissarie
effekten att egendomen inte splittras. Behov av pengar vid generationsskiften är ofta en
orsak till försäljning av privatägd mark5.
Länsstyrelsen i Stockholm
Av Länsstyrelsens svar på utskickade frågor om lagstiftning för fideikommiss framgår tydligt
att samma lagstiftning tillämpas för markanvändning inom ett fideikommiss som för privata
eller allmänna marker. Således har inte regler för områden av riksintresse påverkats av att
egendomar som mark, föremål, byggnader etc. tillhört ett fideikommiss. Vid bedömningar av
framtida områdesskydd för Erstavik kommer Länsstyrelsen förhålla sig till fideikommisset på
samma sätt som gentemot en privatperson6.

Markanvändning
Nacka kommun
Kommunen är tydlig med att intresset för Erstavik sedan 1964 dominerats av områdets
betydelse för friluftslivet. Samverkansprojektet mellan Nacka kommun och Erstavik bygger
på en ömsesidig relation och gemensamma intressen för markanvändningen. Genom ett
avtal investerar Nacka kommun i Erstavik för att skapa goda förutsättningar för det rörliga
friluftslivet. Åtgärder som stärker värden för naturvård, kulturmiljövård och rörligt friluftsliv i
Erstavik kan motiveras genom ökad lönsamhet för kommunen vilket övervägs och eventuellt
resulterar i en förändrad markanvändning. Ängsmarker är landskapselement med höga
bevarandevärden ur natur-, kultur och friluftslivsperspektiv som blivit en bristvara i Sverige
generellt och är ett exempel på landskapselement som Nacka kommun idag vill skydda. I
intervjun framgår att planer har funnits på att inrätta hela Erstavik som ett
naturvårdsområde, en paragraf som inte finns i Miljöbalken idag. Skyddsformen hade inte
påverkat pågående markanvändning negativt och därmed hade inga intrångsersättningar till
markägare blivit aktuellt. Ärendet lades ner efter att först skickats vidare till Länsstyrelsen i
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Fastighetsförvaltare på Erstaviks Godsförvaltning, Mail den 20 maj 2019.
Fastighetsförvaltare på Erstaviks Godsförvaltning, Mail den 6 maj 2019.
6
Enheten för landskap och naturskydd, Länsstyrelsen i Stockholms Län, Mail den 10 maj 2019.
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Stockholm. Respondent tillägger att politikerna i kommunen först och främst vill inrätta
reservat på kommunägd fastighet7.
Naturreservatet Strålsjön-Erstavik i söder ska ha tillkommit efter att fideikommisset sökt
utöka den idag nedlagda täktverksamhet de tidigare bedrev i Ältadalen. Reservatet tillkom
på initiativ av kommunen, med finansiellt stöd från Naturvårdsverket, för att stoppa
täktverksamheten. Planer på att exploatera delar av Erstavik har behandlats av kommunen.
Gungviken i områdets norra del har varit aktuellt för att anlägga en idrottsanläggning och
ärendet har behandlats i en översiktsplan. Intresset för ridanläggningen i närheten av
Gungviken är stort från kommunens sida och en utökning av verksamheten har diskuterats.
Norr om Saltsjöbanan pekas ut som ett attraktivt och strategiskt läge för anläggning av
båtupptagningsplatser8.
Erstaviks Godsförvaltning
Det styrande intresset för markanvändningen ur fideikommissets perspektiv har varit att
driva verksamheten rationellt och effektivt. Att driva jordbruk, skogsbruk och
arrendeverksamhet på detta sätt har skapat ekonomiska resurser för att betala löner, skatt
och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. För många fideikommiss, som i fallet
Erstavik, har en stor sammanhållen egendom varit en förutsättning för att skapa ett
ekonomiskt underlag som möjliggjort underhåll av kulturhistoriska byggnader9. När
respondent tillfrågas om huruvida fideikommissägande utgör ett skydd mot exploatering av
området tilläggs följande:
Jag tror att många som innehar ett fideikommiss kanske i högre utsträckning
än många andra "markägare" upplever att maximal avkastning inte är det
enda och högsta målet. Detta tror jag dock att man delar med många andra
som har haft en egendom i generationer, oavsett fideikommiss eller inte.
(Fastighetsförvaltare på Erstaviks Godsförvaltning 2019, s. 32)
Länsstyrelsen i Stockholm
I programmet Skydd av Tätortsnära Natur som sträcker sig till 2020 är Erstavik ett område
som behandlas av Länsstyrelsen. Inför ett potentiellt framtida områdesskydd för hela
Erstavik förhåller sig Länsstyrelsen på samma sätt gentemot fideikommisset som mot en
privatperson10.
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Värden
Nacka kommun
För nackaborna värderas Erstavik främst som en plats för det rörliga friluftslivet11.
Allemansrätten möjliggör rekreation på privat mark vilket gjort att områdets naturvärden
kan upplevas av besökare (Nacka kommun 2016). Områdets kulturvärden värderas högt av
Nacka kommun, dock är tillgängligheten till kulturhistoriskt värdefulla byggnader ofta
begränsad. Erstavik slott är inte öppet för allmänheten och Nacka kommun samverkar med
markägare för att kanalisera besökare bort från Erstaviks Gård. Detta är, menar kommunen,
en orsak till att nackaborna främst värderar Erstaviks friluftslivsvärden framför övriga
värden. Erstaviks ängar lyfts fram som värdefulla för flera syften, dels för naturvärdet men
också för dess kulturvärde och i viss mån friluftslivsvärdet12. Nacka kommuns syn på olika
värden inom Erstaviks kulturlandskap lyfts fram i en natur- och kulturmiljöanalys för Erstavik.
Förutom ängar nämns förekomsten av beteshagar, åkerholmar och alléer av äldre träd som
landskapselement med höga natur- och kulturvärden (A.K.T. landskap ek 2019).
Erstaviks Godsförvaltning
Respondent från Erstaviks Godsförvaltning talar om Erstaviks värden ur två perspektiv, dels
det företagsekonomiska, dels det personliga värdet för fideikommissets innehavare.
Företagsekonomiskt är natur- och friluftslivsvärden i grunden mycket begränsade men på
grund av ett avtal med Nacka kommun skapas förutsättningar i Erstavik för friluftslivet vilket
genererar vissa ekonomiska värden. De kulturella värdena i fideikommissets olika byggnader
och föremål är ur samma perspektiv endast av värde om de går hand i hand med
hyresvärdet. Ofta är dessa byggnader av högt kulturhistoriskt värde eftersom de bevarats i
oförändrat skick som en del av fideikommissets sammanhållna egendom. På det personliga
planet framgår att naturvärden på enskilda platser värderas högt vilket kan motivera till att
avstå ekonomisk avkastning för att bevara dessa platser. Kulturella värden kan också vara av
högt personligt värde vilket kan motivera till en vilja att även bevara dessa. Samma
personliga förhållningssätt kan gälla, baserat på svar från respondent, för Erstaviks
friluftslivsvärden13.
Länsstyrelsen i Stockholm
Stockholmsregionen har stärkt skyddet för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv14.
Länsstyrelsen:
På uppdrag av regeringen arbetar Länsstyrelsen i Stockholm samt landets två
andra storstadslän med ett program för skydd av tätortsnära natur. […]. I
dagsläget är cirka tre fjärdedelar av programmet för Stockholms län
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genomfört och värden för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv har fått ett
starkare skydd i regionen.
Ett av områdena som föreslås i programmet är Erstavik. Erstavik berörs av
riksintresse för kulturmiljövård samt riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6§
miljöbalken.
(Enheten för landskap och naturskydd i Stockholms län 2019, s. 43)
Sedan fysisk riksplanering infördes på 70: talet har riksintressen blivit ett medel för att stärka
skyddet och idag har riksintressen stöd i Miljöbalken. Inom Erstavik tillämpades
riksintressena rörligt friluftsliv och kulturmiljövård 1972 - 197315.

Hinder eller Resurs?
Nacka kommun
Ur intervjun med Landskapsarkitekten på Nacka kommun framgår en ömsesidig relation till
markanvändningen i Erstavik mellan Nacka kommun och Erstaviks fideikommiss. Erstaviks
värden för natur, kultur och friluftsliv värderas högt ur Nacka kommuns perspektiv16.
Landskapsarkitekten betonar: ”det är av otroligt stort intresse för Nacka kommun.” (Nacka
kommun 2019, s. 37). Fideikommisset utgör inget hinder mot införande av eventuella
områdesskydd för Erstavik menar respondent. För Nacka kommun är fideikommisset en
resurs för att bevara de värden som finns inom området eftersom egendomen hålls samlad.
Landskapsarkitekten tillägger att fideikommissets innehavare varit naturvårdsintresserade
under väldigt lång tid vilket i kombination med lång tid av kontinuitet ytterligare bidragit till
områdets bevarandevärden17.
Erstaviks Godsförvaltning
Respondenten från Erstaviks Godsförvaltning är tydlig med att fideikommissbestämmelserna
inte är något formellt skydd mot exploatering av ett stort sammanhängande natur- och
friluftsområde:
Formellt så är det inget skydd alls. Många av alla de egendomar som omgav
Stockholm och som har exploaterats har varit fideikommiss. Kommunen har
planmonopolet och därmed möjligheten at besluta över markanvändningen.
(Fastighetsförvaltare på Erstaviks Godsförvaltning 2019, s. 31)
Orsaken till att ett flertal fideikommiss, som i fallet Erstavik, till stor del bevarats
jämfört med privata egendomar beror på effekterna av fideikommissbestämmelserna
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som över tid motverkar försäljning och uppstyckning av egendomar. Effekterna blir att
försäljning av egendomar tillhörande fideikommiss är mindre intressant ur ett
privatekonomiskt perspektiv, samt att inget behov uppstår av att lösa ut andra
intressenter vid arvsskiften. Inför en bedömning om ett eventuellt områdesskydd för
Erstaviksområdet är fideikommissbestämmelserna varken ett hinder eller en resurs
menar respondent. Dock påpekas att fideikommisset kan vara orsaken till Erstaviks
skyddsvärda värden18.
Länsstyrelsen i Stockholm
Huruvida fideikommiss som ägandeform utgör ett hinder mot, eller en resurs för att inrätta
områdesskydd menar respondent från Länsstyrelsen: ”Fideikommisset utgör inget särskilt
hinder eller resurs i fråga om områdesskydd, utan området behandlas på samma sätt oavsett
ägandeform.” (Enheten för landskap och naturskydd i Stockholms län 2019, s. 45). Som svar
på om värden för natur, kultur och friluftsliv bevaras av fideikommissbestämmelser inom det
område av Erstavik som, till skillnad från övriga Erstavik, inte är av varken riksintresse eller
annan skyddsstatus skriver respondent: ”Vet ej. Dessa delar kan möjligen omfattas av
kommunens avtal med Erstavik och förvaltas genom det.” (Enheten för landskap och
naturskydd i Stockholms län 2019, s. 45).

Diskussion
Resultatet av denna studie visar att fideikommissegendom främst är en tillgång för
naturvård och friluftsliv ur allmänhetens perspektiv. Tillgången förstärks dels av närhet till
städer och tätorter vilket förstärker allmänhetens behov av tätortsnära natur, dels av de
rättigheter som ges till friluftslivet i Sverige. Erstavik uppfyller olika behov för en urban
befolkning i en växande stad som Stockholm, något som i geografiska sammanhang kan
behandlas ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Människor behöver grönområden för att må
bra och den tätortsnära naturen kan vara av särskild betydelse (Littke 2015). Littke
argumenterar för detta i artikeln: Planning the Green Walkable City. Förutom att människors
välmående lyfts som en orsak till att bevara urbana grönområden, framförs också nyttan för
ekosystemet i sig själv samt det naturliga skyddet mot plötsliga naturkatastrofer naturen kan
vara. För Erstavik kan dessa värden och funktioner vara en stor del av förklaringen till att
Erstaviks fideikommiss inte avvecklats tidigare och istället har bestått fram till idag.
Borgström, Lindborg & Elmqvist (2013) argumenterar i artikeln: Nature conservation for
what? för att friluftslivet är det högst prioriterade bevarandevärdet i samband med
naturreservatsbildning inom urbana områden. I fallet Erstavik värderas områdets
friluftslivsvärden högst av kommunens invånare vilket är i linje med vad Borgström, Lindborg
och Elmqvist presenterar i sina resultat. Om samma slutsatser tillämpas för Erstavik kan
friluftslivet vara av största betydelse för områdets existens efter fideikommissets avveckling.
Dock har naturvärden ökat i betydelse vid reservatsbildningar jämfört med friluftslivsvärden
som en följd av människans påverkan på planetens ekosystem ur globalt perspektiv. Artikeln
Nature conservation för what? menar bland annat för att så är fallet (Borgström, Lindborg &
Elmqvist 2013).
18
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Respondenternas svar på utskickade frågor antyder, vilket stöds av tidigare litteratur om
fideikommiss, att när fideikommissbestämmelser gäller och tillämpas för ett område under
en lång tid kan marken få högre naturvärden jämfört med mark under vanlig privat eller
allmän ägo19. Höga naturvärden är förmodligen dels ett resultat av områdets existens som
ett oexploaterat område, dels ett resultat av en stor ofragmenterad enhet. Det sistnämnda
menar Burkey (1989), Dobson & McCallum (2002) och Niemelä (2010) med flera som talar
om betydelsen av ofragmenterade landskap för att möjliggöra för biologisk mångfald och
bevarande av livsnödvändiga habitat för olika arter. En stor sammanhållen enhet är troligen
ett resultat av att fideikommissbestämmelserna utgjort en hämmande kraft mot
exploatering. Friluftslivet i Sverige har, dels som ett resultat av allemansrätten, tilldelats
ökade rättigheter till utövare genom att ge allmänheten rätt att beträda privata marker
(Naturvårdsverket 2019). Enligt denna studie behandlas Erstavik som övrig privat mark av
både Länsstyrelsen och Nacka kommun, vilket innebär att rekreation och friluftsliv varit
möjligt för allmänheten även om marken inte hade varit fideikommiss, dock har det faktum
att området bibehållits som en stor sammanhållen enhet och inte brutits upp i mindre
enheter medfört att områdets friluftslivsvärden förstärkts. Baserat på svar från
respondenter på utskickade frågor har inte uppfattningen om en typisk markanvändning för
fideikommiss kunnat bekräftas, dock antyder svar från Nacka kommun att så är fallet20.
Jordbruk och skogsbruk är förmodligen en vanlig näringsverksamhet för jordfideikommiss
som Erstavik på grund av den långa kontinuerliga markanvändningshistorik som binds
samman i samband med arvsskiften (Fideikommissariernas intresseorganisation 2019).
Därutöver kan ansvaret av att förvalta ett arv ha stor betydelse för vilka
näringsverksamheter som idag bedrivs inom jordfideikommiss, både ur ett känslomässigt
och ett ekonomiskt perspektiv21.
Fideikommissens huvudsakliga betydelse för att bevara områden med höga naturvärden är
utifrån resultatet av denna studie fideikommissbestämmelsernas effekter över tid, vilket har
ökat möjligheterna för att bevara sammanhängande, ofragmenterade habitat för djur- och
växter. Genom att begränsa innehavarens möjligheter till försäljning, belåning och
avstyckning av sin mark, verkar riskerna för att marker som tillhört fideikommiss styckats
upp för att bygga bostäder eller på annat sätt exploateras ha blivit reducerat som ett resultat
av fideikommissbestämmelserna. Därutöver kan det faktum att ett naturområde sköts av en
förvaltare få positiva effekter för ett områdes ekosystem och biodiversitet. Det menar
Dallimer och Strange (2015). De belyser hur sociopolitiska gränser kan få negativa effekter
genom att fragmentera skötsel och förvaltning av ett område. Genom att underlätta
koordinering av skötsel kan, baserat på deras resultat, en enhet med en ägare vara positivt
för områdets ekosystem och biodiversitet som helhet. Efter en avveckling av Erstaviks
fideikommiss kan en större enhet under formellt skydd av en förvaltande aktör behöva
prioriteras för att möjliggöra att områdets nuvarande naturvärden ska bestå.
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Huruvida fideikommissegendomar i sig själv bevarar höga värden för friluftsliv kan bedömas
ur olika perspektiv och det verkar inte möjligt att dra en slutsats baserat på denna studie
med Erstavik som undersökningsområde. För Erstavik gör ett avtal mellan Nacka kommun
och Fideikommisset att kommunen aktivt vidtar åtgärder för att underlätta för friluftslivet i
Erstavik genom att underhålla stigar, sätta upp skyltar, sköta badplatser m.m. Detta kan
även generera vissa ekonomiska värden för fideikommisset Erstavik menar respondent för
Erstaviks Godsförvaltning, vilket är i linje med McCauleys resultat i studien: The role of
wildlife-associated recreation in private land use and conservation (McCaulay 2016).
Tillämpning av allemansrätten på Fideikommissägd mark påverkas troligen inte av
fideikommissbestämmelser och lokala föreskrifter är således samma som för privat mark
eller mark med områdesskydd, tillexempel naturreservat (Erstaviks Godsförvaltning 2005).
Detta kan undersökas för olika fideikommissegendomar och slutsatser bör inte dras för alla
fideikommiss generellt eftersom många andra faktorer kan påverka hur ett område nyttjas
av allmänheten och därmed hur allemansrätten tillämpas lokalt. Denna studie har inte
specifikt undersökt tillämpning av allemansrätten för Erstavik.
Det bör nämnas att ett formellt områdesskydd för hela Erstavik är ett alternativ till
fideikommiss som troligen skulle värna om samma bevarandevärden som idag finns i
området. Skyddsformer som naturreservat kan dock medföra stora intrångsersättningar till
markägare om pågående markanvändning påtagligt förhindras, vilket kan vara orsaken till
att största delen av Erstavik idag inte har något formellt områdesskydd (Naturvårdsverket
2018). Fideikommissets storlek på sammanlagt 2100 hektar kan innebära så stora kostnader
att Nacka kommun och Länsstyrelsen inte har motiverats till att betala de
intrångsersättningar som varit en förutsättning för att bilda naturreservat. Denna analys
delas med Ando & Getzner (2005) som menar att beslut om val av reservatplatser motiveras
av variationer mellan ekonomisk och ekologisk kostnad. Resultatet av deras undersökning
visar därutöver att större privatägda enheter tenderar att placeras i mindre restriktiva
skyddskategorier på grund av stora kostnader i form av intrångsersättningar. Vidare har de
funnit att större markägare har större resurser att utsätta politiskt tryck i syfte att undvika
restriktioner vid inrättande av formella områdesskydd (Ando & Getzner 2005). Deras resultat
är baserade på studier i Österrike, dock använder Sverige samma form av
intrångsersättningar vid inrättande av formella områdesskydd på privat mark
(Naturvårdsverket 2018).
Erstavik är möjligen inte fullt representativt som ett fideikommiss och detsamma kan gälla
för hur Erstaviks natur-, kultur och friluftslivsvärden bör vägas mot varandra. Områdets
lokalisering, geografi, samt tidigare fideikommissariers personliga preferenser och
värderingar kan över tid haft stor påverkan för hur markanvändningen utformats fram till
idag. Ur ett friluftslivsperspektiv är Erstavik av stor betydelse för både Nackabor och
invånare från hela Stockholmsregionen (Nacka kommun 2010). Friluftslivet i Erstavik kan
innebära ”win-win” för markägare och bevarandeintressen, detta menar McCaulay (2016). I
sin studie har han funnit att friluftsliv kan generera inkomster för markägare samtidigt som
bevarandeintressen främjas. Vidare har han upptäckt att jakt som en typ av friluftsliv,
förutom att generera inkomst till markägare genom markupplåtelser till jägare, dessutom
kan leda till skydd mot fragmentering av natur genom att markägare motiveras genomföra
åtgärder för naturvård över större markytor. På Erstaviks marker bedrivs idag jakt som en
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del av godsets arrendeverksamhet vilket kan utgöra en motiverande faktor för att investera i
naturvårdsåtgärder (Erstaviks Godsförvaltning 2005).
Resultaten av denna undersökning om fideikommiss stärker uppfattningen att
fideikommissbildning inte minst varit av stor betydelse för att skapa och bevara höga värden
för kulturmiljövården. Kulturvärden kan bevaras tack vare fideikommissbestämmelserna
som över tid ökat möjligheterna för dessa värden att bestå trots eventuell vilja att sälja eller
stycka av egendomar. Inom Erstavik finns ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
föremål som bevarats tack vare fideikommissbestämmelserna och som över tid fått ett
mycket högt kulturellt och ekonomiskt värde. Dock är dessa kulturvärden i form av historiska
byggnader och föremål på grund av den begränsade tillgängligheten inte att betrakta som en
tillgång för allmänheten utan för kulturmiljövården22. Sett ur ett resursperspektiv är
områdets kulturhistoriska egendomar att betrakta som en resurs, dock ej tillgång, eftersom
de förekommer i området och har ett potentiellt högt attraktionsvärde för allmänheten. Den
avgörande faktorn för allmänheten är hyreskostnader som begränsar tillgången till dessa
egendomar. Erstaviks historiska och till stor del kontinuerliga markanvändning har över lång
tid skapat ett landskap med höga natur- och kulturmiljövärden såsom ängar, beteshagar och
slåttermarker (A.K.T. landskap ek 2019), men huruvida dessa landskapselement förekommer
som ett resultat av specifika fideikommissbestämmelser har inte bekräftats av denna studie
och kan undersökas vidare i framtiden. Fastighetsförvaltaren för Erstaviks Godsförvaltning
menar att: ”Dels så har det faktum att egendomen hållits samman i många fall varit en
förutsättning för att bilda ett ekonomiskt underlag för att underhålla de kulturhistoriskt
värdefulla byggnader som ingår i många fideikommiss”. (Fastighetsförvaltare för Erstaviks
Godsförvaltning 2019). Det har inte förekommit någon antydan om att samma ekonomiska
underlag varit en förutsättning för att upprätthålla äldre markanvändningsmetoder och även
detta kan undersökas vidare i framtiden. Således har inte resultatet av denna studie funnit
underlag för att ängar, beteshagar, slåttermarker m.m. kan existera i Erstavik som en följd av
områdets storlek.
Fideikommissbestämmelserna är baserat på resultatet av denna studie inget formellt skydd
för ett stort sammanhängande naturområde (Kammarkollegiet 2019). Förmodligen blir
konsekvenserna av att mark är del av ett fideikommiss över tid att intresset för försäljning
och avstyckning av fastigheten och dess egendomar hämmas av
fideikommissbestämmelserna. Enligt respondent från Erstaviks Godsförvaltning kan
försäljning av fideikommissegendom beviljas tillåtelse av fideikommissnämnden och
kommunen har planmonopol att besluta om markanvändningen. Detta stöds av
Kammarkollegiets information om Fideikommissnämnden (Kammarkollegiet 2019). Studiens
undersökningsområde, fideikommisset Erstavik, har trots sin nutida storlek genomgått ett
antal avstyckningar vilket möjliggjort viss exploatering av fideikommissets ursprungliga
egendom. Dock har resultatet av fideikommissbestämmelserna i Erstaviks fall blivit att
egendomen över tid till större del blivit bestående. Det ska nämnas att Erstavik inte är fullt
representativt för alla fideikommiss eftersom många andra fideikommissegendomar, enligt
respondent från Erstaviks Godsförvaltning (2019) och Fideikommissariernas
intresseorganisation (2019), idag är avvecklade eller på annat sätt har upphört och
inkorporerats med omgivande bebyggelse. En förutsättning för Erstaviks existens som
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fideikommiss sedan 1964 till idag har varit de allmänna intressen för att bevara egendomen
som en sammanhållen enhet, vilket har motiverat till att förlänga fideikommissurkunden för
Erstavik (Erstaviks Godsförvaltning 2005). Kulturvärden inom Erstavik har som en del av
fideikommissets egendom ett högt bevarandevärde, oberoende av dess status som
riksintresse för kulturmiljövården. Underhåll av dessa byggnader och föremål, inklusive
landskapselement som ängar, beteshagar och slåttermarker, verkar baserat på intervju med
Nacka kommun och svar från Erstaviks Godsförvaltning möjliggöras av fideikommissets egna
näringsverksamheter. I Erstaviks fall tycks en stor sammanhållen fastighet med jordbruk,
skogsbruk och arrenden/markupplåtelser skapa ett stort ekonomiskt underlag som möjliggör
underhåll och bevarande av kulturvärden23.
Erstaviks fideikommiss beviljades förlängning av fideikommissurkundens bestämmelser 1998
på grund av ett stort allmänt intresse för att bevara området som en sammanhållen enhet
(Erstaviks Godsförvaltning 2005). De allmänna intressena är, baserat på denna studie,
förmodligen en förutsättning för Erstaviks existens som fideikommiss ända sedan
avvecklingslagen trädde i kraft 1964. Avvecklingslagens betydelse för fideikommissens
existens i Sverige har blivit omfattande och har medfört en radikal förändring för
förutsättningarna att bevara fideikommissägd egendom. Syftet med fideikommissbildningar
har varit att för all framtid få egendomar att bestå över tid, ograverade som en
sammanhållen enhet, men förutsättningarna för fideikommissen att bestå har fallit över
ända sedan tillkomsten av avvecklingslagen (Kammarkollegiet 2019). Utan avvecklingslagen
utgör dock fideikommissbestämmelserna inte något formellt skydd av egendom tillhörande
ett fideikommiss24. Tillstånd till försäljning eller belåning av fideikommissegendom kan ges
av fideikommissnämnden förutsatt att ett beviljande bedöms vara till fördel för
fideikommisset själv. Ytterligare en förutsättning för att beviljas tillstånd är att
betalningssumman tillfaller fideikommisskapitalet, inte fideikommissets innehavare
(Kammarkollegiet 2019). Därutöver har, enligt respondent från Erstaviks Godsförvaltning,
kommunen planmonopolet att besluta över markanvändningen vilket är ytterligare en
dimension som, fideikommiss eller inte, en markägare inte har möjlighet att påverka25.
Förutsatt att ett fideikommiss inte avvecklas har denna studie visat att
fideikommissbestämmelserna över tid troligen fungerat som en hämmande kraft mot
försäljning och belåning av egendomar, vilket ökat möjligheterna att bevara och hålla
egendomarna samlade. Dels är det ur ett privatekonomiskt perspektiv mindre intressant för
innehavaren av ett fideikommiss att sälja eller belåna delar av sin egendom styrt ur eget
vinstintresse, dels sker ingen uppdelning av egendomen vid arvsskiften26. När ett område
mark instiftats till ett fideikommiss, som i fallet Erstavik, får markens värden i form av ett
stort sammanhängande naturområde starka skyddsincitament vilket över tid kan göra
området till en resurs för urbana invånares efterfrågan på naturvård och friluftsliv. I dagens
Stockholm med befolkningstillväxt och stora exploateringsprojekt har Fideikommisset
Erstavik över tid blivit ett stort stycke tätortsnära natur tillgängligt för allmänheten, en stor
tillgång för både natur- och friluftslivsintressen. Tillgången till området har förstärkts av
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allemansrätten som gjort att mark tillhörande fideikommisset kan utnyttjas av allmänheten
på samma sätt som annan privatägd mark (Erstaviks Godsförvaltning 2005). All egendom
inom fideikommisset påverkas av fideikommissbestämmelserna, även byggnader och
föremål och över tid får även dessa ett högt kulturhistoriskt värde av att bevaras i sitt
ursprungliga skick. Dock är tillgången till Erstaviks byggnader inte jämförbart med området i
stort eftersom slottet är stängt för allmänheten och tillgången till byggnader förutsätter
hyreskostnader för allmänheten (Erstaviks Godsförvaltning 2005).

Slutsatser
Denna studie visar att, sedan avvecklingslagen trädde i kraft 1964, har fideikommiss inte
varit ett fullständigt skydd för att bevara ett stort sammanhängande natur- och
friluftslivsområde. Före avvecklingslagen utgjorde fideikommissbestämmelserna inget
formellt skydd för fideikommissegendomar eftersom fideikommissnämnden har möjlighet
att bevilja försäljning eller belåning av delar inom ett fideikommiss (Kammarkollegiet 2019).
Dessutom har, enligt respondent för Erstaviks Godsförvaltning, Sveriges kommuner
planmonopolet och makten att besluta om markanvändning. I ett längre tidsperspektiv kan
fideikommissbestämmelserna sägas vara en hämmande kraft mot att egendom exploateras
eller på annat sätt splittras27. För Erstavik är fideikommissbestämmelserna en stor del av
förklaringen till att området varit av allmänt intresse. Att bevara Erstavik som en
sammanhållen enhet har, på grund av områdets allmänna intressen, varit en förutsättning
för att Erstavik beviljats förlängning av fideikommissurkunden fram till 2015 (Erstaviks
Godsförvaltning 2005). För andra jordfideikommiss kan de geografiska förutsättningarna
varit annorlunda och motiverat till beslut om avveckling eftersom inga allmänna intressen
funnits att skydda. Erstaviks geografiska läge nära Stockholm stad är troligen förklaringen till
att det varit av allmänt intresse att bevara området som en sammanhållen enhet.
Slutsatserna av denna studie är till stor del baserade på studieområdet Erstavik. I linje med
tidigare litteratur om Fideikommiss har betydelsen av fideikommissbestämmelserna för
förekomster av stora natur-, kultur- och friluftslivsvärden stärkts av denna studies resultat
(Fideikommissariernas intresseorganisation 2019). På grund av specifika
fideikommissbestämmelser för försäljning och belåning av fideikommissegendom samt den
signifikativa arvsstruktur som är typisk för fideikommiss är det troligt att Erstavik, trots
avvecklingslagen och kommunernas planmonopol, blivit bevarat som en stor sammanhållen
enhet28. Baserat på forskningsunderlaget som tillämpats för studien, får stora
sammanhängande naturområden positiva effekter för arters överlevnad genom att gynna
biologisk mångfald och underlätta arters spridning mellan olika habitat (Burkey (1989),
Dobson & McCallum (2002) och Niemelä (2010)). I motsats till marker utanför Erstaviks
fastighetsgräns har framförallt områdets natur och friluftslivsvärden över tid blivit en stor
tillgång för allmänheten29. Kulturvärden i området är, på grund av hyreskostnader och andra
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begränsningar, inte Erstaviks främsta tillgång för allmänheten. Kulturvärdena är framförallt
av värde för kulturmiljövården, hyresgäster och för fideikommisset, inklusive dess
innehavare30. En konsekvens av fideikommissbestämmelserna har över tid blivit en lång
kontinuerlig markanvändning jämfört med vanlig privat mark generellt, med jordbruk och
skogsbruk som huvudsakliga näringar för att skapa ekonomiska resurser till att sköta om
fideikommissets egendom31. Detta stämmer överens med Erstaviks markanvändningshistoria
(Erstaviks Godsförvaltning 2005).
Uppfattningen om en typisk markanvändning för fideikommiss har inte bekräftats, dock är
det troligt eftersom jordfideikommiss är fasta egendomar som genom
fideikommissbestämmelserna kan upprätthålla en lång markanvändningshistoria
(Fideikommissariernas intresseorganisation 2019; skribentthereselarsson.se 2019).
Därutöver påstår respondent från Nacka kommun att så är fallet32. För Erstavik, ett stort
område natur i Stockholms absoluta närhet, är det främsta värdet för allmänheten områdets
storlek och ofragmenterade form vilket förstärker både natur och friluftslivsvärden (Nacka
kommun 2010; Burkey 1989). Ett stort stycke tätortsnära natur i en växande storstadsregion
som Stockholm kan bli en viktig tillgång för framtiden trots dagens behov av att öka
bostadsbyggandet i Stockholm som helhet. För att skapa en attraktiv stad med tillgängliga
ekosystemtjänster där människor erbjuds högkvalitativa naturupplevelser utan att behöva
resa utanför staden, blir Erstavik ett viktigt verktyg att värna om för stadsplanerare, politiker
och övriga invånare (Boverket 2019).
Länsstyrelse och kommun tillämpar samma lagstiftning för markanvändning inom ett
fideikommiss som för annan privat egendom33. Kommunen prioriterar reservatsbildningar på
kommunägd fastighet vilket kan förklara varför endast en marginell del av Erstavik är ett
naturreservat idag34. För att införa ett kommunalt naturreservat för hela Erstavik krävs dyra
intrångsersättningar från kommunen till markägaren (Naturvårdsverket 2018). Trots
frånvaron av reservat eller andra formella områdesskydd inom större delen av Erstavik ser
kommunen stora intressen för att bevara området för framtiden, främst i friluftslivssyfte för
kommunens invånare35. Länsstyrelsen menar att regler för riksintresset rörligt friluftsliv inte
påverkats av att marken tillhör ett fideikommiss och detsamma kan sägas om riksintresset
för kulturmiljövård. Inför framtiden är Erstavik, på grund av nuvarande avveckling av
fideikommisset, ett område som behandlas som en del i programmet Skydd av tätortsnära
natur. Generellt har naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv fått ett starkare skydd i
stockholmsregionen36. Enligt respondenter från Nacka kommun och Erstaviks
Godsförvaltning kan, utöver lagar och regler för fideikommissegendom, även finnas en
mental dimension som över tid kan verka för att värna om en egendom som gått i arv genom
flera generationer. Detta ansvar att förvalta ett arv har förmodligen spelat en viktig roll för
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hur Erstaviks natur-, kultur- och friluftslivsvärden vårdats över tid, dock kan samma ”mentala
dimension” tillämpas för vanlig privat egendom som inte är ett fideikommiss37.

Sammanfattning
Genom att undersöka den specifika ägandestruktur som är typisk för ett fideikommiss och
dess betydelse för att bevara egendomar över tid, försöker denna studie förklara hur ett
stort naturområde skyddats från exploatering i närhet till en växande stad. Med hjälp av
litteratursökning om fideikommiss i kombination med frågor skickade till kommun,
länsstyrelse och fastighetsförvaltare studeras Erstaviks Fideikommiss i Nacka kommun,
Stockholms län ur ett geografiskt perspektiv. Studiens tillfrågade respondenter ger sin syn på
fideikommissbestämmelser och på vilket sätt specifika förutsättningar för fideikommiss kan
förklara att Erstavik bevarats som ett stort sammanhängande naturområde. Tre
frågeställningar har formulerats och styrt studiens genomförande:
1. På vilket sätt kan värden bevaras genom fideikommiss i Erstavik?
2. Hur har lagstiftning för fideikommiss och dess typiska markanvändning skapat dagens
bevarandevärden?
3. Hur förhåller sig kommun och länsstyrelse till fideikommiss och fideikommissets
värden?
Resultatet visar att ett fideikommiss, genom att bevara en egendom som en sammanhållen
enhet, kan skapa höga värden för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv över tid
(Fideikommissariernas intresseorganisation 2019). För Erstavik har allmänna intressen för att
bevara området som en stor sammanhållen enhet resulterat i att fideikommisset
undantagits från avveckling fram till idag. Därutöver visar svar från kommun, länsstyrelse
och Erstaviks Godsförvaltning på en ömsesidig relation mellan aktörerna och respektive
agendor för dagens markanvändning i Erstavik som helhet38. Genom studiens geografiska
perspektiv verkar allmänna intressen relaterade till det valda undersökningsområdet,
Erstaviks fideikommiss, påverkas av områdets geografiska läge. Som ett verktyg för analys av
Erstaviks värden har vetenskapliga artiklar om nära relaterade ämnen valts ut och
diskuterats. Urvalet av artiklar behandlar ämnen som tätortsnära natur, områdesskydd,
fragmentering, ekosystemtjänster, bevarandeintressen, friluftsliv m.m. För att ge läsaren ett
verktyg för att förstå de tankegångar som styrt arbetets riktning presenteras
resursbegreppet och vilka bedömningar som tidigare presenterats av begreppet resurs inom
geografiska sammanhang. Vidare analyseras Erstaviks värden utifrån varierande perspektiv
på innebörden av en resurs.
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Bilagor
Frågor till Fastighetsförvaltare på Erstaviks Godsförvaltning
1. Vilka intressen har fideikommissets ägare/förvaltare haft av markanvändningen inom
Erstavik från 1964 till idag?
2. Hur värderar ni naturvärden respektive kulturvärden och friluftslivsvärden i Erstavik?
3. På vilket sätt är fideikommissägande ett skydd mot exploatering av området jämfört
med t.ex. annan privatägd mark eller allmän mark med områdesskydd?
4. Hur värnade Erstaviks ägare/förvaltare om Erstaviks naturvärden, friluftslivsvärden
och kulturvärden innan områdesskydden infördes?
5. Hur förhåller sig en ägare/förvaltare till markanvändningen inom ett fideikommiss?
Hade det sett annorlunda ut om det varit vanlig privatägd mark?
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6. Påverkas tillämpning av regler och föreskrifter för naturreservat och riksintressen av
att marken tillhör ett fideikommiss?
7. Kan fideikommiss utgöra hinder mot områdesskydd? Om ja, hur?
8. Är fideikommiss en resurs för att införa områdesskydd? Om ja, hur?
9. Vad gäller för fideikommissets utkanter där naturskydd och riksintressen saknas?
Bevaras värden för natur, kultur och friluftsliv av fideikommissägande i dessa delar?
10. Vilka befogenheter har en fideikommissarie att bestämma över markanvändningen
jämfört med en vanlig privat markägare?
11. Hur får mark tillhörande ett fideikommiss brukas jämfört med vanlig privat mark eller
allmän mark?
12. Hur får skog tillhörande ett fideikommiss brukas jämfört med vanlig privat mark eller
allmän mark?

Frågor till Landskapsarkitekt på Nacka kommun
1. Vilka intressen har Nacka kommun haft av markanvändningen inom Erstavik från
1964 till idag?
2. Hur värderar Nacka kommun naturvärden respektive kulturvärden och
friluftslivsvärden i Erstavik?
3. På vilket sätt är fideikommissägande ett skydd mot exploatering av området jämfört
med t.ex. annan privatägd mark eller allmän mark med områdesskydd?
4. Hur värnade Nacka kommun om Erstaviks naturvärden, friluftslivsvärden och
kulturvärden innan områdesskydden infördes?
5. Hur förhåller sig kommunen till markanvändningen inom ett fideikommiss? Hade det
sett annorlunda ut om det varit vanlig privatägd mark?
6. Påverkas tillämpning av regler och föreskrifter för områdets naturreservat och
riksintressen av att marken tillhör ett fideikommiss?
7. Kan fideikommiss utgöra hinder mot områdesskydd? Om ja, hur?
8. Är fideikommiss en resurs för att införa områdesskydd? Om ja, hur?
9. Vad gäller för fideikommissets utkanter där naturskydd och riksintressen saknas?
Bevaras värden för natur, kultur och friluftsliv av fideikommissägande i dessa delar?
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10. Vilka befogenheter har en fideikommissarie att bestämma över markanvändningen
jämfört med en vanlig privat markägare?
11. Hur får mark tillhörande ett fideikommiss brukas jämfört med vanlig privat mark eller
allmän mark?
12. Hur får skog tillhörande ett fideikommiss brukas jämfört med vanlig privat mark eller
allmän mark?

Frågor till Enheten för landskap och naturskydd på Länsstyrelsen i Stockholms län
1. Vilka intressen har Länsstyrelsen haft av markanvändningen inom Erstavik från 1964
till idag?
2. Hur värderar Länsstyrelsen naturvärden respektive kulturvärden och
friluftslivsvärden i Erstavik?
3. På vilket sätt är fideikommissägande ett skydd mot exploatering av området jämfört
med t.ex. annan privatägd mark eller allmän mark med områdesskydd?
4. Hur värnade Länsstyrelsen om Erstaviks naturvärden, friluftslivsvärden och
kulturvärden innan områdesskydden infördes?
5. Hur förhåller sig Länsstyrelsen till markanvändningen inom ett fideikommiss? Hade
det sett annorlunda ut om det varit vanlig privatägd mark?
6. Påverkas tillämpning av regler och föreskrifter för områdets naturreservat och
riksintressen av att marken tillhör ett fideikommiss?
7. Kan fideikommiss utgöra hinder mot områdesskydd? Om ja, hur?
8. Är fideikommiss en resurs för att införa områdesskydd? Om ja, hur?
9. Vad gäller för fideikommissets utkanter där naturskydd och riksintressen saknas?
Bevaras värden för natur, kultur och friluftsliv av fideikommissägande i dessa delar?
10. Vilka befogenheter har en fideikommissarie att bestämma över markanvändningen
jämfört med en vanlig privat markägare?
11. Hur får mark tillhörande ett fideikommiss brukas jämfört med vanlig privat mark eller
allmän mark?
12. Hur får skog tillhörande ett fideikommiss brukas jämfört med vanlig privat mark eller
allmän mark?
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Svar från Fastighetsförvaltare på Erstaviks Godsförvaltning
1. Vilka intressen har fideikommissets ägare/förvaltare haft av markanvändningen inom
Erstavik från 1963 till idag?
Intresset har naturligtvis i viss mån varierat beroende på innehavare. Generellt så kan
man säga att intresset har varit en effektiv och rationell skötsel i syfte att skapa
resurser för att täcka kostnader för att driva verksamheten (d v s kostnader för löner,
underhåll av byggnadsbestånd men även skatter, inte minst förmögenhets samt
arvsskatter vilket tidigare var ett stort problem, etc) samt eventuell vinst. Vinsten kan
sedan användas till att förverkliga personliga preferenser. Personliga preferenser kan
påverka t e x hur man i detalj sköter skogsbruket, jordbruket etc.
2. Hur värderar ni naturvärden respektive kulturvärden och friluftslivsvärden i Erstavik?
Det beror lite på med vad du menar med "värderar". Ur ett företagsekonomiskt
perspektiv så har naturvärden och friluftsvärden i grunden inget eller mycket
begränsat värde. Dock så är detta lite annorlunda i Erstaviks fall eftersom vi genom
avtal med nacka Kommun upplåter rätt till dem att genomföra ett antal åtgärder för
att skapa goda förutsättningar för allmänhetens friluftsliv. genom dessa avtal kan
man säga att friluftsvärdena inom Erstavik skapar vissa ekonomiska värden.
Kulturvärden har värde om det går att omvandla till intäkter, t e x ett kulturhistoriskt
intressant hus där bevarandet av kulturvärdet går hand i hand med hyresvärdet.
På ett personligt plan så finns det framförallt enskilda platser där jag uppskattar de
naturvärden som finns och där jag i den mån det är möjligt av den anledningen är
beredd att avstå ekonomisk avkastning för att bevara dessa naturvärden. På det
personliga planet upplever jag även en tillfredställelse i att så gott som möjligt vårda
de kulturhistoriska värden som finns. På det personliga planet upplever jag
naturligtvis även friluftsvärden. Dock kan ju dessa personliga värden rätt ofta stå i
konflikt med allmänhetens nyttjande.
3. På vilket sätt är fideikommissägande ett skydd mot exploatering av området jämfört
med t.ex. annan privatägd mark eller allmän mark med områdesskydd?
Formellt så är det inget skydd alls. Många av alla de egendomar som omgav
Stockholm och som har exploaterats har varit fideikommiss. Kommunen har
planmonopolet och därmed möjligheten at besluta över markanvändningen. Dock
finns några faktorer som på marginalen skyddar fideikommiss. Det ena är det faktum
att det är privatekonomiskt mindre intressant att sälja mark från ett fideikommiss.
Orsaken är att köpeskillingen ska fonderas i fideikommisset och får inte förfogas över
fritt av innehavaren. Det andra är att när ett fideikommiss traderas från en
innehavare till en annan så utlöses inte något behov av att lösa ut andra intressenter.
En vanlig orsak till att man säljer av mark från egendomar är annars behov av pengar
i generationsskiften. Vidare så sker heller ingen uppdelning av egendomen.
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Utöver detta så tror jag att man kan säga att det finns en "mental" dimension. Jag
tror att många som innehar ett fideikommiss kanske i högre utsträckning än många
andra "markägare" upplever att maximal avkastning inte är det enda och högsta
målet. detta tror jag dock att man delar med många andra som har haft en egendom
i generationer, oavsett fideikommiss eller inte.
4. Hur värnade Erstaviks ägare/förvaltare om Erstaviks naturvärden, friluftslivsvärden
och kulturvärden innan områdesskydden infördes?
Erstavik berörs inte av något områdesskydd förutom en mindre del som är
naturreservat. Om du med områdesskydd syftar på riksintresse så är det i formell
mening inget områdesskydd. Vad gäller förvaltningen i de delar du nämner så är det
ingen skillnad över tiden beroende på några områdesskydd. Det som över tid kan ha
haft effekt på detta är snarare det avtal vi har med Nacka Kommun.
5. Hur förhåller sig en ägare/förvaltare till markanvändningen inom ett fideikommiss?
Hade det sett annorlunda ut om det varit vanlig privatägd mark?
Det finns säkert inget generellt svar för detta. Jag tror att svaret på fråga 3 är
relevant även i denna fråga.
6. Påverkas tillämpning av regler och föreskrifter för naturreservat och riksintressen av
att marken tillhör ett fideikommiss?
Nej
7. Kan fideikommiss utgöra hinder mot områdesskydd? Om ja, hur?
Nej
8. Är fideikommiss en resurs för att införa områdesskydd? Om ja, hur?
I princip inte. Dock kan ju fideikommisset i sig ha varit en orsak till att skyddsvärda
värden finns till att börja med.
9. Vad gäller för fideikommissets utkanter där naturskydd och riksintressen saknas?
Bevaras värden för natur, kultur och friluftsliv av fideikommissägande i dessa delar?
Som sagt så finns inget formellt skydd bortsett från en mindre del som är
naturreservat. Vad gäller den andra frågan så tycker jag att även där är svaret på
fråga 3 relevant.
10. Vilka befogenheter har en fideikommissarie att bestämma över markanvändningen
jämfört med en vanlig privat markägare?
Vad gäller markanvändningen är det ingen skillnad. Det som skiljer är att
fideikommissarien inte får sälja eller belåna egendomen utan tillstånd.
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11. Hur får mark tillhörande ett fideikommiss brukas jämfört med vanlig privat mark eller
allmän mark?
Ingen skillnad
12. Hur får skog tillhörande ett fideikommiss brukas jämfört med vanlig privat mark eller
allmän mark?
Ingen skillnad

Transkriberad intervju med Landskapsarkitekt på Nacka kommun
Jag: Vilka intressen har Nacka kommun haft av markanvändningen i Erstavik från 1963 till
idag?
Respondent: I stora drag så, Nacka kommun har alltid varit intresserad av fastigheten för
rörliga friluftslivet. Det är helt tydligt. De var ett av de första områdena där man gjorde
mätningar på besöksfrekvens bland annat. Hultman gjorde det, som jobbade på Sveriges
Lantbruksuniversitet. Han var med och tog fram och började beräkna antalet besökare i
friluftsområden.
Jag: När skedde det, ungefär?
Respondent: Det kan ha varit på 80: talet någon gång, skulle jag tro. Början på 80: talet.
Sedan har vi jobbat vidare med det, för att liksom ha hyfsad koll på antalet besökare. Så det
är det stora, sedan när jag funderar har vi haft…, i en översiktsplan där ville man förlägga en
eller pröva att förlägga en idrottsanläggning i närheten av Erstavik.
Jag: Innanför fastighetsgränsen?
Respondent: Ja, jag tror att det var det. Jag har för mig att det var i Gungviken som man
hade det som en tanke, med det kom inte längre än en tanke. Sedan är det då vad som nu är
Ältadalen, men vad jag kommer ihåg så är det en separat fastighet som det var flera
delägare till. Den har de sålt nu.
Jag: Så de har ägt den, Erstavik?
Respondent: Ja Erstavik ägs, om du tar Ältadalen där de har börjat bygga nu, den innersta
delen av det området, det ägde flera av familjen Petersen […]. Och det har de nu sålt. Jag
kommer inte ihåg vilket byggbolag det var som köpt den, NCC kanske det var som köpte det.
De exploaterar ju större delen av området i övrigt.
Jag: Så när det var grus och sandtäkt då var det Erstavik som ägde det?
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Respondent: Ja.
Jag: Ok.
Respondent: Och sedan, för att få stopp på Erstavik, på den här täktverksamheten så bildade
man ett naturreservat eller ett naturvårdsområde från början som heter Erstavik-Strålsjön.
Sedan har kommunen bildat ett som heter Strålsjön-Erstavik så det är ju två reservat där.
Jag: Erstavik-Strålsjön det går ju runt, eller gränsen går ju genom Strålsjön och sedan mot
Erstaviken en bit in. Ville ni att det skulle sträcka sig över strandtäkten då?
Respondent: Ja. Det var ju pengar från staten. Det var Naturvårdsverket som gick in med
pengar där, för att få dem att sluta bryta mer grus.
Jag: Ok.
Respondent: Så det var skälet till att man bildade det reservatet.
Jag: Jag läste på om reservatet och det stod att familjen ville ha en sandtäkt där. Är det den
de menar då?
Respondent: Nej de hade en stor i Ältadalen och ville fortsätta med täktverksamheten, och
då stoppade man det genom en ganska rejäl ersättning då för att de inte skulle bryta grus
där.
Jag: Som en slags utökning?
Respondent: Ja.
Jag: Vet ni något årtal?
Respondent: Det står i reservatsbildningen, för jag var med och gjorde den. Det måste varit
en bit in på 80: talet.
[…]
Respondent: […] Så det var ett sådant engagemang som kommunen har haft. […]. Vi var
kanske lite mindre hotfulla än Naturvårdsverket.
Jag: Ja det är väl dom som driver på i endast ett intresse?
Respondent: Ja. Så det intresset har funnits. Sedan var det Namn, den sista eller senaste
fideikommissarien då, han dog ju för ett par år sedan, han ville anlägga en golfbana i södra
Erstavik.
[…].
Respondent: Nej det finns en i Tyresö som heter Fnysken. Där ville han […]. Vi tog fram en
detaljplan. Det där går lite över kommungränserna, Tyresö och Nacka, och då tog vi fram en
detaljplan för en golfbana där och då kom Namn på att han ville ha en golfbana också och
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han ondgjorde sig ganska rejält kring att det skulle bli en golfbana vid Fnysken. Sedan, jag vet
inte, det bara liksom rann ut i sanden. Han ville bygga och driva en golfbana pratade han om
och skrev om.
Jag: Det finns en golfbana där i Saltsjöbaden.
Respondent: Det är inte den.
Jag: Vet du om den ägs av Erstavik? Den ligger väl på deras mark?
Respondent: Jag tror inte att han äger någon. Det får jag kolla upp i så fall.
Jag: Det kan jag maila dem också om det.
[…].
Jag: Idag är det ju…, de har velat ha en bergskross i Gungviken.
Respondent: Ja.
Jag: Jag har kollat kartorna och det är det enda stråket inom Erstaviks mark som inte är av
riksintresse.
Respondent: Jaha.
Jag: Är det därför som det är mycket tal om Gungviken?
Respondent: Nej Gungviken var därför att, den här idrottsanläggningen då som man pratade
om, det var för att hitta ett hyfsat platt område som ligger nära. Då låg det nära Saltsjöbanan
så att det skulle vara möjligt at ta sig dit på ett bra sätt så att det var huvudskälet till det. Vi
förde ingen diskussion kring riksintressen. Det är ju strandskydd och nu är det ju omöjligt att
göra något inom strandskyddat område i princip.
Jag: Ja. Och där är det strandskyddat?
Respondent: Ja, delar av det.
Jag: Ok. Vi kan gå vidare.
Respondent: Så det är det jag kommit på och sedan har ju dem varit väldigt mycket emot. Så
allting som varit i närheten av dem, särskilt Namn har varit emot allt. De har pratat mycket
om sådana spridningssamband och det tror jag dem har gjort ärligt. Spridning av biologisk
mångfald och att det var spridningsvägar och dem har inte velat att de blockeras. I Tyresö är
det ju i princip blockerat. Där har man ju byggt för mycket, om man tittar ur ett
spridningsperspektiv. Erstavik har alltid bevakat tillexempel korridoren till Skogsön […].
Jag: Har det med den där kilen att göra, Tyrestakilen?
Respondent: Ja, och det har jag upplevt som ett ärligt engagemang. […]. Det som är det
stora när det gäller Erstavik det är samverkansprojektet mellan kommunen och Erstavik. Det
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var ju tänkt att […] för att under en lång period ville man göra ett naturreservat eller
naturvårdsområde av Erstavik […] Först låg det på Naturvårdsverket […] Det blev ingenting.
Jag: Så pratade man om att inrätta hela som ett naturreservat?
Respondent: Ja, eller naturvårdsområde var det då. Det är en paragraf som inte längre finns
med i miljöbalken längre, för att då skulle man inte negativt påverka pågående
markanvändning, d.v.s. de skulle kunna fortsätta med jord och skogsbruk om det var det du
hade där.
Jag: Ja.
Respondent: Och då blir det inte några sådana intrångsersättningar eftersom man inte
gjorde intrång i pågående markanvändning […]. Sedan la man det på länsstyrelsen och där
hände ingenting heller, och sedan har då kommunen försökt att liksom diskutera sig fram
och med Namn var det inte så lätt men när Namn kom in i bilden lite mer blev det lättare att
föra den typen av diskussioner, och där har man då landat i ett ganska stort avtal så
kommunen vi investerar ju i Erstavik. Vi har byggt om någon väg och vi sätter upp skyltar och
håller på.
Jag: Reservatet, Strålsjön-Erstavik, är det kommunen som inrättat det eller länsstyrelsen?
Respondent: Vi. Det är kommunen som har gjort.
Jag: […].
Respondent: […].
Jag: Så som svar på frågan, i stora drag, kan man säga att från 63’ till idag har det varit
naturvård och friluftsliv som har varit i fokus för området från kommunens sida och så?
Respondent: Ja, och kulturmiljön naturligtvis också.
[…].
Respondent: Det fanns ju något som heter Regional utvecklingsplan och det fanns en 73’ och
innan den 73’ så arbetade man med Stockholm, Nacka och Tyresö som hade ett arbete, ett
stort planeringsarbete som kallades för Bollmorasektorn. […]. Detta är en sådan hörsägen:
När jag började i kommunen en bit in på 80: talet pratade man om att Saltsjöbadsleden är så
obefogat stor. Dels så var det Fisksätra, men att det var tänkt att man skulle kunna fortsätta
med motorvägen ner till Bollmorasektorn som var ett stort projekt som kanske inte riktigt
har blivit det man tänkte då. Men det är vad jag har hört. Jag har inte läst det någonstans.
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Jag: Jag har hört nämnas att det varit tal om att en tunnel skulle gå under, kanske inte hela
vägen men att det skulle byggas motorväg eller tunnel under och att man ville ha en
tunnelbaneuppgång, en tunnelbana här borta.
Respondent: Ja, men då måste man ha ett mycket större underlag […].
Jag: Men om man ville dra en motorväg, var det via den då?
Respondent: Ja, men det är vad jag har hört.
Jag: Ja.
Respondent: […] Det här hittade jag i alla fall. Det är ett utdrag ur RUFS från 1973 […].
Jag: […].
Respondent: Det var då man tog fram fysisk riksplanering. I första skedet var Erstavik inlagt.
Jag: […].
Respondent: Det var då man definierade riksintressena, men den fysiska riksplaneringen
som man gjorde i början på 70: talet. […].
Jag: Friluftslivet var ju från 2016. […]. Eller har jag missuppfattat det då?
Respondent: Ja då har du missuppfattat för att jag tror man gjorde någon gränsjustering då.
Jag: Ah, ok.
Respondent: Så det är den senaste gränsjusteringen.
Jag: […].
Respondent: Så det är från början av 70: talet.
[…].
Jag: Hur värderar Nacka kommun naturvärden respektive kulturvärden och friluftsvärden i
Erstavik?
Respondent: Vi har ju gjort allt som stått i kommunens makt för att säkra upp och komma
överens, så det är av otroligt stort intresse för Nacka kommun.
Jag: Driver ni dem jämställt de där olika värdena eller är det något ni vill prioritera framför
andra om man snackar om Erstaviksområdet?
Respondent: Nej det går ju inte men för nackaborna är det ju friluftslivsvärdet som är störst,
för du kommer inte åt själva slottet. Det är stängt. […]. Man kan hyra in sig i kapellet, men de
vill inte ha folk drällandes där nere för nära husen heller. En del av vår planering har varit att
kanalisera så att inte alla hamnar på deras gårdsplan.
Jag: Jag tänkte om naturvärden och kulturvärden gynnar varandra. Man vill ju behålla de här
gårdarna som finns utspridda över Erstavik, men det kan också gynna naturvården för att
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behålla det öppna jordbrukslandskapet och det klassiska […] landskapet som finns där vill
man bevara.
Respondent: Ja fast det har inte kommunen engagerat sig så aktivt i, utan det är det rörliga
friluftslivet. Sedan är det vår antikvarie som bevakar kulturmiljöintressena, men vi har inte
aktivt gått in och diskuterat vad som ska vara äng eller vad som ska vara åker eller något
sådant utan det är mer att man beskriver landskapet. […] Nu kommer jag inte ihåg vad som
står i handlingsplanen men det kan vara vissa områden som kanske håller på och växer igen
och som inte är lönsamma, då kan vi säkert ta en diskussion kring vissa åtgärder. Det är i så
fall en kombination mellan friluftsliv och naturvård och kulturmiljö. Vi har ju Nyckelviken till
exempel och Velamsund så att skilja ut det ena från det andra är ganska svårt för det vi har
ont om i den här regionen, eller i Sverige över huvud taget, det är ängsmarker. Det är
verkligen en bristvara så dem försöker man alltid värna och där går både natur och
kulturvärden när det gäller ängsmarkerna.
Jag: Sådana vill man väl hålla öppna med slåtter och så?
Respondent: Ja.
Jag: Men det har inte varit någon direkt konflikt när man för kulturvärdena vill hålla
landskapet på detta sätt men för naturvärden vill man behålla landskapet på det här sättet?
Respondent: Nej. Inte vad jag känner till i alla fall. Det finns säkert. Det finns, inte mellan
kommunen och Erstavik. Sedan kan det finna personer med starka intressen som kan driva
eller tycka att vi gör fel eller så, men då får de väl göra det.
Jag: På vilket sätt är fideikommissägande ett skydd mot exploatering av området jämfört
med tillexempel annan privatägd mark eller allmän mark med områdesskydd?
Respondent: Nu är inte jag expert. Det var länge sedan jag läste på om fideikommiss, men
de får inte sälja i princip. De får inte stycka. Jag kan inte få det till annat än att det var skälet
till att man förlängde det fideikommisset. Det var så stora intressen nästan mitt i Stockholm.
När dessutom en S-regering går in och förlänger det fideikommisset så är det ett tydligt
tecken på att det är ett väldigt starkt skydd.
Jag: Det stod på Erstaviks egen hemsida att det skett flera uppstyckningar inom Erstavik.
Men var eller när det skedde står inte […] så det har skett uppstyckningar.
Respondent: Men det är gammalt. Det kan ha varit för hundra år sedan, men de hade ännu
större marker innan, […] så hur de formellt har löst det har jag ingen aning om.
Jag: Kan man säga att den här sandtäkten, att det är en sorts, hade de sålt den […]?
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Respondent: Jo, men det var en separat fastighet, så den ingick inte i fideikommisset vad jag
förstår, utan det var en separat fastighet som det var flera delägare till, flera Petersenare
som ägde den och som de valde att, ett tag pratade de om att de skulle exploatera den själva
men de pratar om det ofta och så blir det inte så mycket och det är ingenting, även om man
äger Erstavik så är det ingenting som man ska hålla på med i onödan tror jag. Dessutom var
ju den extremt svår att ta vara på, den delen av Ältadalen. Jättesvår höjdsättning och så. Det
är nog bara de större byggbolagen som klarar av ett så komplicerat bygge helt enkelt.
[…].
Respondent: Sedan är det, allt är inte en fastighet. Jag gissar att Drevinge gård, jag tror att
ett antal av de här fastigheterna är avstyckade helt enkelt. Kan gissa att Erstaviks kvarn
borde vara avstyckad.
[…].
Respondent: Jag tror att den har en egen fastighetsbeteckning. Det kan vi gå in och titta på.
[…].
Respondent: Jag ska säga att Erstaviksbadet, det sköter kommunen. Så det har vi någon
form av avtal på.
Jag: Så det tillhör inte fideikommisset?
Respondent: Jo det gör det säkert, men vi har ett avtal så vi bygger och sköter
Erstaviksbadet. […].
Jag: Så det är ett slags arrende kan man säga?
Respondent: Ja, eller någon form av upplåtelse. […] Så den har en separat
fastighetsbeteckning.
[…].
Jag: Det är svårt med fideikommiss för att det står att det ska vara för det står att det ska
vara för all framtid och inte gå att sälja men det kan ske avstyckningar och det kan vara
förändringar i lagen som gör att man avvecklar fideikommisset.
Respondent: Ja. Fideikommisset det ingår i det här, fastigheten vid Munkbron.
Jag: Petersenska palatset?
Respondent: Ja.
[…].
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Jag: Hur värnade Nacka kommun om Erstaviks naturvärden, friluftsvärden och kulturvärden
innan områdesskydden infördes?
Respondent: Vi har ju inga områdesskydd där.
Jag: Då tänker jag på, om vi tar Strålsjön-Erstavik.
Respondent: […] Man har alltid haft kontakter med dem […]. Oftast hade man någon i
kommunen som var ansvarig för kontakterna med Erstavik.
Jag: Så man kan säga att de här, reservatet och riksintressen […] Det har varit samma
intressen som varit styrande, oavsett om det varit innan eller efter de olika
områdesstämplarna som det har fått? Det är väl mer att det fått fast i lag att de ska skötas
på ett visst sätt?
Respondent: Jag vet inte. Jag kan inte svara 100 procentigt på det. Om du menar från 63’.
Om kommunen var intresserad av den där Bollmorasektorn och den planeringen då måste
man varit intresserad av att exploatera delar av Erstavik. Det beror på vilken tidsperiod. Det
jag pratar om det är i mitten på 80: talet och framåt. Och staten har varit intresserad av det
eftersom man då ville säkerställa det genom bildande av reservat eller liknande.
Jag: Vi går vidare. Hur förhåller sig Nacka kommun till markanvändningen i ett fideikommiss?
Hade det sett annorlunda ut om det varit vanlig privatägd mark?
Respondent: Ja absolut det är klart att det hade gjort. Dels har man ju väldigt lång
kontinuitet där. De har ägt det länge och sedan ligger det så otroligt centralt så att med
andra ägare och annan typ av ägande så hade det nog varit ganska uppsplittrat i kanterna
kan jag tänka mig och frågan är, vem går in och köper en sådan egendom?
[…].
Jag: Påverkas tillämpning av regler och föreskrifter för naturreservatet och riksintressena av
att marken är ett fideikommiss?
Respondent: Vårt lilla reservat där?
Jag: Ja.
Respondent: Eller deras lilla reservat. Nej det tycker jag inte. Nej.
[…].
Jag: Kan fideikommiss utgöra hinder mot områdesskydd?
Respondent: Nej det kan jag inte tänka mig att det skulle vara något problem. Nej.
Jag: Är fideikommiss en resurs för att införa områdesskydd?
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Respondent: Det som är nu, jo men det är det ju, eftersom det är samlat och du har lång
kontinuitet. I och med att också att de varit naturintresserade, naturvårdsintresserade under
en lång period så har ju det här väldiga kvalitéer som en annan privatägd fastighet aldrig
skulle ha. Så det är jag övertygad om.
Jag: Vad gäller för fideikommissets utkanter där naturskydd och riksintressen saknas? […].
Bevaras värdena för natur och kultur och friluftsliv av endast fideikommissägandet i dessa
delar?
Respondent: Ja vi har inte något uppdrag och våra politiker vill ju i allmänhet att det först
och främst ska vara på kommunägd fastighet som vi bildar kommunala reservat. Så att några
sådana propåer har inte kommit från politiken att vi skulle jobba med det. […]. Och då tror
jag att då måste det komma från dem. Jag tror inte att, kommunen går nog inte på dem och
säger att nu vill vi göra naturreservat här utav Gungviken eller vad det nu kan vara.
Jag: Men ni har inte sett att det stråket har utvecklats annorlunda över tid från 63’ ungefär?
Att det utvecklat sig mot andra intressen jämfört med resten av Erstavik?
Respondent: Nej, men det ligger längs med Saltsjöbanan så det har alltid varit intressant. Vi
har ju det här, i Drevinge på andra sidan, på Erstavikssidan om Drevinge innanför spåret, där
finns en stor ridanläggning och det, kommunen är intresserad av att den finns och den ligger
ju bra. Den ligger ganska nära stationen så att sådana intressen finns i kommunen. Jag kan
tänka mig att, det var något annat på gång, var det ett stall till eller något där kommunen har
frågat Erstavik om de är intresserade av ytterligare ridanläggningar tillexempel. […] Och
båtuppläggningsplatser är ju kommunen intresserade av och där ligger det ju utmed
motorvägen och Saltsjöbadsvägen och Saltsjöbanan så ligger ju, det är väldigt strategiska
ytor.
Jag: Vet du när Saltsjöbadsleden byggdes?
[…].
Respondent: Den invigdes 13: e augusti 1971.
Jag: Ok. Det kan vara bra för mig att komma ihåg. Vilka befogenheter har en
fideikommissarie att bestämma över markanvändningen jämfört med en vanlig privat
markägare?
Respondent: Jag kan inte svara på det, men jag kan inte se att, de kan ju inte sälja av. Det är
väl det enda men sedan för övrigt är det ju samma lagstiftning som gäller för dem som för
alla andra. Det är ju lagstiftningen, det är ju inte själva ägandeformen i sig.
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Jag: Det finns inget i själva ägandeformen som gör att du ska sköta det si eller så? Det är
själva uppstyckningen försäljningen som skiljer det från annat?
Respondent: Ja, och du får ju inte splittra, det är det som är intressant och det gäller allting
tror jag, möbler och böcker och att du inte får splittra den här egendomen, de här
ägodelarna.
[…].
Jag: Hur får mark tillhörande ett fideikommiss brukas jämfört med vanlig privat mark eller
allmän mark?
Respondent: Jag kan inte tänka mig att det är några skillnader, men de är ju ofta
traditionstyngda de här fideikommissen. Jag känner en hel del. Jag är utbildad på Sveriges
Lantbruksuniversitet och har jobbat där på SLU i ett antal år också och sedan är jag
uppvuxen i Skåne och där hade man alltid några skolkamrater som kom från de där stora
ställena så att jag vet ju ungefär hur många av dem tänker och dem kämpar ju med näbbar
och klor för att hålla ihop det här och de historiska värdena så att de har ju med sig från
början, det är liksom en skam att inte lyckas och de jobbar som illrar de flesta. […]. Det är
traditionen och att känna ansvar för arvet helt enkelt.
Jag: Ja. Och det är dessa näringar, jordbruk, skogsbruk och arrenden som är de
huvudsakliga?
Respondent: Ja. Och du ser jordbruket, det är inte någon jättelönsam bransch, den är ju tuff
den branschen. Skogen ger mycket mer. Det finns ju vissa som har tur. Jag känner en som
hade ställt Rimsta Gård och de hade, den gården hade byggts upp och det var en täkt, en
grustäkt. Så att grustäkterna har betytt mycket för gårdarna.
Jag: Så de har en gård och så har de grustäkten för att försörja gården?
Respondent: Ja, eller bygger upp, kan bygga upp gården med medel från…, du
subventionerar jordbruket i princip med grustäkten.
Jag: Samma fråga fast med skog. Finns det några riktlinjer för hur skogen ska brukas jämfört
med vanlig privat mark eller allmän mark?
Respondent: Jag kan inte tänka mig det men jag kan inte svara på frågan så där. Men det är
ju samma lagstiftning som gäller för dem som för alla andra. Det är ju miljöbalken och det är
skogsvårdslagen som reglerar allt detdär. Däremot på Erstavik, de har gått längre än de
behöver i och med att de är miljöcertifierade så och har haft den inriktningen länge, och det
är antagligen för att de inte varit tvungna att plocka ut varenda krona. Vissa ställen så måste
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de ju, för att hålla det i samma skick och underhålla byggnader. Dessa byggnader det är dem
som äter pengar. För att kunna underhålla fastigheten så måste de kanske ta så mycket som
det går.
Jag: Sammantaget för alla frågor, länsstyrelsen, kommun och markägare, skulle du säga att
ni har en ömsesidig relation vad gäller markanvändningen?
Respondent: Ja. Men som sagt, sedan om det nu inte blir fideikommiss längre vilket det
antagligen inte blir, vad kommer hända då? Jag menar Nacka kommun vill ju expandera så
att om aktiebolaget kommer och säger att nu vill vi planlägga någonstans i närheten av
Saltsjöbaden då tror jag inte kommunen säger nej.
Jag: Riksintresse kan ju vara ett hinder då för att expandera inuti riksintresset.
Respondent: ja men riksintresse är inte ett tillräckligt starkt argument för att hindra det. Det
är ju stora arealer. Vad är det, 3000 hektar eller något sådant […]. Jag menar, det blir kvar i
alla fall och om du håller på där ute i kanten vid Saltsjöbaden och kanske vid Älta.
Jag: Saltsjöbanan?
Respondent: Ja, så nej. Jag har inte hört någon här i kommunen som har spekulerat kring det
men, det finns inget som ligger i vår översiktsplan eller något sådant utan jag kan tänka mig
att det då kanske bör komma ifrån dem, att dem i så fall visar ett intresse.
Jag: Från Erstavik?
Respondent: Ja från Erstavik och att kommunen får pröva det då.

Svar från Enheten för landskap och naturskydd på länsstyrelsen i Stockholms Län
På uppdrag av regeringen arbetar Länsstyrelsen i Stockholm samt landets två andra
storstadslän med ett program för skydd av tätortsnära natur. Uppdraget sträcker sig för
närvarande till 2020. I dagsläget är cirka tre fjärdedelar av programmet för Stockholms län
genomfört och värden för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv har fått ett starkare skydd
i regionen.
Ett av områdena som föreslås i programmet är Erstavik. Erstavik berörs av riksintresse för
kulturmiljövård samt riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6§ miljöbalken. Riksintressena
tillämpas på samma sätt inom fideikommisset som på annan privatägd eller allmänt ägd
mark. För kännedom kan nämnas att länsstyrelsen har ett pågående uppdrag att se över alla
riksintressen för kulturmiljövård. För vidare information om hur värdena kring Erstavik
behandlas inom den processen kan kontakt tas med Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö.
Ett skydd av det stora Erstaviksområdet kvarstår att utredas och processen kring ett
potentiellt områdesskydd kommer hanteras på samma sätt som gentemot en privatperson.
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Länsstyrelsen förhåller sig således till markanvändningen på samma sätt som om det vore
privatägd mark.

Tilläggsfrågor: Fastighetsförvaltare på Erstaviks Godsförvaltning
Fråga 1: Som jag förstått kan tillstånd till försäljning eller belåning av egendom tillhörande
fideikommiss ges av fideikommissnämnden genom den s.k. permutationslagen. Är detta
orsaken till att vissa delar som tidigare tillhört fideikommisset (Drevinge Gård, Erstaviks
Kvarn, Saltsjöbaden samt en mindre del av Ältadalen bl.a.) kunnat styckas av från
fideikommisset?
Fråga 2: Är permutationslagen även orsaken till att Saltsjöbadsleden och kraftnätstolpar
kunnat byggas på fideikommissets mark eller har det inget med denna lag att göra?
Svar på fråga 1: Det stämmer att det går att avyttra egendom från ett fideikommiss efter
tillstånd från fideikommissnämnden. Köpeskilling vid sådan avyttring ska tillfalla
fideikommisset och förvaltas enligt de regler som finns för detta. Drevinge gård och Erstaviks
Kvarn är inte avstyckade utan tillhör fortfarande Erstavik (fideikommisset).
Svar på fråga 2: Man ska skilja på sådana intrång som baseras på anan lagstiftning, som t e x
regler kring ledningsrätt samt vägrätt. Det faktum att mark innehas som fideikommiss
hindrar inte intrång baserat på dessa regler. Kraftledningar på Erstavik är typsikt sett byggda
med ledningsrätt. Saltsjöbadsleden är väl en egen fastighet. Hur den tillkom vet jag inte
exakt.
Tillägg från mail (Respondent): Efter att (Namn), som var (Titel), avled för några år sedan är
fideikommisset under avveckling och kommer istället att ombildas till ett s k
fideikommissaktiebolag.

Tilläggsfrågor: Enheten för landskap och naturskydd på Länsstyrelsen i Stockholms län
Fråga 1: Har Länsstyrelsen haft intressen av markanvändningen inom Erstavik sedan 1964
som inte går i linje med bevarande av natur-, kultur, eller friluftslivsvärden?
Svar 1: Vet ej.
Fråga 2: På vilket sätt är fideikommissägande ett skydd mot exploatering av området jämfört
med t.ex. annan privatägd mark eller allmän mark med områdesskydd?
Svar 2: Vet ej. Men eftersom fideikommisset innebär att innehavaren inte har full
förfoganderätt gällande t ex försäljning av mark eller upplåtelser kan man tänka sig att det
innebär visst skydd mot exploateringar.
Fråga 3: Hur värnade Länsstyrelsen om Erstaviks naturvärden, friluftslivsvärden och
kulturvärden innan områdesskydden infördes?
Svar 3: Vet ej.
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Fråga 4: Kan fideikommiss utgöra hinder mot områdesskydd? Om ja, hur?
Svar 4: Fideikommisset utgör inget särskilt hinder eller resurs i fråga om områdesskydd, utan
området behandlas på samma sätt oavsett ägandeform.
Fråga 5: Är fideikommiss en resurs för att införa områdesskydd? Om ja, hur?
Svar 5: Se ovan.
Fråga 6: Vad gäller för fideikommissets utkanter där naturskydd och riksintressen saknas?
Bevaras värden för natur, kultur och friluftsliv av fideikommissägande i dessa delar?
Svar 6: Vet ej. Dessa delar kan möjligen omfattas av kommunens avtal med Erstavik och
förvaltas genom det.
Fråga 7: Skulle ni säga att det som skiljer ett fideikommiss från andra ägandeformer är det
faktum att det inte får säljas eller belånas utan särskilt tillstånd och att lagstiftningen
gällande markanvändning för övrigt bedöms som för en privatperson?
Svar 7: Generellt håller jag med om ditt påstående – det som skiljer ett fideikommiss från
andra ägandeformer är det faktum att det inte får säljas eller belånas utan särskilt tillstånd
och att lagstiftningen gällande markanvändning för övrigt bedöms som för en privatperson.
*Områdesskydd = Riksintressen för rörligt friluftsliv, kulturmiljövård samt naturreservatet
Strålsjön-Erstavik.
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