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Sammanfattning 
I Dalarna finns en komplicerad ägostruktur med många ägare och smala skiften i både 
odlings- och skogsmarker. Bakgrunden till det är att marken i Dalarna historiskt inte gått i arv 
till den äldste sonen utan har delats mellan alla arvingarna, inklusive döttrarna. I dessa 
områden har det inte genomförts något laga skifte. Sedan 1972 har man genomfört 
omarronderingar i Dalarna. En omarrondering är en övergripande fastighetsförändring av 
fastighetsstrukturen, vilket ska skapa möjlighet till ett mer rationellt jord- och i form av större 
brukningsbara ytor. Omarronderingar pågår i dag i ett flertal länder både i Norden, resterande 
Europa och Asien. Omarronderingen används framför allt som ett landsbygdsutvecklande 
verktyg.  
 
På uppdrag av regeringen år 2010, genomförde Länsstyrelsen i Dalarna, Jordbruksverket, 
Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund och Lantmäteriet ett projekt för att ta fram en 
långsiktig strategisk plan för omarronderingen i Dalarnas län. I den här rapporten läggs en 
långsiktig plan fram med målsättningar att snabba på processen med omarronderingarna, att 
samverkan med jord- och skogsbrukets intressenter ska stärkas, ansvarsfördelning mellan 
berörda myndigheters ska förtydligas och stärkas genom att en ny och effektiv 
omarronderingsprocess ska genomföras. En omarrondering ska enligt den här långsiktiga 
planen generera en årlig ökning i skogsproduktionen. Ökningen ska på sikt leda till 
sysselsättning, högre produktion inom skogsindustrin samt ökade skatteintäkter. 
 
I de ägosplittrade områdena visar statistik att det finns ett större antal skyddsvärda områden 
men att det är betydligt lägre andel formellt skyddad mark på grund av att ägosplittringen 
komplicerar natur- och kulturvård. Eftersom omarronderingen drivs med knappa resurser 
finns det därför små marginaler att lösa natur- och kulturvårdslösningar. Detta leder i sin tur 
att miljökvalitetsmålen som regeringen har tagit fram inte kan uppnås. 
 
Den långsiktiga planen jag precis nämnde lyfter främst fram det perspektiv som anses grynna 
den samhällsekonomiska nyttan och tar inte upp de konsekvenser som en omarrondering 
medför på natur- och kulturvärden. Syftet med den här uppsatsen är därför att undersöka 
vilken attityd olika aktörer har till omarronderingsprocessen samt hur de resonerar kring 
omarronderingens framtida konsekvenser. Vilka direkta och indirekta effekter och 
konsekvenser omarronderingen kan ha, då främst för natur- och kulturmiljöer på grund av att 
dessa får stå tillbaka för den samhällsekonomiska nyttan i Leksands kommun.  
 
Detta har gjorts genom att intervjua berörda aktörer och brukare i omarronderingsprocessen 
samt att jag har använt analysverktyg såsom ett orsak- och verkandiagram samt illustrationer i 
form av kartor.  
 
Leksand har en rik kulturhistoria och har varit befolkat sedan stenåldern. Det som har varit 
mest markant för Leksands kulturlandskap är fäbodsystemen. Det har gjort att det har varit ett 
extensivt bete i väldigt stora delar av Leksand. Dessutom leder skogsbete till en stor flora 
fauna i dessa skogar, i alla fall under hävd. Ett problem idag är att det inte finns tillräckligt 
med pengar att skydda de skyddsvärda områden som finns i de ägosplittrade områdena. Detta 
gör att det är upp till markägarens vilja att se till att kultur- och naturlandskapet bibehålls till 
stor del.  
 
En annan aspekt i denna uppsats är att det är tydligt att de problem som finns i natur- och 
kulturmiljövården i omarronderingen speglar de problem som finns i natur- och kulturvården i 
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stort. Det är den klyftan som idag finns mellan den ekonomiska och ekologiska aspekten. 
Problematiken ligger i stort att när en omarronderingsprocess är avslutad sker avverkningar 
inom omarronderingsområdena för att markägaren ska kunna finansiera omarronderingen. 
Detta medför att de områden som under inventeringen identifierades hamnar i en riskzon. 
 
Omarronderingsprocessen skapar bättre ägoförhållande för en enskild individ, den förändrar 
de direkta värdena i natur- och kulturmiljöer såsom att man förändrar förutsättningarna för 
fäbodar, jord- och skogsbruk. Däremot förändrar den i sig inte förutsättningarna för natur- och 
kulturvården men den skapar sårbarhet i landskapet som samhället inte är redo för, vilket gör 
att vi förändrar landskapet mer än vad det är tänkt.  
 
Omarronderingen gör att områden som har varit skyddade genom komplicerade ägostrukturer 
öppnas upp för ett rationellt brukande, vilket både ger en direkt och en indirekt effekt på kul 
tur- och naturvärden.  
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1. Inledning 
I delar av norra Dalarna finns en komplicerad ägostruktur med många ägare och smala skiften 
i både odlings- och skogsmarker. Bakgrunden till det är att marken i delar av Dalarna 
historiskt inte gått i arv till den äldste sonen utan har delats mellan alla arvingarna, inklusive 
döttrarna. Det har heller inte genomförts ett laga skifte i dessa områden och därför med stöd 
av fastighetsbildningslagen SFS (1979:088) har omarronderingsprocesser genomförts sedan 
1972. Omarronderingsprocessen syftar till att koncentrera ägandet och rationalisera jord- och 
skogsbruket. De brister och svagheter som har funnits med omarronderingsprocessen har 
främst varit att rollerna mellan myndigheterna har varit otydliga, arbetsbelastningen har varit 
ojämn, planeringsförutsättningarna osäkra och rättsäkerheten otillfredsställande och 
finansieringen av de enskilda omarronderingsförrättningarna har varit osäkra (Länsstyrelsen 
Dalarnas län, 2010a).  
  
På uppdrag av regeringen år 2010, genomförde Länsstyrelsen i Dalarna, Jordbruksverket, 
Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund och Lantmäteriet ett projekt för att ta fram en 
långsiktig strategisk plan för omarronderingen i Dalarnas län (Länsstyrelsen i Dalarna, 
2010a). Den långsiktiga planen som är framtagen syftar till att snabba på processen för att 
genomföra en omarrondering från 90-100 år till cirka 20 år i de ägosplittrade områdena. Till 
andra målsättningar hör att samverkan med jord- och skogsbrukets intressenter ska stärkas, 
ansvarsfördelning mellan berörda myndigheters ska förtydligas och stärkas genom att en ny 
och effektiv omarronderingsprocess ska genomföras (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a). En 
omarrondering ska enligt den här rapporten generera en årlig ökning i skogsproduktionen. 
Ökningen ska på sikt leda till ökad sysselsättning, högre produktion inom skogsindustrin samt 
ökade skatteintäkter (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a).  
 
I ägosplittrade områden visar statistiken på att det finns det ett större antal skyddsvärda 
områden och att det är en betydligt lägre andel mark som är formellt skyddad. Ägosplittringen 
komplicerar en effektiv natur- och kulturvård. (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a). Eftersom 
omarronderingen idag drivs med knappa resurser finns det små utrymmen till natur- och 
kulturvårdslösningar. Detta leder i sin tur att man inte kan uppfylla de miljökvalitetsmål som 
regeringen har tagit fram (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2000). Det man i rapporten har 
uppmärksammat är att det är av stor vikt att på ett konstruktivt sätt beakta kultur- och 
naturintressena i ett tidigt skede av omarronderingen. Vilka skydd som kan skapas och vad 
som kan lösas i samband med en omarrondering. Vid behov av naturreservat, kulturreservat 
och biotopsskyddområden är det en fördel att inrätta dessa vid en omarronderingsprocess 
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a).  
 
Projektrapporten, där den långsiktiga planen beskrivs lyfter främst fram det perspektiv som 
anses gynna den samhällsekonomiska nyttan och tar upp ytterst lite angående de 
konsekvenser som en omarrondering medför för natur- och kulturlandskapet (Länsstyrelsen 
Dalarnas län, 2010a). Leksand, som den här uppsatsen kommer att behandla, har varit bebott 
sedan stenåldern, vilket i sin tur har skapat ett fantastiskt och rikt kulturlandskap. Leksand 
karaktäriseras av ett historiskt präglat landskap, med mycket extensivt bete som i tur gynnar 
den biologisk mångfald. Det är av yttersta vikt att se till de natur- och kulturvärden som finns 
bevarade i landskapet. Leksand och Dalarna har en unik landskapsstruktur där även 
ägosplittringen har sin del i hur landskapet har utvecklats. Denna unika landskapsmosaik gör 
att man borde ta dessa värden på ett större allvar.  
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1.1 Vad är en omarrondering? 
En omarrondering är en förändring av fastighetsstrukturen eller en övergripande 
fastighetsrationalisering, vilket ska skapa möjlighet till ett mer rationellt jord-och skogsbruk i 
form av större brukningsbara ytor (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2000; Vitikainen, 2004).  
 
Ägosplittring är ingenting som är unikt för Sverige och Dalarna utan har också förekommit i 
spanska Galicien, där varje bonde i snitt hade 32 brukningsytor, eller i Danmark där det fanns 
en bonde som brukade jord på 127 olika remsor. I medelhavsområden har ägosplittringen 
varit markant. Ägosplittring har också förekommit i exempelvis Tyskland, Frankrike och på 
Irland (Westholm, 1992). Idag förekommer omarronderingar i Frankrike, Nederländerna, 
Belgien, Österrike, Schweiz, Finland, Norge och Sverige (Vitikainen, 2004). De länder som 
förmodligen har studerats mest är Nederländerna och Tyskland enligt en artikel som handlar 
om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet av omarronderingar i Galicien, Spanien 
(Crecentea, Alvareza, & Frab, 2002). Författaren menar att omarronderingar idag snarare har 
blivit ett instrument för landsbygdsutveckling, i Spanien är det dock fortfarande ett verktyg 
för att brukarna ska kunna få en högre inkomst för sitt arbete. Länsstyrelsen Dalarna (2010a) 
hävdar just att omarronderingen är en förutsättning för utvecklingen av landsbygden.  
 
Med landsbygdsutveckling menar Crecentea, Alvarez & Frab (2002) att omarronderingen är 
en typ av fysisk planering. Ser man till den ekologiska aspekten i omarronderingen, menar de 
att det beror på vilka policys och program som landet har och hur mycket det påverkas av en 
omarrondering. I länder såsom Kanada, Australien och Nya Zeeland implementerar man 
miljökonsekvensbeskrivningar (Crecentea, Alvareza, & Frab, 2002). Vitikainen (2004) menar 
på att miljökonsekvensbeskrivningar borde vara en naturlig del i processen. Detta på grund av 
att i stort har omarronderingarna negativa konsekvenser för miljön. Omarronderingen medför 
positiva effekter på sociala och ekonomiska aspekter, men detta kompenserar inte alltid de 
konsekvenser som omarronderingen medför på natur- och kulturvärden (Crecentea, Alvareza, 
& Frab, 2002). 
 
Omarronderingsprocesser sker även i södra Asien, skillnaden mellan exempelvis Sverige och 
södra Asien är att i södra Asien är befolkningen till en större grad beroende av produktionen. 
Små skiften skapar problem för småbrukare då de inte har någon möjlighet att konkurrera 
med de större markägarna. Det finns heller inga möjligheter till att specialisera sig. Även om 
det finns möjlighet att omarrondera, är markägarna oroliga för vilken mark de kommer att få 
efter en omarrondering (Gajendra S. Niroula, 2004).  Eftersom befolkningen ökar har de 
insatser som finns blivit ännu mer nödvändiga på grund av de fragmenterade landskapen. I 
dessa länder är det viktigt att skapa hållbara lösningar. Att fragmenteringen av landskapet ska 
sluta, bättre planer och mer medborgarinflytande krävs men också att möjligheterna till 
utbildning och arbeten som inte är beroende av jordbruk ska bli bättre organiserade (Gajendra 
S. Niroula, 2004). Det är här den stora skillnaden mellan Sverige, resterande Europa och 
Asien, där en ökande befolkning ökar trycket på jordbruket, vilket inte är fallet i Sverige.  
 
Efterfrågan av en omarrondering är liknande i alla länder, ogynnsamma ägandeförhållande 
vilka måste förändras för att främja en lämplig avvändning av fastigheten. Skillnaden ligger i 
mål och förfarande beroende på vilket land det handlar om. Utvecklingen av förfarande har 
blivit influerad av olika kultur, tradition och lagstiftning i varje land. Dock är det utmärkande 
att omarronderingsprocessen har utvecklats liknande i hela Europa (Vitikainen, 2004). 
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Sverige har inte implementerat någon miljökonsekvensbeskrivning i processen som 
Vitikainen, (2004) förslår. Däremot menar Länsstyrelsen (2010a) att omarronderingen kan 
leda till effektivare natur- och kulturvårdsåtgärder, en ökad tillväxt i skogen, en ökad 
förädling inom skogsindustrin, en ökad sysselsättning och skatteintäkter samt en sänkt 
kostnad för omarronderingar och mindre administrativa kostnader för myndigheterna 
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a). Kartan i figur 1 visar fastighetslinjerna före och efter en 
omarrondering. Detta 
exempel är från byn Djura. 
De röda linjerna visar 
fastigheterna före 
omarronderingen medan de 
gråa linjerna visar 
fastighetslinjerna efter en 
omarrondering.  

1.2 Projektrapport för 
långsiktig plan för 
omarronderingen i 
Dalarnas län 
Rapporten som 
Länsstyrelsen i Dalarna, 
Jordbruksverket, 
Skogsstyrelsen, 
Lantbrukarnas riksförbund 
och Lantmäteriet tagit fram 
börjar med att referera till 
propositionen ”En 
skogspolitik i takt med 
tiden, (2007/08:108)” 
(Länsstyrelsen Dalarnas 
län, 2010a, sid 7). 
Myndigheterna lyfter fram 
regeringens tydliga 
inriktning, vilket är att vi 
ska gå mot en ökad tillväxt 
i skogen. Tillväxten i 
skogen samtidigt skall 
samspela med naturvården. 
Samtidigt som det är av stor 
vikt att utnyttja skogens betydelse i 
klimatarbetet är en hög och stabil tillväxt också grundläggande, detta genom en ökad 
upplagring av kol och biobränsleproduktion (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a).  
 
Det framgår av skogsstyrelsens utredning i projektrapporten bilaga (2010b), att den årliga 
tillväxten är lägre i områden med ägosplittringen. Detta är förmodligen orsakat av en lägre 
aktivitet vad gäller skötsel, exempelvis röjningar och gallringar i dessa områden 
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010b). Den samhällsekonomiska nyttan kommer enligt 
projektrapporten att öka exponentiellt i takt med att omarronderingen genomförs. Dessutom 
resulterar omarronderingen förenklade planerings- och exploateringsprocesser samt minskade 

Figur 1. Karta över fastighetsstrukturer innan och efter omarronderingen i Djura 
De röda linjerna visar byn Djura innan omarronderingen 2002 och de grå linjerna 
visar fastighetsstrukturen efter.  Källa: @Lantmäteriet i 2012/899; Länsstyrelsen 
Dalarna, Jansson 2013).  



8 
 

administrativa kostnader för olika myndigheter, kommuner och kommunala bolag 
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a). Återigen visar det på ett ekonomiskt fokus och, då man 
ställer den samhällsekonomiska nyttan framför den nyttan som det värde naturvärden kan ha i 
de ägosplittrade områdena. Som jag tidigare nämnde är det trots allt en högre grad av 
skyddsvärda områden i de ägosplittrade områdena.  
 
I projektrapporten framställs samhällsbesparingarna som en omarrondering kan leda till som 
betydande. Omarronderingen anses leda till en ökad sysselsättning motsvarande cirka 300 
årsarbeten. Skatteintäkterna beräknas att öka med cirka 85 miljoner kronor per år. Dessutom 
kommer de minskade administrativa kostnaderna att minska med cirka 10-15 miljoner kronor 
på år, samt att det kommer att generera ett ökat förädlingsvärde inom skogsindustrin med 
cirka 10 miljoner kronor årligen (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a). 
 
Möjligheten till att ett rationellt skogsbruk ska generera en högre lönsamhet för den enskilde 
markägaren skall ske genom omarronderingen. Detta ska leda till att det ska bli enklare att 
avverka och genomföra skogsskötsel, att antalet rågångar minskar, att generationsskiften ska 
underlättas och att köp och försäljning av fastigheter blir lättare att genomföra (Länsstyrelsen 
Dalarnas län, 2010a). Nyttan sett ur ett samhällsperspektiv av en omarrondering är tydligare 
än nyttan för den enskilde markägaren, där nyttan ligger allt för långt fram i tiden för att 
intresset för att investera i en omarrondering skall vara tillräckligt stort. Detta gäller främst 
markägare med små markinnehav (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a). Det är därför enligt 
rapporten nödvändigt med ett statligt engagemang för att kunna genomföra en omarrondering. 
Jämför vi Sverige med Finland, Tyskland och Holland har det statliga intresset varit betydligt 
större (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a).  

1.3 Miljökvalitetsmålet- Levande skogar 
Länsstyrelserna har flera målsättningar att arbeta med inom ramen för sin verksamhet. Ett av 
dem är de nationella miljömålen som bryts ner till genomförandestrategier på länsnivå.  
Dalarna har satt upp miljömål vilket är baserat på att man ska följa och uppnå de målen som 
regeringen har satt. Dessa förslag är kunskapsinhämtning, värna, vårda och restaurera, dialog 
och information, kultur och natur som utvecklingsfaktor (Länsstyrelsen Dalarnas län , 2013). 
Exempelvis ser man en möjlighet i omarronderingen i och med att man värna om landskapet i 
en omarrondering, alltså i form av att erbjuda en möjlighet till en fördjupad kunskap om 
natur- och kulturmiljön. Genom kunskapsinhämtningen är det möjligt att identifiera och 
kartlägga fäbodmiljöer, vilka i sin tur kan utnyttjas för både kultur- och naturvårdsändamål 
samt att bygga upp kunskap om det biologiska kulturarvet (Länstyrelsen Dalarnas län, 2013). 
 
Regeringens miljökvalitetsmål Levande skogar tar upp vad Sverige har för riktlinjer och vad 
Sverige vill uppnå miljömässigt i skogen. I miljömålet levande skogar är en av inriktningarna 
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfaldens bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 
Miljömålet skall vara uppfyllt inom en generation” (Naturvårdsverket, 2012, sid 408). Enligt 
naturvårdsverket (2012) är det viktigt att implementera och öka kunskapen om ekosystemen 
och hur de fungerar och svarar på olika åtgärder. 
 
Det är viktigt att värnandet av biologisk mångfald måste genomsyra alla politikerområden 
samt att varje sektor måste ta sitt ansvar för sin påverkan på den biologiska mångfalden, vilket 
betonas i den senaste budgetpropositionen, enligt Naturvårdsverket (2012). I 1992 års 
skogspolitiska beslut fastställde produktions- och miljömålen, dessutom fick skogsägaren i en 
större utsträckning att bedriva ett skogsbruk som innebär frihet under ansvar, att bedriva ett 
hållbart skogsbruk. Kärnan i sektorsansvaret i den senaste skogspolitiska beslutet är 
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skogsnäringen ansvar i en ekologisk anpassning. Detta innebär i sig att uppfylla miljömålen. 
Även här är frihet under ansvar en viktig del vilken också innebär att den enskildes ansvar 
innebär att äganderätten ska värnas om och att en skogsägare har ett gemensamt ansvar att 
förvalta skogsresurserna på ett långsiktigt hållbart sätt. Ser man till ett miljöperspektiv är det 
tydligt att det finns en direkt konflikt mellan det skogspolitiska produktionsmålet och 
miljömålet levande skogar (Naturvårdsverket , 2012). 
 
Enligt Naturvårdsverket (2012) verkar det idag inte som om detta miljömål kommer att 
uppfyllas på varken nationell eller regional nivå. Det behövs en potentiell förbättring i 
styrmedel för att nå målet. I det fortsatta arbetet krävs det att öka kunskapen om hur 
ekosystemen svarar på olika åtgärder. Detta på grund av att markanvändningen har förändrats 
drastiskt under de senaste hundra åren. Under dessa hundra år har tekniken och arbetsmetoder 
förändrats och utvecklats samtidigt som urbaniseringen har blivit en stark trend. Denna 
utveckling har medfört en förändring och nya sätt att nyttja skogens ekosystemtjänster. De 
brister som exempelvis kan finnas i skogsekosystemen är ekologiska kontinuitetsbrott, 
fragmentering, förtätning, igenväxning, otillräcklig mängd död ved samt strukturella problem. 
Dessa problem kan uppstå på grund av olika former av naturliga störningar och hävd har 
upphört eller minskat, eller som en följd av skogskötselprogrammet i skogsbruket 
(Naturvårdsverket , 2012). 
 
För att uppnå miljömålet levande skogar är det viktigt med ekologisk anpassning i skogen i 
form av formella skydd och frivilliga avsättningar. En självklar del av skogsbruket i dag är 
just miljövården även fast det finns brister i hänsynen. Att använda alternativa 
skogsbruksmetoder på en begränsad del av skogsmarken kan vara en del av den ekologiska 
anpassningen, men det förekommer i ytterst liten skala idag. Förväntningarna på skogen och 
konkurrensen om skogsmarken ökar. Skogens betydelse och även skogens roll, vilket är 
kopplat till klimatförändringarna, har ökat både lokalt och globalt (Naturvårdsverket , 2012). 

1.4 Kulturlandskapet- och naturlandskapet 
Under omarronderingsprocessen värderas all mark samtidigt som nyckelbiotoper identifieras 
och registreras. Att en nyckelbiotop registreras innebär inget juridiskt skydd av skogen utan 
markägaren har fortfarande all rätt att avverka biotopen. Däremot kan markägaren inte längre 
sälja avverkad skog från det området då det är förbjudet för skogsbolagen att köpa enligt en 
PEFC-certifiering. Endast 0,1 % av den 1 % nyckelbiotopsregistrerade marken har någon 
form av formellt skydd i de ägosplittrade områden idag (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a).  
 
Ett exempel på detta är ett ärende som har fått stor uppmärksamhet. En markägare beslutade 
sig för att avverka ett område där länsstyrelsen hade planerat ett naturreservat. I detta fall togs 
faktiskt pengar från omarronderingen till att skydda detta område (ATL, Lantbrukets 
affärstidning, 2012). Det är dock ett tydligt exempel på hur svårt det är att ta fram pengar för 
just dessa områdesskydd, när pengarna kommer från någonting som enligt den rapporten har 
en så pass stor samhällsekonomiska nytta.  
 
Detta leder till att desto större omfattning nyckelbiotop på enskild ägd mark desto större 
ekonomisk förlust för markägaren. Om inte ägaren får full ersättning för nyckelbiotoper leder 
nyckelbiotoper till ett minskat värde på marken (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a). Eftersom 
resurser saknas för det merarbetet som omarronderingen ger natur- och kulturvården är det 
troligt att det i många fall inte kan betalas ut någon ersättning. Det är även så att det inte finns 
tillräckligt starka skydd för de agrarhistoriska värdena som markerna i de ägosplittrade 
områden besitter, de är antingen svaga eller obefintlig (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2000). 
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1.5 Motsättningar  
Det finns tydliga motsättningar inom omarronderingsprocessen vilket är tydligt i texten ovan. 
En omarrondering ska leda till både effektivare natur- och kulturvård, högre skatteintäkter, 
högre produktion inom skogsindustrin, ökade arbetstillfällen m.m. Projektrapporten visar på 
det som Vitikainen (2004) beskriver, att de ekonomiska och sociala aspekterna tar större plats 
vid en omarrondering och att det inte alls behöver väga upp de ekologiska förlusterna. 
Rapporten tar också upp problematiken med att det finns knappa resurser för att skydda 
skyddsvärda områden, även om man identifierar dessa tidigt.  
 
Det finns även flera motsättningar inom omarronderingsprocessen. Ett fall som har blivit 
uppmärksammat i dagstidningar handlar om en fäbod i Risholn. Det är en kvinna och hennes 
dotter som äger en fäbod där. Enligt henne bör den här fäboden undantas en omarrondering 
just på grund av den värdefulla kulturmiljön (Björk, 2012). Kvinnan är orolig för att 
allmänheten i och med omarronderingen ska utestängas från fäbodmarkerna. Lantmäteriet 
menar i dessa tidningar att kvinnan inte behöver vara orolig eftersom allemansrätten inte 
påverkas av en omarrondering. Lantmäteriet menar också att de inte har någon som helst 
förståelse för att omarronderingen skulle förstöra kulturmiljön. De menar också på att det inte 
finns något mervärde just i denna miljö (Klockarås, 2013). 
 
Kvinnan menar dock att man borde undanta cirka tusen kvadratmeter för att alla ska kunna ha 
tillgång till platsen och för att bibehålla kulturlandskapet. Hon tycker att lantmäteriets 
agerande är kulturmiljöförstörelse (Klockarås, 2013). I dalatidningen DT skriver även 
reportern att Lantmäteriet menar på att kvinnan och hennes dotter kommer att få ett bättre 
strukturerat skifte med bättre infrastruktur. Kvinnan menar på att man måste se landsbygden 
som en helhet och inte enbart se till de som har ett intresse av ett rationellt jord- och 
skogsbruk. (Klockarås, 2013).  
 
Anledningen till att jag har valt att ta upp detta exempel är att jag tycker att det tydligt visar 
att det finns flera intressen som styr en omarrondering. Det handlar inte om att kvinnan eller 
lantmäteriet har rätt i detta fall, det finns förmodligen bakomliggande faktorer som jag inte 
vet om. Det jag vill visa på är vilja motsättningar som kan visa sig i en 
omarronderingsprocess. Om motsättningarna är faktiskt eller skenbara är svårt att bedöma och 
det finns ingen absolut sanning. Detta är något som genomsyrar hela 
omarronderingsprocessen, olika intressen styr och verkar. Jag skulle inte vilja påstå att de 
problemen som finns med omarronderingen är unika, utan är något vi kan utläsa i alla olika 
samhällsintressen. Försök till att se till ekologiska och ekonomiska intressen som jämlika inte 
är möjligt, där alla svarar mot någonting eller någon annan, där många olika intressenter 
spelar sin roll inom de samhällsprocesser vi ser, vilket gör dessa oerhört komplicerade. 
 
Det visas också genom den direkta konflikten mellan det skogspolitiska produktionsmålet och 
miljömålet levande skogar, som tydligt visar sig i de styrmedel och dokument som 
tillhandahållits angående omarronderingen. Samhällsnyttan av den ekonomiska vinningen går 
före de natur- och kulturvärden vi förlorar, vilket inte verkar vara unikt för Sverige. De brister 
som finns i miljöpolitiken till vardags återkommer och till och med förstärks i och med en 
omarronderingsprocess. Vi diskuterar tillväxt i stället för ekosystemtjänster, och inte tillväxt 
genom ekosystemtjänster, vilket då tydligt visar på att det är skogspolitiska målet snarare än 
miljömålet levande skogar som går igen i de texter som myndigheterna levererar. 
 
Skogsstyrelsen anger att en omarrondering skulle öka tillväxten i skogen. Naturvårdsverket 
(2013) menar på att det finns stora brister när det kommer till tillämpningen av administrativa 
och befintliga informativa styrmedel när det gäller skog. Frikörning av skogsmaskiner leder 
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till markskador och klimatförändringar i samband med ökad efterfråga på biobränsle medför 
ökad risk för körskador. Därför är det av stor vikt att skogsbruket i dagsläget behöver ett 
hänsyns- och utvecklingsarbete inom uppföljning av samtliga skogsbruksåtgärder inom 
uppföljning av samtliga skogsbruksåtgärder när det kommer till miljöhänsyn. Speciellt då vid 
röjning, gallring, skogsgödsling och dikesrensning (Naturvårdsverket , 2012). 
 
Det är tydligt att omarronderingen ger upphov till fler konsekvenser och att det kan vara svårt 
att se vilka direkta och indirekta effekter på såväl samhällsekonomin som natur- och 
kulturvärden. Trycket på avkastning från skogsbruket är stort såväl som trycket på avverkning 
av skog. Viljan att skydda områden som har höga natur- eller kulturmiljövärden riskerar då att 
hamna i skymundan.  

1.6 Syfte och frågeställning: 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken attityd olika aktörer har till 
omarronderingsprocessen samt hur de resonerar kring omarronderingens framtida 
konsekvenser. Hur direkta och indirekta effekter och konsekvenser visar sig i 
omarronderingsprocessen, då främst för natur- och kulturmiljöer på grund av att dessa får stå 
tillbaka för den samhällsekonomiska nyttan i Leksands kommun.  
 
1. Hur visar sig de konflikter som finns mellan produktionsmålet och miljömålen hos 
myndigheterna och hos brukarna? 
2. Vilka direkta och indirekta effekter och konsekvenser kan omarronderingen ha för kultur- 
och naturlandskapet? 

1.7 Avgränsning 
Avgränsningarna är i detta fall till de områden i Leksands kommun som informanterna bor 
och verkar i, vilket då är Östra- och västra Leksand som är under pågående och möjligen 
påbörjan omarrondering, samt Djura och Dala-Floda. Andra avgränsningar är att det är enbart 
de redan befintliga inventeringar och undersökningar som jag har tagit del av som är en del av 
i den här uppsatsen. 
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2. Teoretiskt perspektiv 
Den här uppsatsen har ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ett tvärvetenskapligt perspektiv 
innebär att jag genom att beakta problemet jag har funnit inom omarronderingen ser till flera 
olika discipliner. De discipliner som främst kommer att utmärka sig är ett kulturgeografiskt- 
och ett naturgeografiskt perspektiv. Eftersom de flesta akademiska ämnen utvecklar 
subdiscipliner kan kulturgeografi i sig anses som en tvärvetenskap, därmed inte sagt att 
kulturgeografi är sämre rustat än andra för tvärvetenskapliga ansatser. Det finns dock en risk 
för att uppdelningen och isoleringen av individer inom vetenskaper gör att det uppkommer 
ämnen som intresserar få  (Hillbur, 2004). 
 
Syftet med tvärvetenskap är att systematiskt integrera teori- och metodtraditioner från olika 
vetenskaper (Sunnemark & Åberg , 2004). Att använda mig av en tvärvetenskaplig ansats 
eller teori innebär att det finns möjlighet att se nya perspektiv, med det inte sagt att 
tvärvetenskap i sig leder till en kumulativ effekt (Thompson, 1990). Poängen med 
tvärvetenskap är att se poänger vi inte tidigare skulle ha sett om det inte hade varit 
tvärvetenskap, alltså i detta fall inte se effekter av om det bara skulle ha varit en 
naturvetenskaplig uppsats (Sunnemark, 2004 ). I denna uppsats är det viktigt att se problemet 
i ett kombinerat perspektiv då den biologiska mångfalden i skogen och på åkermarker är 
beroende av hävd, vilket i sin tur skapar och påverkar vårt kulturlandskap. Detta innebär att 
om omarronderingen påverkar kulturlandskapet så blir den biologiska mångfalden i sin tur 
påverkad genom antingen mer eller mindre hävd, vilket gör att man måste ta sig an problemet 
genom att analysera kvantitativa data med kvalitativa studier till. 
 
Det som är väsentlig med tvärvetenskap är att låta frågorna styra, att själva problemet ger 
upphov till ansats och inte tvärtom (Sunnemark, 2004 ). Tvärvetenskap är också viktigt för att 
kartlägga vilka typer av kunskaper som är viktiga och för att också att kunna sätta sin in i 
andras perspektiv. För att sedan jämföra, sammanföra och värdera dessa för att kunna ta sig 
an dagens och nästa dags problem (Hillbur, 2004). Hillbur, (2004) menar också på att 
tvärvetenskap utifrån Gibbons mfl, (1994) utvecklar en inramning som stödjer 
problemlösning, att man inte har mål som nödvändigtvis behöver bidra till den enskilda 
disciplinens kunskapsutveckling. Den dynamik som tvärvetenskapen skapar kan upplösas för 
att sedan uppstå i senare sammanhang. Detta gör att det ökar svårigheterna att bedöma 
tvärvetenskapliga uppsatser eftersom de ramverk som enskilda discipliner utgör inte är 
tillräckliga föra att bedöma, därför är det viktigt att involvera kriterier som att beakta själva 
resultatet. 

2.1 Nyckelbegrepp 
Jag har i denna uppsats identifierat sex stycken nyckelbegrepp vilka är, förnuft, historiebruk, 
natursyn, legitimitet, kulturlandskap och biologisk mångfald. Eftersom dessa begrepp kan 
tolkas på ett flertal olika sätt kommer jag här att beskriva hur dessa begrepp är använda i min 
uppsats.   
 
1. Förnuft, bygger på rationalitet.  För att inte förvirra läsaren har jag använt att använda 
förnuft istället för rationalitet eftersom rationellt jord- och skogsbruk används kontinuerligt i 
uppsatsen. Med förnuft menar jag den bakomliggande faktorn som gör att en individ handlar 
på ett visst sätt, alltså förnuftet som bygger på vilka mål eller värderingar som individen har. 
Förnuftet kan bygga på rationellt valda handlingar vilket styrs av de mål som eftersträvas och 
kan kallas en målrationalitet. När handlingar motiveras av en medveten tro på ett etiskt, 
estetiskt eller religiöst handlade, vilket skulle kunna kallas värderationalitet eller där 
handlingar bottnar i tradition (Weber, 1983).  Ett annat alternativt är när handlingar har sin 
grund i känslor.  Detta kommer jag gå djupare in på senare i uppsatsen.  
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2. Historiebruk, bygger på individers och samhällens olika sätt att kommunicera med historia. 
Det talar om vilka behov och vilka intressen som formar historiebruken. Nuet är avgörande 
för hur historiebruket tar sig uttryck. Därför måste historiebruket analyseras utifrån den tid 
och från den situation som den utförs i. Det kan vara en historia som skildrar en föregången 
tid och som kan svara mot intressen och behov i nutid. Det kan bottna i privata behov, eller 
söka svara på de frågor man ställer sig om den egna identiteten. Historiebrukets uttryck 
avgörs av brukarens variabler (Sjöland, 2011). Det är den definition som jag har valt att 
använda.  
 
3. Natursyn, enligt Helmfrid (2006), finns det tre typer av natursyn. Den första är när 
människan ställer sig utanför naturen, en natur vilken människan inte har en del av. 
Människan står över naturen och kan ta vilka beslut som helst. Intresset ligger för mänsklig 
innovation och behovstillfredsställelse. Den andra natursynen är nära sammankopplad med 
hållbar utveckling, människan står fortfarande över naturen men är i behov av den. 
Människan har förstått att naturen är skör, bräcklig och ändlig samt att nyttotänkandet ska 
innefatta alla människor och individer på jorden under en lång tid.  
Den tredjenatursynen innebär att människa och natur är ett, där naturen äger människan lika 
mycket som människan äger naturen (Helmfrid, 2006). I den här uppsatsen har individen 
förstått att naturen är skör, bräcklig och ändlig, vilket visar två olika typ av framtidssyner, 
beroende på vad man tror på, vilket då också påverkas av både förnuftet och historiebruket.  
 
4. Legitimitet, berättar om huruvida en myndighets centrala företeelse är förening med 
rättsprinciperna. Kärnan i legitimitet är en sammanställning av normer och grundläggande 
principer. Aktörernas strategi är att uppnå ett legitimerande av sina ageranden (Clark, 2005).  
Här visar det vilken relation markägare och myndighet har, vilket i sin tur beror av saker som 
har hänt förr. Myndigheternas legitimitet i denna relation också visar hur brukaren ställer sig 
till en omarrondering.  
 
5. Kulturlandskap. Kulturlandskapet är det landskap vi dagligen ser, en mosaik av olika 
tidsåldrar och lager. Kulturlandskapet är det vi människor har skapat, där vi har lämnat spår 
efter oss. Kulturlandskapet har även skapat platser för andra levnadsorganismer som idag är 
hotade på grund av vårt ändrade brukande och användande av marken samtidigt som 
kulturlandskapet är en ständigt pågående process (Ljung, 2003).  
 
6. Biologisk mångfald. Det som menas med biologisk mångfald är den variationsrikedom som 
allt liv på jorden kännetecknas som (Bernes, 2011). 
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3. Metod 
Den här uppsatsen bygger på ett flertal olika insamlingsmoment, både kvalitativa och 
kvantitativa data. Jag har valt att göra en litteraturstudie och intervjuer. Jag har också använt 
mig av illustrerande verktyg såsom geografiska informationssystem samt ett orsak- och 
verkan diagram. Min empiriska ansats är att utgå från den pågående omarronderingen i 
Leksands kommun. Empirin bygger på det finns en klyfta mellan våra miljömål och den 
samhällsnyttan som omarronderingen enligt Länsstyrelsens rapport (2010a). Jag har tagit fasta 
på att det finns bristande omsorg av de natur- och kulturvärden som finns i ägosplittrade 
områden vilket kommer påverkas kraftigt av en omarrondering. 
 
När omarronderingen diskuteras handlar problemen ofta om utnyttjande av naturresurser, 
såsom i detta fall till stor del skogen. I detta fall handlar det om att se till ett angreppssätt som 
ger flera tydliga och kommunikativa förslag. En av grundförutsättningarna är att kartlägga de 
aktörer som har intressen av att utnyttja en viss resurs eller inte. I detta fall handlar det om att 
se till användningen av naturresurserna, vilket i denna uppsats i stort handlar om bondskogen 
som bioenergi, en ekonomisk resurs eller som naturvärden. Den metodik som härrör från ett 
konstruktivistiskt perspektiv istället för att lita på en enda sanning ser till flera perspektiv. Vi 
är medvetna om att den sanning vi upplever är socialt konstruerad (Hillbur, 2004). För att 
säkerställa resurstillgångar på längre sikt är det viktigt att förstå att flera aktörer har olika 
intressen i detta, vilket är en politisk handling många gånger som gör det mesta ännu mer 
problematiskt (Hillbur, 2004). 

3.1 Litteraturstudierna 
Den litteratur som är analyserad är främst artiklar och rapporter som huvudaktörerna inom 
omarronderingsprocessen har givit ut. Dessa texter visar också tydligt den bakgrund och de 
känslor som en omarrondering rör upp och framför allt vilka intressen som styr. Länsstyrelsen 
Dalarna har en avgörande roll tillsammans med de andra huvudaktörerna. Jag har också 
använt mig av litteratur som Naturvårdverket har gett ut samt vetenskapliga artiklar och 
böcker som rör biologisk mångfald och natur- och kulturlandskapet. Min litteraturstudie 
består av både utländska- och svenska källor. Den litteratur som berör omarronderingen har 
varit svår att finna då det är ett begränsat ämne. Den litteratur som finns är främst av ett 
kulturhistoriskt perspektiv vilket gör att min bakgrundsstudie har varit begränsad. Även 
utländska studier angående omarrondering, biologisk mångfald och kulturlandskapet har varit 
begränsade. De sökorden jag har använt mig av är land consolidation, culture landscape, 
biodiersity, omarrondering, biologisk mångfald samt kulturlandskap i olika konstellationer.   

3.2 Urvalsprocess 
Eftersom min förförståelse angående omarronderingen enbart har varit förknippad med de 
dokument som har funnits från myndigheternas sida öppnades alla dörrar för mig vid mitt 
första möte med Länsstyrelsen Dalarna. Detta möte ledde i sin tur till andra möten och på 
detta sätt har jag även fått kontakt med markägare och andra myndigheter. Detta 
tillvägagångsätt kallas snöbollsurval. Nackdelarna med denna är många gånger att 
kontakterna man får kan bli ensidiga och att man enbart får kontakt med individer som de 
personerna du från början har kontakt med vill förmedla. Snöbollsurvalet har i mitt fall varit 
det mest effektiva, dessutom har det visat sig att inte blev enformigt, dock möttes jag av en 
mättnadsgrad relativt fort. Snöbollsurval är en icke-representativ urvalsprocess vilken 
definieras av att du frågar den informanten om en annan informant (Sverke, 2004 ). Det ska 
dock tilläggas att denna urvalsprocess många gånger har börjat om vid myndigheterna. Denna 
urvalsprocess har också satt naturliga avgränsningar såsom till vilka orter jag har besökt och 
inom Leksands kommun.  
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3.3 Intervjuerna 
Under den här studien har jag utfört elva intervjuer, varav fem av dessa är med 
markägare/brukare, fem av dem är med myndigheter och organisationer; Länsstyrelsen 
Dalarna, Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Leksands Kommun och Lantbrukares Riksförbund. 
Den sista intervjun har varit med professor Margaretha Ihse från Stockholms Universitet på 
grund av hennes expertkunskap inom natur- och kulturlandskap. 
 
Dessa intervjuer har genomförts i februari och mars 2013 och de har varit i Stockholm, 
Uppsala, Leksand och Falun. Dessa intervjuer har haft ett samtals liknande form, dessa 
intervjuer och har också haft en karaktär av ett samtal som Björn Gustavsson (2004) kan även 
betecknas som vad Carson, et al (2001) skulle kalla en djupintervju. Alla intervjuer med 
aktörerna inom omarronderingen har varat i cirka två timmar. Intervju i samtalsform 
definieras som ett fritt samtal där det inte har funnits några förberedda frågor utan har baserats 
på den expertkunskap som har informanten har besuttit. Dessa intervjuer kommer att 
presenteras mer ingående under stycket aktörsanalys och även i Figur 2.  
 
Anledningen till att jag har valt att använda den här typen av intervjuform är på grund av de 
olika aktörernas roller inom omarronderingsprocessen, samt deras olika upplevelser. Dessa 
intervjuer är semistrukturella och skulle även kunna definieras som en blandning av ett samtal 
och en dialog, som Björn Gustavsson (2004) definierar det. Meningen med intervjuerna har 
varit att ha en undermening att skapa en helhetsbild, vilket intervjumetoden samtal gör. 
Samtidigt som intervjumetoden dialog har en mening att komma åt betydelser i språket i 
aktörernas värld. Att jag har varit med och fört samtalet dit jag vill har varit helt oundvikligt, 
eftersom jag har varit med och skapat samtalet. En stor skillnad i intervjuformen samtal och 
dialog är att det i formen samtal är meningen att informanten ska öppna upp sig och förmedla 
sina tankar jämte mot dialogen där jag som person är en aktör i dialogen (Gustavsson, 2004). 
På grund av att detta har varit djupintervjuer har samtalet förändrats under tidens gång där det 
ibland snarare har varit en dialog och ibland samtal. 
 
Respondent  Var Representerar  Åsikter   
Johanna 
Jansson;  
Jemt-Anna 
Eriksson  

Falun 
8/2- 2013 

Länsstyrelsen 
Dalarna  
Kulturmiljöenheten  
Naturvårdsenheten 

Förstudie, 
samförvaltning 
och fäbodar  

Thomas 
Björklund 

Stockholm 
14/2-2013 

Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF) 

Omarronderingen 
är en 
mognadsfråga 

Kalle Leksand  
26/2- 2013  

Skogsstyrelsen  Natur- och 
kulturfrågor 
berörs i allra 
högsta grad  

Sara  Leksand  
27/2-2013 
 

Leksands kommun Man tar inte 
kultur- och natur 
på allvar  

Lena 
Linderheim  

Leksand  
12/3- 2013  

Lantmäteriet  Det är inte så 
märkvärdigt, 
egentligen  

Pauline Siljansnäs och 
Ljusbodarna  
6/3-2013  

Fäbodbrukare  Kunskapen om 
det extensiva 
brukandet  
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Alice Häradsbygden  
7/3- 2013  

Fäbodbrukare  Vi har förvaltat 
vårt arv dåligt  

Anders och 
Gunilla  
 

Dala-järna  
6/3-2013  

Före detta jord- 
och skogsbrukare  

En unik historia  

Fredrik  Djura  
7/3- 2013 

Jord- och 
skogsbrukare  

Astrid Lindgrens 
värld är död 

Ingvar  Östra Leksand  
12/3- 2013 

Markägare och 
”fäbodbrukare” 

Kulturlandskapet 
är oerhört 
spännande  

Figur 2. Tabell över respondenterna. Sammansatt av Lille Skarelius, (2013a)  

3.3.1 Anonymitet 
Jag har valt att inte använda brukarnas efternamn och kommer enbart att använda deras 
förnamn på grund av att de ska få vara någorlunda anonyma. Dock är det så att i och med att 
jag har använt mig av en urvalsprocess där intervjuerna har lett mig till nya intervjuer är dessa 
individer lätt igenkännliga och många är dessutom nyckelpersoner inom 
omarronderingsprocessen. Representanten från kommunen och från skogsstyrelsen kommer 
dock hållas helt anonyma på grund av att det var deras vilja, dessa individer har fiktiva namn 
och benämns som Sara och Kalle under hela uppsatsen. 

3.4 Geografiska informationssystem (GIS) 
Jag har använt mig av geografiska informationssystem för att analysera och hantera 
geografisk information. Jag använder dessa för att se hur geografisk spridning, placering, och 
form påverkar olika samband och processer. Det är möjligt att mäta avstånd, bestånd, 
variation och spridningsmönster med hjälp av detta system. För att lyckas med detta har jag 
med hjälpt av en vän skapat man en databas i ArcGis och simulerat en förenklad modell av 
verkligheten (Eklundh & Harrie , 2005). GIS är också en utmärkt metod när det kommer till 
tvärvetenskap, eftersom det ger en stor möjlighet till att med kvantitativa data visa generella 
mönster som leder till en större förståelse av samhället (Hillbur, 2004). I denna uppsats kan 
det exempelvis då vara de kartor som visar vilken åldersfördelning skogen har i Leksands 
kommun, hur skiften har förändrats före och efter en omarrondering, vilka 
omarronderingsområden som är i gång idag samt vilka naturskydd det finns i Leksands 
kommun, vilka min kamrat Kim Jensen har hjälpt mig att göra. 
 
Kartorna jag har och Kim Jensen har gjort är som tidigare nämnt är gjorda i ArcGis. De är 
uppbyggda av vägkartan, fastighetskartan, tätortskartan, terrängkartan och höjddata från 
@lantmäteriet i2012/988. Jag har också fått shape-filer med fastighetsgränser, både när det 
gäller östra- och västra Leksand samt fastighetskartan som visar fastighetskartan för byn 
Djura av Johanna Jansson på länsstyrelsen i Dalarnas län. Informationen angående skogens 
ålder samt vilka naturskydd som finns i områdena kommer från skogsstyrelsens databas, 
skogens pärlor samt kNN- institutionen för skoglig resurshållning, SLU. Kartorna är gjorda i 
rasterdata, förutom de som visar naturskydden som visas som polygoner.  

3.5 Orsak- och verkandiagram 
Ett orsak- och verkandiagram (Causal loop diagram, CLD) är en metod av systemvetenskap. 
Det visar hur olika samband verkar genom att kartera upp orsaksdiagram. Sättet att tänka 
kommer främst från studier som använder sig av generiska system, (Vennix , 1996; Sterman 
2000; Haraldsson & Svedrup, 2004). Metoden används för att konstruera en modell genom 
strikta system, där man härleder länkar genom empiriska och experimentella metoder 
(Haraldsson, 2005). 
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Anledningen till att jag använder mig av orsak- och verkandiagram i analysen är för att ett 
orsak- och verkandiagram visar ett gemensamt och entydigt språk för att beskriva relationer 
mellan olika komponenter i ett system. Det ger också en helhetsbild av hur ett system ser ut, 
vilka långtgående effekter som kan tänkas komma. Det beskriver också relationer som vi 
kanske inte tidigare förstod fanns, se vilka samband och orsaker som driver en 
omarrondering, hur den påverkar kultur- och naturlandskapet och vilka långtgående effekter 
och konsekvenser som kan tänkas finnas. Mitt orsak- och verkandiagram är baserat på hur jag 
har tolkat det material jag samlat in.  
 
En begräsning med ett orsak- och verkandiagram är att systemgränserna bestäms av individen 
som gör diagrammet. Om systemgränserna inte är riktiga kommer heller inte slutsatserna att 
vara det. För att undvika detta har jag fått hjälp av flera personer att korrigera diagrammet. 
Både av människor som är insatta i hur systemet fungerar samt de som inte från början hade 
någon aning.  
 
Under själva analysen av orsak- och verkandiagrammet kommer det finnas en mer exakt 
beskrivning om hur diagrammet ska läsas. 
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4. Ägosplittring i Leksand 
Leksand kommun, i norra Dalarna, karaktäriseras av en bruten landyta, vidsträckta skogshav, 
ett bergkull-landskap, blånande höjder och en stor rikedom på sjöar. Marken består nästan 
helt av svårbrukad morän förutom under de områden som ligger under höga-kusten linjen. 
Dessa är älvdalgångara runt Österviken, Byrviken, Styrsjön, Molnbyggen och Insjön där det 
finns marker med fina sedimentavlagringar såsom finmo och sandmo. Huvudbygden i 
Leksand är belägen här just på grund av de goda odlingsmöjligheterna här (Andersson, 1983). 
Genom landskapet rinner Dalälven som delar Leksand i två delar, från Västerdalarna i 
nordväst till Bergslagern i sydost. En västlig och östlig arm går igenom Leksand och möts 
återigen nedanför Gagnef. Det är också dessa armar som delar Leksand i väst och öst (Ersgård 
, 1997). Enligt Ulf Sporrong (1995) kan ett vant öga tydligt se ägosplittringen i landskapet. 
Detta stärks också av Arnberg & Wästfelts (2012) forskning i Boda och Siljansnäs, där de 
genom fjärranalys har undersökt diversiteten i landskapet där resultatet blev att det var en stor 
skillnad mellan de två orterna, där Boda som inte är omarronderat hade mycket större 
diversitet än vad Siljansnäs, som är omarronderat. 

4.1 Historisk bakgrund 
För att kunna knyta an till hur omarronderingen verkligen kommer att påverka kultur- och 
naturlandskapet är det viktigt att se till den historiska aspekten. För att veta vad vi kan förlora 
måste vi också veta vad vi idag har och vad som har byggts upp under tid. Det är också 
väsentligt att förstå de kulturella och sociala relationerna i bygderna för att förstå hur 
kulturlandskapet är uppbyggt. 
 
Leksand har en lång historia vilket har gjort att ett fantastiskt kulturlandskap har byggts upp 
under flera tusen år. Redan på stenåldern var Leksand bebott, troligen av 25-40 individer som 
levde av att väldigt extensivt jord- och skogsbruk (Andersson, 1983). Under äldre järnåldern 
blev Leksand bosatt mer kontinuerligt och under yngre järnåldern blev svedjebruket mer 
vanligt och järnstationer började rent hypotetiskt att växa under den här perioden. Under 
vikingatiden börjar man odla upp större arealer av landskapet och Leksand börjar växa både 
ekonomiskt och befolkningsmässigt (Andersson, 1983). Leksand fortsatte att växa under 
medeltiden förutom under 1300-1400 talet då det stagnerade. Under 1500-talet började de 
första fäbodarna komma i skrift och även blandbyar, fäbodarna hörde till gårdarna och var 
belägna i byarnas skogsmarker. En blandby kännetecknas av att individer som använde byn 
som fast bosättning och de som bodde där säsongsbetonat (Andersson, 1983; Ersgård , 1997). 
 
1500-talet i Leksand kan betraktas som en väldigt expansiv period, efter digerdöden och 
ekonomiska svårigheter. Byggnadsantalet under denna period var stort och kännetecknas av 
storfamiljsgårdar, samt att byarna börjar utvecklas ordentligt. Den sekundära byutvecklingen 
är vanligt på grund av att gårdar klyvs. Det är också troligt att bystrukturen har börjat få en 
med konsekvent form under denna tidsperiod (Andersson, 1983; Ersgård , 1997). 
 
Leksand karaktäriseras av en stark befolkningstillväxt under 1700-talet. Vilket gjorde att 
hemmansklyvningarna ökade starkt. Detta innebar att en större känslighet för missväxt men 
gjorde samtidigt att byarnas areal ökade, samtidigt som man ökade nyodlingarna vid 
fäbodarna. Detta på grund av man vägrade släppa sina jordlotter i byn och de envisa 
förhållandena till den ärvda marken, vilket gjorde att man blev tvungen att expandera på 
andra håll (Andersson, 1983). Under 1800-talet hade den här hemmansklyvningen gjort att 
ägosplittringen blev så pass stark att det rationella jordbruket blev svårt att upprätthålla. Även 
fast ägosplittringen blev svår slutade man inte med den här arvstraditionen, utan syskonen 
fortsatte att sämjedela (Andersson, 1983; Sporrong, 1995). 
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4.1.1 Markförhållande före storskiftet 
Landskapet förändrades mycket under de senare århundranden, de landskapen som både 
Ersgård (1993) och Andersson (1983) beskriver stämmer inte överens med de landskap som 
storskifteskartorna visade sedan. Det dessa kartor visar, stämmer snarare överens med dagens 
kulturlandskap, med stora förtätade byar längs med skogskanterna (Ersgård , 1997). 
Arkeologiska undersökningar visar på att det kan ha skett kraftiga nedläggningar av gårdar 
under början av 1800-talet, vilket har förklaringar av skred och ras men dessa naturkatastrofer 
kan omöjligt beskriva de påtagliga strukturella förändringar som har skett mellan 1600-1800 
talet (Ersgård , 1997).  Detta tyder alltså enligt Ersgård (1997) att det tidigare har skett en 
form av omstrukturalisering av inägomarken, vilken då har varit en strategi som byn har varit 
tvungen att utveckla för att kunna hantera fördelningen av marken. Genom dessa förändringar 
omdefinieras relationen mellan gården och landskapet och för första gången framträder byn 
som en social- och ekonomisk samverkan (Ersgård , 1997). 
 
Ägosplittringen enligt Ersgård (1997) är ett fenomen som uppstod när gamla traditioner 
såsom att besvärja landskapet och avveckla rituella former under 1300-1400 talet försvann 
och istället blev inägomarkerna en form av en social struktur. De användes för nya 
gårdsbildningar och att upprätta allianser mellan gårdar. Dock fick denna förändring ett slut 
på 1600-talet när utvecklingen återigen hade nått en gräns och istället blir byn en definiering 
av landskapet och gården, vilket då ledde till att det var möjligt att fortsätta fördela jorden 
som man tidigare hade gjort (Ersgård , 1997). Staten förbjöd redan 1459 genom Kristian 1 
hemmansklyvning av skattejord, men efter att ha förlorat kontrollen över Dalarna gick man 
istället till att låta sämjedelningvara tillåtet. Sämjedelning är ett lagligen oreglerat skifte, 
vilket var tillåtet. Resolutioner och lagar har haft svårt att hävda sig mot sedvänjan, vilket i 
Dalarna har varit att dela skiftena mellan alla arvingarna (Westholm, 1992; Bortas , 1992). 
 
Westholm (1992) skriver i sin doktorsavhandling att ägosplittringen troligtvis har varit en 
konsekvens av överbefolkning i Dalarna under sen medeltid. Det var troligtvis en följd av det 
välstånd som handeln med järn har medfört, istället för att Dalarnas befolkning ska betala 
skatt blev deras skyldighet att leverera ved och kol till bergsbruket, vilket Westholm (1992 
refererar till Rosander (1985). Under 1500-talet fick dessa individer istället betalt vilket 
gjorde att välståndet ökade. Tillsammans med de inkomster de fick från skogsbruket gjorde 
att det troligtvis blev en större befolkningsökning här än i resten av Sverige. Denna 
överbefolkning gjorde att det blev viktigare att äga en bit mark, vilket även Pallin (1977) i 
Westholm (1992) menar, att när jordbruket knappt klarar försörjningen och när tillgången på 
jord minskas, då är det ännu viktigare att behålla den inom familjen.1 Att ägosplittringen har 
varit så stark i Dalarna kan inte enbart bero av överbefolkningen utan beror mycket av en lång 
historia av mångsyssleri, alltså i form av bergsbruk, järnmalm och myrjärn, vilket hela tiden 
har varit ett komplement till skogs- och jordbruksnäringen vilket också fick en betydande 
utsträckning utanför Sverige. De här komplementen var också det som gjorde att de här 
småbruken överlevde (Westholm, 1992). 

4.2 Storskiftet 
I resten av Sverige hade det redan genomförts både solskifte och storskifte. Innan solskiftet 
ägdes åker och äng separat av bönderna i byn. Ägorna i byn var mycket splittrade även i 
resten av Sverige. Denna ägosplittring och dessa förhållanden var mycket besvärliga utan en 
organiserad byråkrati. När handeln ökade med jord under medeltiden blev det dock svårt att 
hålla reda på vems mark som var vems, vilket i sin tur förmodligen ledde fram till den första 

                                                 
1 Pallin, B. (1977) Bälg och bondelag (Vol B34) 
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skiftesreformen, solskiftet (Cserhalmi, 2003). Solskiftet och tegskiftet är dock dåligt känt i 
Dalarna och det finns inga påvisade spår om att detta skulle ha skett (Westholm, 1992). 
 
Storskifte pågick i Sverige mellan 1749-1829 och det var meningen att den moderna 
skiftesreformen skulle avsluta ägosplittringen och tegindelningen. Man ville bryta ut ägorna 
ur bykollektivet och få till mer rationellt brukningsbara tegar. Dessa större tegar skulle göra 
att individen skulle få en större kontroll över den egna jorden (Cserhalmi, 2003). Storskiftet 
kom dock till Dalarna under början av 1800-talet. Före storskiftet kunde en markägare i 
Leksand ha mark i cirka 300 ägofigurer. Gårdarnas inägor i den mån det gick samlades till ett 
mindre antal större skiften. Detta skulle leda till en större möjlighet för ett rationellt jordbruk 
(Andersson, 1983). Det har varit ett genomgående motiv till alla skiftesreformer, att 
jorddelningen ska göra att jordbruket effektiviseras och avkastningen ska öka (Westholm, 
1992). 
 
Leksands socken blev storskiftad 1819-30. Storskiftet gjorde att det blev en noggrann 
kartläggning med en bra ägostruktur. Detta gjorde också man kunde kartlägga de olika äng- 
och hagmarkerna, exakt hur byarna var belägna, vart byvägar gick och vart åkerskiften låg. 
Skogen räknades också med i storskiftet och lades på varje enskild by (Andersson, 1983). Det 
var vanligt att skogen inte skiftades i övriga Sverige på grund av den sågs som en ekonomisk 
resurs vilket gjorde att gårdarna kollektivt kunde utnyttja den tillsammans. Den skog som låg 
i närheten av anläggningar som ansåg timmer till brännved eller byggnadsmaterial som en 
eftertraktad vara, skiftades skogen tidigt (Cserhalmi, 2003). 
 
Under storskiftet i Leksand tillkom det också 44 fäbodar, dessa var små och övergavs också 
väldigt tidigt. I norra Dalarna och då Leksand avstannade dock inte hemmansklyvningen utan 
den fortsatte vilket har gjort att ägosplittringen idag på många ställen är lika stor som innan 
storskiftet (Andersson, 1983). Om man diskuterar storskiftet i Dalarna är det många som 
påpekar att detta skulle vara något som bönderna ställde sig negativa till, det är inte riktigt 
sant. Allmogen i Leksand önskade ett storskifte på grund av den svåra ägostrukturen. Det är 
viktigt att förstå att det förmodligen var större jordägare och överhetspersoner som spelade 
stor roll och att inte bönderna alla gånger upplevde det på samma sätt eftersom de ville bevara 
vad de menade på var ett fungerade system. Det ska också tilläggas att under den här perioden 
var de tekniska reformerna under full uppgång i resten av Sverige, i alla fall på ett idéplan 
(Sporrong, 1987). Sporrong (1989) menar att ägosplittringen inte har varit i obalans, utan har 
snarare har varit en social konstruktion, där befolkningen var homogen och där de sociala 
relationerna har varit fokuserade på både gårdarnas fortbestånd samt jordägande i sig. 

4.2.1 Konsekvenserna för kulturlandskapet 
Utan att tveka kan man säga att storskiftet fick stora konsekvenser för kulturlandskapet, 
speciellt eftersom de nya gränserna innehöll gamla fastighetsgränser, såsom skog, fäbodar och 
inägomarker. Ägogränserna drogs oftast tvärs över åkrar, dessa åkrar var då inte heller sällan 
några fåtal meter breda och kilometer långa. Det var endast några få skiften som fick behålla 
sina gamla fastighetsstrukturer, vilka då var intagor på skogen samt gamla gärden (Sporrong, 
1995). Den rörligheten som Ersgård (1997) diskuterar menar Sporrong (1995) då är borta 
vilket gör att det nya skiftet möter en ny form av ägosplittring, eftersom de gamla systemen 
var helt oberoende av ekonomiska gränser. Dessutom försvann det sociala systemet som 
rörligheten hade med sig. I stort innebar det att storskiftet medförde en ännu större 
ägosplittring än den som tidigare var, vilket Sporrong (1995) menar på att det man egentligen 
försökte motverka med ett storskifte var precis det man gynnade fast i en ännu värre form. 
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4.3 Ägosplittringen på 1900-talet 
Laga skiftet kom aldrig till Leksands socken, i alla fall inte under 1800-talet, eller när det 
pågick i resten av Sverige. Det mesta av norra Dalarna är fortfarande enbart storskiftade. 
I Sverige är det endast ett fåtal byar i hela landet som har blivit oskiftade. På samma sätt som 
med storskiftet räckte det med att minst en brukare ville skifta byn. Processen rullade igång 
när ansökan om laga skifte var inlämnad. När uppmätningen var klar kom lantmätaren med ett 
förslag om hur förrättningen skulle bli. Lantmätaren handlade i samråd med brukarna i byn 
och i grannbyarna samt med medhjälpare och syningsmän (Cserhalmi, 2003). Efter att 
förrättningsplanen var framtagen var det upp till bönderna att godkänna planen eller ej. 
 
Fördelningen av marken strävade lantmätaren efter att bibehålla bystrukturen, dock var viljan 
att samla ägorna i en samlad figur större och då blev vissa gårdar belagda med 
utflyttningsskyldighet. De gårdar som oftast flyttades ut var de som hade investerat minst 
pengar i köks- och trädgårdar. Laga skiftet kan också ses som startgropen för den agrara 
revolutionen i Sverige (Cserhalmi, 2003). Eftersom lagaskifte i princip aldrig nådde norra 
Dalarna, förutom till några få socknar, är det vi idag kallar omarrondering egentligen en typ 
av lagaskifte (Westholm, 1992). 
 
Efter andra världskriget insåg nationerna att det var av stor vikt att vara nationellt 
självförsörjande. 1947 års jordpolitiska beslut satte riktlinjer såsom inkomstmålen. 
Jordbrukarbefolkningen skulle ha samma möjlighet till att uppnå och bevara jämställdhet och 
vara jämförbara med andra samhällsgrupper (Westholm, 1992). Detta gjorde att man 
preciserade hur mycket hektar åker och skog som skulle försörja en familj, vilket då var 10-20 
hektar åker. Ett normaljordbruk på sikt skulle vara 20-30 hektar åker (Westholm, 1992). 
 
1950-talet präglades av intensifiering och koncentration inom jordbruket i Sverige och antalet 
jordbruk minskade med nästan 20% under tio år. Den areal som var dåligt arronderad och 
hade dålig produktivitet togs ur produktion men framför allt var det små jordbruk och åkrar 
mindre än 10 ha som försvann (Westholm, 1992). I Dalarna blev på grund av mekanisering, 
större arealer och mindre jordbrukare ägosplittringen ett stort problem, vilket gjorde att man 
bedrev ett laga skifte som var specifikt framtaget för ägosplittrade områden. Varje ägare 
skulle få sin mark på ett fåtal ställen och i större skiften. Däremot möttes det av mycket 
motstånd, det var inte förrän 1962 som sämjedelningen blev förbjuden som ägosplittringen 
stoppades på riktigt, även skiftena nu inte längre blev mindre så ökade antalet ägare 
(Westholm, 1992). 
 
Under 1970-talet blev det återigen legitimt att producera mer än vad som förväntades. 
Jordbrukspolitiken fick en mer prioriterad ställning. Ägosplittringen stod dock fortfarande 
som ett problem men det som främst var ett problem var motståndet från markägare mot 
myndigheterna stort. Den regionala jordbrukspolitiken gav då hög prioritet åt just 
skiftesreformerna. Den trubbiga lagstiftningen gjorde att det blev problem. I dessa områden 
har då ett informellt system utvecklats där jorden brukas oberoende av ägoförhållandena, 
eftersom lagstiftningen inte kunde snabba på skiftesreformen, menar Westholm (1992). Han 
menar också att detta är på grund av de två samverkande processerna, eftersläpning från de 
statliga instanserna samt anpassningen till förhållandena som råder från de övriga aktörerna, 
är det som kan förklara att denna ägosplittring har kunnat överleva, även om jordbruket har 
präglats av mekanisering och storskalighet (Westholm, 1992). 
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5.  Kulturlandskapet 
Föregående kapitel tar upp hur kulturlandskapet Leksand skapades. Fäbodsystemet och 
fäbodarna har varit en förutsättning för uppbyggnaden av det kulturlandskap Leksand har 
idag. Idag har fäbodarna till stor del spelat ut sin ursprungliga roll, men präglar fortfarande en 
så stor del av Leksands kulturlandskap. 
 
Leksand har ett rikt natur- och kulturlandskap, där mycket av kulturlandskapet kretsar kring 
fäbodarna. Föregående kapitel beskrev hur Leksand definierades av mångsyssleri, där man 
har varit beroende av flera inkomstkällor, där den vanliga individen har levt av jord- och 
skogsbruket som hushållningsbruk till stor det. På grund av att jordbruksmarken är en relativt 
liten del av Leksands yta, har man utnyttjat den främst till produktion och djuren har varit på 
fäbodarna. Att åkermark inte har varit den största inkomstkällan är tydligt när man ser till den 
brukade marken år 1901, vilket Larsson (2009) tar upp i sin avhandling. År 1901 var det 
enbart 6748 hektar mark, vilket var cirka 6 % av landytan i dåvarande sockengränserna i 
Leksand, medan skogsmarken var 78,5 procent vilket motsvarade 87 081 hektar. Däremot 
menar Montelius (1975), att det är svårt att avgöra vad som var huvudnäringen för Leksands 
socken, eftersom djurnäringen och åkerproduktionen var beroende av varandra, Montelius 
(1975) avslutar sin bok med att skriva att fäbodarna idag är en kontakt av det som är 
förgånget och det som är nuet, där fäbodarna är en plats dit stressade stadsmänniskor kommer 
och tar det lugnt. 
 
Fäbodarna var en viktig del av Leksands djurhushållning. Mellan 1600-talets andra hälft till år 
1730 var det krav på att alla skulle ha en fäbod, det skulle vara en gemensam flyttning, 
eftersom byn tillsammans ägde utskogen. Dessutom var det vanligt att man började bruka 
fjärrfäbodar, vilket låg på ett längre avstånd från hemgården. Hela socken togs i anspråk för 
att byarna skulle sköta sina djur. Tväfäbodsystemet började vilket gjorde att man kunde ta 
mer mark i anspråk. Mellan 1730 och 1800 började även markanvändningen vid fäbodarna att 
intensifieras, man började röja upp åkrar, sätta stängsel i skogen. Det var också vanligt att 
man lånade kor från andra socknar, vilket också tyder på en ännu större utvidgning av betet 
från själva hemgården. Efter 1870 började en kraftig nedläggning av fäbodarna till förmån för 
mjölk- och köttproduktion (Larsson, 2009 ; Montelius, 1975). 

5.1 Förändringar i landskapet 
Varför är dessa marker utmarker viktiga idag då? Allt människan tidigare har gjort har satt 
sina spår på olika sätt i vår natur, det kan antingen vara spår i marken från dagens 
skogsindustri, eller djur som människan har utrotat vilket Emanuelsson (2009) skriver om. 
Det jag vill ha sagt är att vi inte riktigt vet hur vi påverkar landskapet idag, detta är något som 
Margaretha Ihse påpekade under vårt samtal. Vi vet exempelvis inte hur det rationella 
skogsbruket idag påverkar landskapet, hur djupa spår vi lämnar (Ihse, 2013, muntlig 
kommunikation). 
 
Förändringarna som har skett under de senaste 100 åren har varit drastiska, djuren håller idag 
inte på att dö ut utav människans jaktvanor, utan av de drastiska förändringar som har skett 
som gör att varken natur- eller kultur hänger med (Ljung, 2003). Att den boreala barrskogen 
skulle vara tåligare än regnskogen, det menar Ljung (2003) inte är sant. Den boreala skogens 
arter är anpassade efter diametralt annorlunda skogsdynamik och är beroende av 
spridningsvägar för att kunna överleva. 
 
Det är inte bara i skogen som den förändrade hävden har slagit hårt, utan även i ängsmarker 
och beteskogar, fäbodmarker och gårdar. Ljung (2003) menar också att även om det rationella 
jordbruket har drabbat Leksand lika hårt, så har skiftesreformerna gjort att det har blivit större 
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förändringar genom täckdikning av åkermark, uppodling och konstgödsling. Alla dessa 
förändringar, med det jag precis beskrev med mindre kreatursdrift har gjort att det endast är 
en liten bråkdel av de artrika biotoperna kvar i landskapet (Ljung, 2003). Det handlar inte 
enbart om att intensifieringen och igenväxningen tränger undan organismer, det leder också 
till isolering av biotoper. Detta gör att det möjligen kan finnas en utdöendeskuld, vilket 
betyder att hävdberoende arter kan minska även innan biotoperna minskar ytterligare 
(Emanuelsson, 2009) 

5.2 Naturbetesmarker 
Marker med lång historisk kontinuitet, som har brukats under hundratals eller flera tusen år, 
vilka fäbodar och skogsbete går under, har en speciell flora och fauna (Ekelund, 2007). De 
största grupperna av enskilt hotade djur finns främst i jordbrukslandskap. Detta beror på att 
både intensifiering och igenväxning medför att organismer trängs undan. Detta gäller speciellt 
då landskap som tidigare har gynnats av ett lågintensivt bruk med extensivt bete 
(Emanuelsson, 2009). Det är svårt att förstå hur mycket ett bete kan påverka ett landskap, den 
dagen vi stängslar ut älgar och andra djur från skogen och vi får enbart buskar. Ett landskap vi 
inte är vana att se, dessutom är det så att vi vet alldeles för lite om hur betesbrukets spår ser ut 
i dagens skog. Utmarkerna vilket i detta fall är skogsbete och fäbodbruk har nyttjas sedan 
förhistorisk tid. I dagens jord- och skogsbruk är det knivskarpa gränser mellan åker, äng och 
skog, så såg det inte förr. Då var gränserna flytande och långa skogsbrynskanter var 
framhävande (Ekelund, 2007; Emanuelsson, 2011). 
 
Naturbetesmarkerna var viktiga för Sverige rent historiskt sätt, speciellt i Leksand där det inte 
fanns tillräckligt stor mängd åker- och ängsmarker för djuren att beta på i närheten av 
gårdarna och därför var fäbodsystemen av stor vikt (Andersson, 1983). Idag är de viktiga för 
naturvården, på grund av att dessa marker ofta har höga biologisk mångfald och kulturvärden. 
Det finns en vilja att öka betet, speciellt är detta viktigt när det kommer till naturbetesmarker, 
där bete vid en tidpunkt har upphört (Kumm, 2003). Idag ser vi att betet försvinner och att 
antalet betande djur minskar något. Kumm, (2003) menar på att vi idag ska dra nytta av 
sådana marker, där vi kan få en kostnadseffektiv köttproduktion samt en gynnsam naturvård. 
 
Eftersom vi idag är i riskzonen för att de kvarvarande betesmarkerna som finns i de svenska 
skogarna ska gå förlorade är det viktigt med nya lösningar inom både naturvård och jordbruk. 
Anledningen till att detta bete går förlorat är enligt Kumm (2004), de höga kostnaderna för 
små betesmarker och med betesdjur med små besättningar. Enligt Kumm (2004) skulle det då 
nya landsbygdsprogrammet medföra negativa effekter på just detta. När betet i sin tur 
försvinner kommer också biologisk mångfald att försvinna som följd. För att säkra ett hållbart 
bete, bör man återskapa stora hage- och skogmosaiken, menar Kumm (2004). Detta är också 
något som Cousins (2011) menar, eftersom det kan finnas fröbanker kvar i marken som gör 
att vi kan återskapa den flora och fauna som tidigare varit. Isolering mellan olika typer av 
marken ökar risken för lokal utrotning som är beroende av gräsmarker. Dessutom är 
naturbetesmarker nyckelområde för både naturvård, kulturmiljövård och rekreation inom 
jordbruksdominerade landskap med sin rika flora och fauna (Emanuelsson, 2011) 

5.3 Kulturskogen 
Det skogsbältet som omger hela norra halvklotet, höjd med polcirkeln och närmast söder 
därom, kallas taigan. Taigan innehåller cirka 1,5 miljarder hektar och därmed en tredjedel av 
all skog i världen. I nästan hela denna period är älgen, vargen, mård, pärluggla, skogsstjärna 
och väggmossa utbredda. I Ryssland, där det fortfarande finns skog som är oberörd av 
massavverkning finns det djur, växter och organismer som har blivit undanträngda i våra 
svenska skogar. I Leksandsområdet, som till stor del består av sandiga marker, är skogarna 
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trots allt ganska artfattiga. Det är inte förrän veden är död som livet börjar myllra i dessa 
skogar, det är då mossor, lavar, svampar och insekter börjar leva. Det är nästan upp till 6000-
7000 arter som är beroende av den döda veden i skogen. Den boreala barrskogen är oftast mer 
levenade under ytan än på ytan (Bernes, 2011). 
 
Att förvandla skogen idag till naturskog är av all största vikt, det har en avgörande roll för 
Sverige i utvecklingen från bondeland till industriland. Ett kulturskogslandskap, vilket vi hade 
i början på 1900-talet, det var en blandning av skogsbete, fäboddrift och renskötsel 
tillsammans. Kulturskogen som under 1900-talet har förändrats till en monokultur, formad av 
skogsindustrins likformade behov. Enligt Sylwan, (2011) är vi idag kanske är på rätt väg igen, 
med miljöhänsyn i skogen, där den nya kulturskogen består av en större insikt av vad som ger 
bra produktion. När det kommer till skogen, fungerar ekosystemen liknande, i detta fall gäller 
det när bestånden blir mer och mer likåldriga, de naturskogsliknande ytorna kommer då att bli 
små öar i tämligen artfattiga skogar, vilket gör att det då uppstår en isoleringseffekt,  
(Emanuelsson, 2009). För att kunna öka biodiversiteten i skogen är det viktigt att öka 
mängden död vet samt att öka andelen gammal skog, gärna över 150 år (Svensson, et al, 
2002). 
 
Även om vi har börjat föra in mer naturvård och miljöhänsyn i skogsbruket idag, finns det 
ingen som inte kan säga att det har hänt mer nu någonsin än vad det tidigare hänt och på 
mycket kortare tid. Dessa hundra år av ett hårt bedrivet skogsbruk, med gödsling, dikning och 
systematisk bekämpning av lövträd har skapat ett starkt fragmenterat landskap, både dränerat 
på arter och biologiska strukturer. I slutet på 1900-talet fanns det enbart rester av det 
mångformiga kulturlandskapet som en gång har funnits (Josefsson & Östlund , 2011). 
Josefsson & Östlund (2011) ställer också sig frågor hur vi idag ska handskas med den 
skyddsvärda skog som finns kvar? 

5.3.1 Det rationella skogsbruket 
Det finns olika typer av skogsbruk som bedrivs idag, där det rationella skogsbruket, 
kalhyggesbruk, trakthyggesbruk är det som är vanligast. Det finns dock andra typer av 
skogsbruk också såsom exempelvis kontinuitetsskogsbruk, vilket också kallas för blädning 
eller plockhuggning 
 
Under det senaste århundradet har både det rationella jord- och skogsbruket gjort att 
produktionsytorna har blivit större och ett mer homogent bestånd har skapats i landskapet. Det 
rationella skogsbrukets ursprungliga idé är att man delar in skogen i årsrutor där syftet är att 
ha avverkningsfärdiga bestånd under omloppstiden. Omloppstiden bestämmer antalet rutor, 
det vill säga om omloppstiden är 150 år, så delas skogen in i 150 rutor där man då varje år tar 
en ruta, avverkar och planterar ny skog. Idag är det inte riktigt så det går till, men själva 
grundidén är kvar.  Det är skogsvårdslagen i praktiken bestämmer vad man får avverka 
genom ålder, bördighetsförhållande och vilken ålder det är förbjudet att avverka före 
(Niklasson & Nilsson, 2005; Bernes, 2011). 
 
Mellan avverkning och plantering ska man i regel röja och gallra under ett visst tidsspann. Det 
finns vissa grundprinciper när det kommer till kalavverkning, det är att det är endast 
fastigheter som har under 50 hektar mark som får avverka all gammal skog och kalhyggen 
över 0,5 hektar måste anmälas innan avverkning. Detta ger skogsstyrelsen en möjlighet att 
inspektera innan avverkning för att se att det inte finns några skyddsvärda biotoper på platsen 
(Niklasson & Nilsson, 2005). 
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Ett rationellt skogsbruk följer ofta av markberedning, sådd eller en av plantering. 
Markberedningen innebär att man blottar mineraljorden, vilket till en början skedde genom att 
bränna hygget men idag sker genom maskiner som plöjer upp grunda fåror (Bernes, 2011).  
 
När träden avverkas eller dör återförs koldioxiden till atmosfären. I Sverige har vi en högre 
tillväxt i skogen än vad vi har avverkning vilket gör att skogen fungerar som en 
koldioxidsänka. På grund av en högre efterfråga på fossilt bränsle har gjort att man har ersatt 
detta med förnybar energi såsom ved och virke. För att producera bioenergi använder man 
främst GROT, vilket är grenar, rötter och toppar. En produktion av bioenergi kan skapa 
näringsutarmning av markerna just på grund av att man använder GROTet som i de marker de 
får ligga kvar återför näring till skogen (Bernes, 2011) 
 
Skogsvårdslagen är den lagen som reglerar skogsskötseln. En av de nackdelarna med 
rationellt skogsbruk är att det ofta är en ensam individ som avverkar stora ytor. Vilket gör att 
många av de besluten är delegerade till lägre nivåer. Vilket främst handlar om naturvården, 
där föraren får information genom GPS och GIS (Niklasson & Nilsson, 2005). 

5.4 Styrning och styrmedel inom miljövården 
Även om vi idag har mer miljötänk i skogsbruket, är det tydligt att det inte alltid är 
tillräckligt. Därför är det viktigt att se till vilka de bakomliggande faktorerna av vissa beslut. 
Hur vi ska nå miljömålen, eller hur vi ska skydda vår miljö och gå mot ett mer hållbart 
samhälle ligger mycket i vilket förnuft som styr hur en sådan förändring ska ske. Alltså vilken 
miljöpolitik som ska genomföras för att vi ska nå det vi har kommit överens om. Syftet är att 
miljöstyrningen ska förvandla det individuella tänkandet till mer hållbara och miljövänliga 
sätt att prioritera (Kronsell & Bäckstrand, 2010 ). 

5.4.1 Förnuftet 
Kronsell och Bäckstrand (2010) presenterar tre olika sätt av det förnuftet som styr 
miljöstyrningen. Den första styrningen handlar om att blanda olika styrsätt, en hybridstyrning, 
där också olika typer av förnuft kan blandas. Andra alternativet handlar om en toppstyrning, 
där man tar fasta på de byråkratiska system som finns. Toppstyrning handlar om att det är 
experterna som vet bäst och det inte är någon form av samrådspolitik. Det då är för allas 
bästa, eftersom besluten är tagna av dem som enligt byråkratin vet bäst eller kan mest. Detta 
styrsätt har fått mycket kritik när det kommer till att lösa miljöproblem. Det tredje sättet är en 
typ av samrådförvaltande styrning, där man antar att de bästa besluten tas om alla intressenter 
får tala för sig och komma till ett gemensamt beslut. Information och informationsdelning är 
av stor vikt. Det handlar också om att intressenterna i ett tidigt skede ska få tillgång till 
material och processen, både för det är viktigt att processen är transparant och eftersom det 
också många gånger kan handla om lokal kännedom snarare än expertis från vetenskap 
(Kronsell & Bäckstrand, 2010 ). 
 
Relationen till naturen kan se olika ut, det finns den som använder sig av naturen för att 
överleva. Det kan handla om att utnyttja naturen för en ekonomisk vinning, där det är en stor 
skiljaktighet mellan just de kulturella perspektiven samt att använda naturen som en resurs. 
Hjort-af-Ornäs (1996), menar att för den enskilda individen det snarare är av vikt att se till 
hans eller hennes roll inom kunskap snarare än att se till individens roll inom samhälle eller 
kulturella preferenser. I stort handlar det om att söka temporära lösningar för hållbara 
lösningar för miljön. Detta handlar om vilka preferenser individen har men också hur de 
ekonomiska systemen är påverkade av miljöbedömningarna. Hjort-af- Ornäs ställer sig också 
i stånd för den samrådsgivande styrningen, där det är viktigt att involvera lokal kunskap, 
värden och sociala institutioner (Hjort-af-Ornäs, 1996). 
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5.4.2 Naturvård- och miljövård  
I Sverige är samrådsförvaltande synsättet, eller medborgardeltagandet som andra författare 
väljer att kalla det är idag en grundläggande förutsättning i målet om hållbar utveckling i 
Sverige. Det är en del av en internationell utveckling. Naturvården-och miljövården har 
tidigare världen över och i Sverige varit väldigt centraliserad, vilket har gjort att man har valt 
att möta den omfattande kritik som centraliseringen av naturvården har fått (Sandström , 
Falleth , & Hovik , 2008 ). 
 
Emanuelsson (2011) tar vid det här tänkandet angående olika typer av förnuft och styrningar. 
Han menar att även om vi går mot ett mer landskapsintegrerat sätt att tänka, vilket man då 
skulle kunna förknippa med den samrådsförvaltade styrningen, finns det fortfarande många 
svagheter med systemet. Exempelvis när det kommer till skyddsreservat så ska man även om 
man har en styrning av en samrådsförvaltande politik, där tanken är att individen själv ska 
styra förnuftet mot ett mer hållbart samhälle så innebär detta inte att vi kan ta bort alla 
skyddsåtgärder. Det finns uppenbara fördelar med att ha reservat menar han, speciellt om de 
sköts rätt, där reservatet visar värdekärnor i ett integrerat landskapssammanhang. Den nya 
skogslagstiftningen ska spela stor roll eftersom miljömålen och produktionsmålen jämställs 
(Emanuelsson, 2011). 
 
Ett intensivt skogsbruk har just lett till att medelåldern på skogen har sjunkit på många håll 
vilket då skulle kunna motverkas genom reservat med tanke angående fri utveckling. Andra 
sätt som då passar bättre med den samrådsförvaltande styrningen är naturvårdsavtalen som 
markägare och stat kan komma överens om. Detta öppnar upp för dialog men blir desto dyrare 
för staten (Emanuelsson, 2011). 
 
. 
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6. Resultat  
I detta kapitel kommer mina resultat att redovisas. Skogen får naturligt en större del i 
omarronderingsprocessen på grund av att Leksand natur-och kulturlandskap till största del 
består av skog. För att förstå den faktiska påverkan på natur- och kulturlandskapet är det 
därför viktigt att se hur skogens åldersfördelning ser ut i Leksand. Detta på grund av det 
rationella skogsbruk som har bedrivits trots ägosplittringen. När det gäller jordbruksmarken 
har det också bedrivits ett konventionellt jordbruk under en lång tid, men påverkan blir inte 
lika stor på grund av att ägostrukturerna i landskapet fortfarande finns kvar till skillnad från 
skogen. Detta kommer att bli mer tydligt under presentationen av respondenterna.  

6.1 Skogens åldersfördelning Leksand 
Enligt Kalle (2013, muntlig kommuniktion) på skogsstyrelsen finns det enbart 1-3% 
gammelskog kvar. Eftersom många av informanterna har påstått att oavsett ägosplittring 
bedrivs ett rationellt skogsbruk till stor del. Detta beskrivs som att anledningen är att 
skogsbolagen är väldigt aktiva i dessa områden. Därför har jag valt att ta fram en karta över 
Leksands skog och åldersfördelning för att se hur skogen ser ut.  
 
Enligt SKSFS (2011:7) vilket är Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 
Skogsvårdslagen; är den absolut lägsta ålder för föryngringsavverkning i bestånd som består 
av minst häften tall och/eller gran är 45-90 år beroende på ståndortsindex, vilket bror av 
markförhållande och bestäms av höjdutvecklingskurvor (Skogsstyrelsen, 2011). Därför har 
jag valt att klassificera skogen enligt 0-45, 45-90, 90-150 samt 150-199 år. Kartan visar att det 
år 2010 fanns cirka 46982 hektar som var mellan 0-45 år. 45-90 årig skog cirka 42817 hektar. 
18051 hektar skog som är mellan 90-150 år samt 45 hektar som är över 150 år gammal (Se 
bilaga 1).  
 
Kartorna som visas i figur 3,4 och 5, visar tydligt att det inte finns speciellt mycket 
avverkningsbar skog kvar. 83 % av Leksandsskogen är under 90 år som figur 3 visar. Vilket 
tyder på att det har varit möjligt att föra ett rationellt skogsbruk. Figur 4 visar på Leksands 
västra och östra omarronderingsområde. Ser vi då till hur den skogen som är mellan 45-90 
och 90-150 år är belägen så är det främst i dessa områden som är under omarrondering eller 
möjligen ska omarronderas. Eftersom markägaren ska finansiera halva omarronderingen är 
det många avverkningar som sker i samband med att omarronderingsprocessen får ett slut. 
Omarronderingen i östra Leksand kommer i år förmodligen att slutföras, vilket innebär flera 
avverkningar.  
 
Figur 5, visar på de naturskyddsområden som finns i Leksand. Ett av de områdena ligger i 
Nordöstra Leksand vilket också sammanfaller med den skog som är över 150 år.  
 
Det de här kartorna berättar, är att mycket av den skog som finns i Leksands kommun 
förmodligen har blivit avverkat och då förmodligen genom rationellt skogsbruk. Det jag inte 
kan säga någonting om är hur skogens diversitet ser ut på grund av kartans kvalitet. 
 
Jag skulle vilja hävda att när vi ser till skogens ålder i Leksandsskogar, finns det en ännu 
större anledning till att skydda de områden som innefattar nyckelbiotoper eller andra 
områden. Just på grund av hur mycket skog som har avverkats under de senaste 90 åren. Bara 
skogen som är under 45 år består av cirka 40 %. 
 
I relation till den projektrapporten som Länsstyrelsen tillsammans med jordbruksverket, 
lantmäteriet, lantbrukarnas riksförbund och skogsstyrelsen (2010a) tagit fram vilken berättade 
om den ökade samhällsekonomiska vinsten vi skulle få av ett mer effektiv skogsbruk, skulle 
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jag här vilja ifrågasätta. Eftersom det verkar som att det bedrivs ett rationellt skogsbruk i stora 
delar av Leksand. Att jag kan anta att det mycket av detta är bedrivit med ett rationellt 
skogsbruk är på grund av den information som jag har fått under mina intervjuer. Däremot 
kan jag inte säga någonting om produktiviteten i de ägosplittrade skogarna, som 
skogsstyrelsen hävdade var lägre. Jag skulle också vilja hänvisa till det skogspolitiska målet 
som staten har fastställt, vilket i sin tur ska leda till ett mer diverst brukande av ett starkt eget 
ägande. I detta fall skulle jag vilja säga att det blir tvärtom, i och med att i princip hela östra 
Leksand kommer att avverka samtidigt i och med finansiering av omarronderingen, vilket 
kommer att åldersbestämma skogen för en bra tid fram över.  
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Figur 3 Skogens åldersfördelning Leksand Källa: @Lantmäteriet i 2012/899; Skogsstyrelsen (2013); kNN-Sverige 
(2013) 
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Figur 4.Omarronderingsområden i Leksand Källa:@Lantmäteriet i 2012/899; Länsstyrelsen Dalarna, Jansson, (2013) 
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Figur 5 Naturskyddsområden i Leksand Källa: @Lantmäteriet i 2012/899; Skogsstyrelsen (2013); kNN-Sverige (2013) 
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6.2 Olika myndigheter och aktörer inom omarronderingen 
Denna del av uppsatsen är uppdelad i sex olika avsnitt där de olika aktörerna i en 
omarronderingsprocess presenteras samt en representant från varje myndighet/särintresse. Det 
som skrivs är min tolkning av vad de personer jag har samtalat med har sagt. Det är av stort 
intresse att se hur de olika myndigheternas roller speglar sin i olika attityder och vilken roll de 
egentligen har i en omarronderingsprocess och vilka olikheter som finns. Jag kommer att 
presentera de representanter från respektive myndighet en gång och sedan kommer jag att 
referera till endast deras förnamn i den resterande uppsatsen.  

6.2.1 Länsstyrelsen i Dalarna- Förstudie, samrådsförvaltning och fäbodar 
Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för landsbygdsutveckling i länet vilket gör att de 
har en övergripande roll inom omarronderingen. I omarronderingsprocessen har Länsstyrelsen 
Dalarna ansvar för förstudien, natur- och kulturfrågor, markreserven och lantbruksfrågor. De 
handlägger också förvärvstillstånd, vilket vanligtvis krävs i omarronderingsområden 
(Lantmäteriet, 2013b). På Länsstyrelsen finns det flera avdelningar som är inblandade i 
processen vilka är Länsrådet, Näringslivsenheten, Lantbruksenheten, kulturmiljövården, 
naturmiljövården och markfunktionen. Markfunktionen har hand om inköp och försäljning av 
mark till omarronderingen (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010b). 
 
Johanna Jansson och Jemt-Anna Eriksson som jag träffade, arbetar för kulturmiljövården 
respektive naturvården på Länsstyrelsen Dalarna. För Jemt-Anna Eriksson är det främst 
dialogen mellan berörda aktörer och markägare samt kunskapen om ekosystemtjänster som är 
viktiga att ta hänsyn till i en omarronderingsprocess, medan Johanna Jansson främst ser till att 
bevara fäbodsystemen  
 
Anledningen till att det är så viktigt att bevara fäbodsystemen, berättar Johanna, är att stora 
delar av Leksand består av utskog med fäbodar. Hon menar på, likt det jag skrivit innan att 
fäbodbruket har präglat hela Leksand och även norra Dalarnas jord- och skogsbruk under 
århundrade. Eftersom mycket av Sveriges biologiska mångfald innefattar brukad mark är 
dessa områden ofta väldigt viktiga för naturvården, speciellt stenrösen eller mark som har 
blivit hävdad under flera hundra år. Eftersom detta är en viktig aspekt, för både natur- och 
kulturvården har man börjat med att ta fram en förstudie för att kunna identifiera specifika 
platser och värdefulla landskap på ett bättre sätt. 
 
Den här förstudieprocessen har man implementerat i Västra Leksand där Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF) har samlat till informationsmöten för markägarna, vilket är första steget i 
en omarronderingsprocess (Lantmäteriet, 2013b). I den rapporten som tas upp inledningsvis i 
den här uppsatsen behandlas förstudien för första gången. 

6.2.1.1 Förstudieprocessen 
En förstudie är den inledande fasen i en omarronderingsprocess. Förstudien har utvecklats på 
grund av att det har funnits ett behov av en mer utvecklad dialog mellan markägare och övriga 
aktörer. Denna inledningsfas är till för att öka kunskapen om omarronderingen och den ska 
även innefatta allmänna samhällsintressen. Natur- och kulturvärden är en del av dessa 
allmänna samhällsintressen. Det är Länsstyrelsen Dalarna som ansvarar för denna 
förstudieprocess, samtidigt som Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och LRF deltar i processen 
tillsammans med berörda markägare (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a). Detta är just en del 
av den samrådsförvaltningen som Sandström et alt (2008) beskriver.  
 
Enligt Länsstyrelsen (2010a) är en viktig effekt av förstudien att markägarna ska bli mer 
bekväma med omarronderingsprocessen. De ska bli väl förberedda för en kommande 
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omarrondering och veta vad den innebär. Naturreservat, biotopskyddsområden, fornlämningar 
och övriga kulturvärden ska identifieras under förstudien och det finns också möjlighet att 
söka EU-bidrag till förstudieprocessen. Att en förstudie implementeras innebär dock inte att 
det blir en omarrondering eftersom det är helt upp till markägarna i byn (Länsstyrelsen 
Dalarnas län, 2010a; Kalle, muntlig kommunikation, 2013). 
 
I den kommande omarronderingsprocessen kommer Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med 
Skogsstyrelsen att bjuda in till ett möte där de berörda gemensamt kan diskutera vilka natur- 
och kulturvärden som finns på markerna, eftersom markägarna kommer att få ny mark efter 
omarronderingsprocessen (Länsstyrelsen Dalarnas län , 2013 ). 
 
Enligt Jemt-Anna innebär förstudien att man ska förbereda de berörda markägarna på vad en 
omarrondering kommer att innebära för dem i nästa skede och om de skall kunna bestämma 
sig om de vill vara med eller ej. Både Jemt- Anna och Johanna tycker att det är viktigt att 
kämpa emot den bilden som de berörda markägarna tidigare har haft mot myndigheterna. Idag 
arbetar Länsstyrelsen med en samrådsförvaltande politik till en stor del, vilket innebär för 
omarronderingen att markägarna får en större makt inom beslutsprocessen. Redan 1998, 
skriver Länsstyrelsen en rapport som menar på att det är viktigt att omarronderingen i den 
mån det går ska ske på markägarnas villkor och deras vilja så långt som det är möjligt 
(Länstyrelsen Dalarnas län, 1998). 
 
Jemt-Anna tycker att Länsstyrelsen kan använda sig av den samrådsförvaltande politiken i 
andra frågor inom omarronderingen också. Alltså att använda de informationskanaler till att få 
markägare att förstå vikten av ekosystemtjänster vilka har en stor roll inom jord- och 
skogsbruket. I och med att natur- och kulturvården i stor del arbetar i motvind, är det av allra 
största vikt att försöka använda de informationskanaler man har för att försöka förklara vikten 
av ett visst användande av mark och hur detta påverkar natur- och naturvärden. Särskilt då 
markägarna kan ställa frågor till myndigheterna under förstudiesamråden. 
 
Johanna som arbetar med kulturvård, menar att det som kan vara svårt inom kulturvården är 
att man främst bevarar punkt- och linjeelement och att det enda som skyddas enligt lag är 
fornminnen. Omarronderingen påverkar i vissa fall kulturlandskapet negativt, menar hon. 
Många linjeelement försvinner såsom gamla stigar och diken, vilket på många platser är 
viktigt för landskapsbilden. Det här är också något som skiljer natur- och kulturvården åt, att i 
sådana fall har naturvården mer att gå på, alltså i form av skydd. En generell trend idag är att 
många brukare är intresserade och positiva till de natur- och kulturvärden som finns på deras 
mark, menar Johanna.  
 
Vid tidigare omarronderingsprocesser har man försökt hantera natur-och kulturvård. I Djura 
socken försökte man exempelvis med samfälligheter där man tillsammans med 
naturvårdsverket gjorde en kompromiss, enligt Jemt-Anna). Samfälligheterna i Djura innebar 
att man som markägare kunde köpa till en del naturskyddad mark vilket skulle kunna ses som 
de fem procent som krävs för att certifiera sin skog, berättar hon vidare. Anledningen till 
denna samfällighet var att alla inte var intresserade av att köpa mark ur markreserven och då 
uppstår problem eftersom markreserven inte får sitta med någon mark efter att 
omarronderingen är färdig, menar Johanna.  

6.1.1.2 Fäbodarna 
Ett av de största problemen för kulturmiljövården med omarronderingen är att olika 
människor har olika definitioner av vad de menar är en fäbod. På kulturmiljövården är det 
fäbodens gamla inägor som de åsyftar på. Fäbodens gamla inägor består av övergivna 
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gårdslägen och tidigare åker- och slåttermark (Johanna Jansson, Intervju via mail, 2013). 
Johanna menar på att markägare många gånger pratar om den gamla fäbodens utbredning 
medan andra pratar om de byggnader som finns kvar och de öppna marker som finns kvar när 
de pratar om fäbodar. 
 
I de tidigare omarronderingsprocessena har Lantmäteriet haft som avsikt att undanta 
fäbodarna, skillnaden har då varit att man har sett till de idag bebyggda skiftena i fäbodarna 
och i specifika fall lite till.  De öppna markerna i fäbodarna, såsom igenvuxna gamla öppna 
åker- och slåttermarker, samt helt övergivna fäbodar som idag dessutom är fornlämningar, har 
oftast tagits med i omarronderingen. Detta har skapat missförstånd i omarronderingsprocessen 
då markägare har känt sig lurade, menar Johanna (2013 intervju via mail), eftersom 
markägare har trott att fäbodarna ska undantas. I den eventuellt kommande 
omarronderingsprocessen har Lantmäteriet varit mycket tydligare, just på grund av en historik 
med missförstånd. Johanna (2013, intervju via mail) berättar också att det pågår möten mellan 
de som är involverade i natur- och kulturfrågor på Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 
markägare. En viktig punkt är att de diskuterar olika definitioner och vad som egentligen 
menas med att undanta något från en omarrondering och hur detta påverkar dessa kultur- och 
naturmiljöer. 
 
Johannas Janssons (2013, Intervju via mail) personliga åsikt angående undantagandet av 
fäbodar är att hon gärna skulle vilja se att de nuvarande fastighetsgränserna bibehålls. Sedan 
är det inte sagt att det skulle vara det självklart bästa för hela fäbodmiljön när ägandet är så 
pass komplicerat som det är idag. Ett samägande kan leda till en försvårad skogsskötsel. 
Eftersom det är många markägare i fäbodarna som inte har en fäbod kan det också innebära 
att det skogsbruket som bedrivs inte ser till fäbodens bästa. Anledningen till att hon gärna 
skulle vilja behålla de gamla gränserna i fäboden är att dessa grundstrukturer går tillbaka till 
de gamla funktionella gränserna som har en historik sen före storskiftet. Gränserna visar 
inägo- och utmarksgränser samt fägatorna (Johanna Jansson, Intervju via mail, 2013). 
 
Med det i åtanke menar Johanna Jansson (2013, Intervju via mail) att det bästa för fäboden 
skulle vara att skiftena faller på dem som har som har stugor i fäboden eller på dem som på 
andra sätt har starka band till sin fäbod. Detta skulle i sig då leda till den bästa förutsättningen 
för att kunna föra en skötsel av markerna som kan ha en miljöhänsyn. Hon menar dock att de 
accepterar omarronderingen idag men att det är av yttersta vikt att kulturmiljövården vill vara 
med när gränsläggningen i fäbodarna sker och att det ska vara möjligt att lämna synpunkter. I 
de gemensamma dokumenten med Lantmäteriet skriver och säger Kulturmiljövården på 
Länsstyrelsen Dalarna att det så långt som det är möjligt att gamla gränser ska utnyttjas, 
fornlämningar inte får splittras i och med nya fastighetsgränser i samband med 
omarronderingen (Johanna Jansson, Intervju via mail, 2013). 

6.1.1.3 Länsstyrelsen som myndighet i omarronderingsprocessen 
I en omarronderingsprocess är det viktigt att markägaren får vara med och bestämma, annars 
kan det tyckas att det egna ägandet försvagas. Detta är en del av den samförvaltning som 
länsstyrelsen i dag arbetar med. Det jag ställer mig frågande till är huruvida denna 
samförvaltning används i alla sammanhang. Jag skulle hävda att problemen ligger i att ha en 
övergripande roll samtidigt som aktör. Den övergripande rollen gör att man redan på 
Länsstyrelsen behöver kompromissa om vilka frågor man driver, alltså i exemplet med 
fäbodarna. Det finns en risk att dessa medelvägar gör att det man sparar inte räcker till, alltså 
att alla kompromisser gör att inverkan på landskapet blir större än vad man från början har 
tänkt vilket i sin tur gör att omarronderingsprocessen skapar större sårbarhet i landskapet. 
Detta gör att det är svårare att bedriva frågor inom omarronderingsprocessen. 
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Det är ganska tydligt att Länsstyrelsen Dalarna är tvungna att kompromissa, speciellt när det 
gäller kulturmiljövård. Det är på grund av kulturmiljövård inte bedrivs med hårda styrmedel 
utan snarare att man litar på individernas roll inom kulturvården, alternativt att dessa intressen 
inte väger lika tungt som den ekonomiska vinsten inom ett intresse. Att jämföra detta med en 
hållbar utveckling, vilket Toresson & Bransell (2008) har gjort, vilket jag inledningsvis 
beskrev, är någonstans orimligt då det är tydligt att detta inte alls är fallet. Även fast kultur- 
och naturmiljöfrågor tas på allvar finns det begränsningar När man sätter omarronderingen i 
ett större perspektiv visar sig återigen de klyftorna jag beskrev inledningsvis. Detta kommer 
bli tydligare längre ned i uppsatsen då jämförelsen myndigheterna och andra aktörer i mellan 
kommer att tydligare. 

6.2.2 Lantbrukarnas riksförbund (LRF)- Omarronderingen är en mognadsfråga 
LRF Dalarna anser omarronderingen vara en ödesfråga för att de gröna näringarna ska kunna 
stå för en kraftigare konkurrens. LRF:s före detta ordförande i Dalarna, Ulric Isacsson, menar 
på att ägosplittringen i Dalarna försvårar ett rationellt brukande och att det dessutom står för 
stora kostnader i samhället. Han menar också på att en omarrondering är en god investering, 
för både samhället och för den enskilda individen (LRF, 2013). 
 
LRF:s roll genom Thomas Björklund är inom omarronderingen att informera markägaren 
genom informationsmöten. När en markägare vill omarrondera kontaktar den personen LRF, 
vilka i sin tur då startar informationsmötena (Lantmäteriet, 2013a). Dessa informationsmöten 
tar upp frågor såsom hur en omarronderingsprocess går till, skiftesarealer före och efter en 
omarrondering, förutsättningar för att ett område ska undantas en omarrondering och vad 
kostnaderna för en omarrondering kan förväntas bli. Enligt LRF så är informationsmötena till 
för att markägaren ska få tillgång till den bästa möjliga information om hur en 
omarronderingsprocess kan påverka och innebära för en markägare (LRF, 2011). 

6.2.2.1 Drivkrafter och attityder 
Thomas Björklund som jag träffade en eftermiddag i Stockholm, är konsult för LRF. 
Thomas har en bakgrund som ordförande för Mellanskog samt är idag också ordförande i Jakt 
förbundet Dalarna. Han har varit projektledare för de omarronderingsprojekten som LRF har 
drivit. Han berättar själv om detta som ett partnerprogram som pågick under 2005-2006 som 
gjorde att man återupptog frågan om varför omarronderingen var viktig för Dalarna. Nytänk, 
nysatsning och eget ägandet var huvudfrågorna (Thomas Björklund, 2013 muntlig 
kommunikation). Enligt honom tyckte många att omarronderingsprocessen var omständlig vid 
den här tiden och då speciellt lantmäteriet. Han poängterar att han tycker att omarronderingen 
är och var lantmäteriets flaggskepp. Han menar på att det är av allra största vikt att 
myndigheterna samarbetar och bibehåller en positiv attityd till omarronderingen och att 
omarronderingen är en mognadsfråga. 
 
Drivkraften bakom omarronderingen är främst den ekonomiska faktorn, vilket i sin tur leder 
till att den samhällsekonomiska vinsten och lönsamheten ökar. Omarronderingen ligger i dag i 
tiden, menar han, att vi har inte samma möjlighet att bedriva ett jord- och skogsbruk med häst 
och motorsåg. För att vi idag ska kunna bedriva ett rationellt jord- och skogsbruk är vi 
beroende av en omarrondering. Omarronderingen innebär i sig att det blir större 
brukningsbara enheter och att det finns möjlighet att bygga bättre infrastruktur till sina 
skogsskiften. Omarronderingen genererar på detta sätt en stärkt eget ägande (Thomas 
Björklund, 2013, muntlig kommunikation). 
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Omarronderingen är dock en mognadsfråga, vilket gör att förstudien som Länsstyrelsen 
Dalarna har ansvar för, är ännu viktigare. Förstudien är, enligt Thomas Björklund (2013, 
muntlig kommunikation) viktig på grund av att man kan hämta upp de markägare som 
behöver mer tid på sig och att dessutom besluten tas nära de som är berörda av 
omarronderingen. Man ska även komma ihåg att det faktiskt är markägaren som bestämmer 
huruvida en omarrondering blir av. Detta gör man enligt en opinionsmätning där 50 % av 
markägarna ska vara positiva till omarronderingen, dessutom ska dessa personer äga cirka 50 
% av marken som omarronderingsprocessen berör (Thomas Björklund, 2013, muntlig 
kommunikation; Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a). 
 
Tidigare omarronderingsprocesser har varit hänsynslösa, i vissa fall har markägare fått ett 
brunt kuvert där all information om vad som hända skall står. På den tiden hade då inte 
markägaren någonting att säga till om och det är många onödiga tårar som har spillts på grund 
av detta, menar Thomas Björklund (2013, muntlig kommunikation) på. Det är essentiellt att 
förstå att bakom varje skifte står det en eller fler markägare och bakom varje ko står en ägare, 
säger han. 
 
Ett stort problem med dagens ägosplittring är att skiftena är så små, detta gör att generationen 
som ska ta över gården inte har samma relation till marken, vilket i sin tur gör att de kanske 
säljer gården istället alternativt att de inte bryr sig. Detta gör att marken blir lämnad och 
ingenting händer. Detta är enligt Thomas Björklund, (2013, muntlig kommunikation), ett stort 
problem. Detta är också en av de grundstenar som gör att omarronderingen är så viktig, att 
man få möjligheten att anknyta till sina rötter. Han menar också på att det är en generation 
som måste ta smällen, vilka är de som lever med ägosplittringen idag, där skogen i och med 
biobränsle är ett av de viktigaste verktygen i framtiden. 

6.2.2.2 Naturvård och kulturvård 
När man ser till naturvården kan det bli komplicerat i ägosplittrade områden eftersom den 
skyddsvärda marken kan vara uppdelat på flera olika skiften, menar Thomas Björklund (2013, 
muntlig kommunikation). På grund av detta kan omarronderingen ses som positiv, då man får 
kunskap om vilka naturtyper som finns i områdena eftersom man gör en ordentlig inventering 
av all mark inom omarronderingsområdena. Vid värdefulla miljöer kan man då sätta in en 
naturvårdsinsättning, säger han. Han poängterar dock att det är viktigt för kulturmiljövården 
att försöka återskapa linjer och se till gamla ägostrukturer, speciellt i de områdena där det 
finns spår av fäbodbruk, smedjebruk och kolimpediment. 

6.2.2.3 LRF:s roll inom omarronderingen 
De frågor som LRF genom Thomas Björklund driver är framför allt markägares frågor, vilket 
i sin tur bör spegla det som markägaren tycker. I dessa områden finns det få brukare kvar, 
vilket gör att LRF driver ett särintresse som då kanske inte alla står för. Detta kommer bli 
tydligare längre ner i texten. 
 
Det kommer också bli tydligt hur synen på natur- och kultur speglar sig, när man ser till det 
rationella brukande och ett intresse av ett ökande kapital. Det är snarare så att man enbart ser 
fördelar med att inventera marken och inte ser kostnaderna för att skydda marken, vilket 
skogsstyrelsen kommer att ta upp som ett problem. Då det inte finns pengar för att skydda all 
den mark som skyddas bör. Jag menar inte att det är negativt att inventera och se till de 
värden marken har men vill peka på att man faktiskt öppnar upp landskap för ett rationellt 
brukande och då mark som aldrig blivit rationellt brukad. Vi vet faktiskt inte vilka skador 
dagens bruk har på skogen som Margaretha Ihse (2013, muntlig kommunikation) trycker på.  
Det är tydligt att Thomas och LRF ansluter sig till både en samförvaltande politik men också 
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en natursyn som innebär att man inte litar på individens förmåga att ta ansvar för de natur- 
och kulturvärden som finns. Det är en stor tilltro till just de naturskydd som finns, det finns 
också information som tyder på att antingen har man råd med en omarrondering eller så har 
man råd med naturskydd. 

6.2.3 Skogsstyrelsen- Natur- och kulturfrågor berörs i allra högsta grad 
Det övergripande ansvaret för de två jämställda målen, produktionsmålet och miljömålet har 
skogsstyrelsen. Produktionsmålet innebär att man ska bruka skogen effektivt och ansvarsfullt, 
så att man på sikt säkrar virkesförsörjningen. Skogsbruket i sig regleras i Skogsvårdslagen 
(SFS 1979:429), vilken ställer krav på markägare vid anmälan om avverkning som överstiger 
0v5 hektar, avverkning och anläggande av ny skog. Markägaren ska också ta ansvar i gallring 
och föryngringsverksamhet och natur- och kulturvård. Medan miljömålet innebär att man ska 
värna om kulturmiljövärde, sociala värden samt av den biologiska mångfalden ska bevaras 
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010c). Skogsstyrelsens roll i omarronderingen är att ansvara för 
inventering och rådgivning (Lantmäteriet, 2013b). 
 
Skogsvårdslagen reglerade tidigare att varje markägare skall ha en skogsbruksplan för sitt 
skifte. Undantaget har just varit de starkt ägosplittrade områdena i Dalarna, eftersom man inte 
ansåg att det var genomförbart i dessa områden. Idag är skogsvårdsplanerna borttagna ur 
lagen, däremot ska skogsstyrelsen verka för att dessa skall finnas. I ägosplittrade områden är 
det mycket färre skogsbruksplaner än i bra arronderade områden. Detta på grund av att många 
ägare är passiva i dessa områden. I samband med omarronderingen när skogsmarken blir 
ordentligt inventerad är det betydligt lättare att upprätta planer. En av skogsstyrelsens 
uppgifter att registrera nyckelbiotoper. När skogsstyrelsen hittar en nyckelbiotop som har en 
klassificering med höga naturvärden får markägaren kompensation för den produktionsförlust 
som naturskyddet biotopskydd innebär (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010c). 
 
Bara för att skogsstyrelsen hittar en nyckelbiotop innebär det inte att det kommer att bli ett 
biotopskydd utan många nyckelbiotoper skyddas genom frivilliga åtgärder, alltså utan ett 
formellt skydd (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010c). 

6.2.3.1 Attityden till kultur- och naturmiljö 
Kalle från skogsstyrelsen, som jag träffade i Leksand under sportlovet, arbetar på 
skogsstyrelsen. Han arbetar främst med natur- och kulturvård i skogen, inrättar olika skydd 
etc. Kalle menar att, kulturvård och biologisk mångfald inte har någon naturlig anknytning 
inom myndigheterna detta var tydligt i projektrapporten som jag inledningsvis nämnde, 
Projektrapporten för långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län, 2010. Kalle menar att 
man får kämpa för att få med dessa aspekter i dessa rapporter. Han berättar att den här 
rapporten enbart gick ut på att man skulle få pengar från statsmakterna till omarronderingen.  
 
Han menar också att natur- och kulturmiljöer berörs i allra högsta grad i en 
omarronderingsprocess. Ett av de största problemen är den infrastruktur som byggs i och med 
omarronderingen. Bättre infrastruktur gör att fler skiften blir åtkomliga vilket gör att sårbar 
mark öppnas upp för ett rationellt brukande. Problemet ligger inte i gränserna i en 
omarrondering utan det handlar om brukande, det är brukandet som är grunden till hur man 
ska bevara kulturella och biologiska värden. 
 
Natur- och kulturfrågor är någonting som har växt fram under årens gång, vilket 
samfälligheten i Djura är ett exempel på. Kalle har dock en helt annan version av denna 
berättelse än vad Jemt-Anna Eriksson och Johanna Jansson (2013, muntlig kommunikation) 
har. 
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Kalle (2013, muntlig kommunikation), berättar att den här lösningen var ett upplägg från 
myndigheternas sida, där de drivande myndigheterna främst var Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelsen Dalarna. Samarbetet från början fungerade väldigt bra men det blev inte som de 
hade tänkt sig i slutändan. Anledningen enligt Kalle (2013, muntlig kommunikation), var att 
markägaren blev rädda för att de inte skulle få ordentliga ersättningar. Samfälligheten var en 
lösning för markägaren så att även om du har liten del skog, skulle markägaren ha en 
möjlighet att certifiera sin skog. Han menar att certifieringen inte har så stor relevans i detta 
område då det är skogsbolagen som i stort driver allt skogsbruk. Certifieringen betyder inte 
någonting i praktiken för markägaren eftersom skogsbolagen köper virket ändå. 

6.2.3.2 Ett ägosplittrat landskap 
Kalle (2013, muntlig kommunikation) menar att det är stor skillnad i landskapet mellan ett 
ägosplittrat landskap och ett som redan har blivit omarronderat. Han menar att han känner 
rent instinktivt att det är mer mycket mer mångfald i ägosplittrade områden. Variationen är 
större vilket är en orsak av det mer extensivt brukade landskapet. Detta är en följd av 
ägopsplittringen, att marken har varit svåråtkomlig och svårbrukad. Kalle (2013, muntlig 
kommunikation) menar att det här är ingenting han kan bevisa eftersom mycket av den här 
marken inte är totalinventerad. 
 
Skogsstyrelsen uppskattar dock att det enbart är 1-3 % riktig bondskog kvar i Leksand, vilket 
Kalle (2013, muntlig kommunikation) menar är just sådan skog som han beskrev i stycket 
ovan. Om 60 år, menar han, har vi gått igenom allting. Den skogen som är kvar idag beror av 
otroliga ägarkonstellationer som är helt omöjliga att reda ut. 
 
Räddningen för den biologiska mångfalden är de gamla skiftena som vi har kvar men det är 
dock en jobbig tid för naturvården, tänker han. Nästan varje område som vi ser till är ett 
område som bör bevaras. Han berättar att det är skogsstyrelsen kan göra är att inrätta ett 
skyddsreservat för nyckelbiotoper. Problemet är att den är stängd, den ligger 3-4 år fram i 
tiden, säger han. Då har de ändå strategin att det gäller att ha över fem procent nyckelbiotop 
för att få möjligheten att få dessa skyddspengar och har man under fem procent så är man inte 
berättigad dessa pengar. Det är dock så att ofta är skiftena så pass små så att procentsatser 
oftast är högre än fem procent, berättar Kalle lite besvärat. Om man ser till rättvisan bör denna 
skogsinventering göras innan, men det vill man ju inte, säger han. 

6.2.3.3 Kalhyggesbruk efter omarrondering 
Kalle (2013, muntlig kommunikation) menar att vid en omarrondering berörs natur- och 
kulturfrågor i allra högsta grad. Natur- och kulturvården är något man har försökt hantera 
under tidens gång men man har ingen riktigt bra lösning på det sedan i slutändan eller under 
själva processen. Det stora problemet med omarronderingen som Kalle ser är det, är de nya 
vägsystemen. Efter en omarrondering brukar man dra vägar till alla skiften, vilket ger en helt 
annan förutsättning för brukandet av skogen. ”Det är då det blir kalhyggesbruk rätt av och det 
är då det blir konsekvenser för landskapet”, säger han lite sorgset. 
 
Det handlar egentligen inte om att vara för eller emot kalhyggesbruk det är en omtvistad 
fråga, menar han, om det är negativt eller positivt, kalhyggesbruk är menat att efterlikna 
naturliga störningar, det handlar snarare om hur man ska värdera den biologiska mångfalden. 
Problemet med kalhyggesbruk i dag är att man misshandlar marken och skogen. Han menar 
också att detta inte behöver vara fallet eftersom det finns maskiner som är mycket mer 
skonsamma mot naturen (Kalle, 2013, muntlig kommunikation). 
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När jag frågade om hur man då skulle skydda dessa skyddsvärda områden blir hans svar att i 
den här boreala barrskogen finns det ett ursprungsliknande tillstånd. Många gånger blir de 
områdena så små som skydd så att den slumpen naturen spelar med inte inträffar länge. Han 
menar på att helt tänket blir lite skevt. Man borde istället få upp ögonen för vilken risk vi tar 
med monokulturerna. För en industri så är det inte samma risk eftersom man snarare tänker på 
den ekonomiska vinsten när någonting går fel som exempelvis en storm, menar han. Det är 
också det här som är ett av problemen med omarronderingen, att skog som tidigare har varit 
extensivt brukad blir tillgänglig för exempelvis kalhyggesbruk. Grundproblemet är att 
brukningsformen är så pass svart eller vit, det finns ingenting där i mellan, menar han. 

6.2.3.4 Intresset av vad man äger 
Kalle (2013, muntlig kommunikation) trycker på att i grunden är alla skogsägare intresserade 
av vad de äger, de vill inte ha några körskador eller fula kalhyggesbruk och att vår 
skogspolitik bygger i dag på en frihet hos den enskilde markägaren. Att skogsägaren kan 
hugga hur han vill utan att det blir några konsekvenser. I den här trakten är det dock 
skogsbolagen som sköter skogen och där är det maximal vinst som gäller och räknas. Man 
pratar om hänsyn men man visar ingen, konstaterar han. 
 
Kalle (2013, muntlig kommunikation) minns när han träffade en skogsägare för ett litet tag 
sen, de hade hittat en nyckelbiotop på mannens fastighet i och med en avverkning. Detta var 
mannen inte speciellt glad över, han menade ju på att skogen var hans pensionsförsäkring. 
Mannen tycke att det var helt värdelöst att sätta in pengar på fonderna eller banken, skogen 
var ju en mycket bättre försäkring. Enligt Kalle (2013, muntlig kommunikation) är detta 
ingenting unikt för den här mannen utan det är väldigt vanligt att man använder skogen på det 
sättet. Många gårdar kostar oerhört mycket pengar att renovera och man behöver ha skogen 
som extraintäkt för att överleva, säger han. Detta exempel visar tydligt på hur brukare ställer 
sig till de ekonomiska tänket på grund av att se anser att de förlorar pengar när det kommer 
till skyddsvärda områden.  
 
Skogsstyrelsen har på uppdrag från regeringen att de ska sälja in och öka 
kontinutetsskogsbruket i länet. Ett problem när man ska försöka upplysa dessa skogsägare är 
att man kanske får en chans, de kanske avverkar vart tionde år. De är 7-8 personer som 
arbetar med det här, och som Johanna och Jemt-Anna berättade så finns det enbart i Västra 
Leksand 1100 markägare. Problemet, hävdar Kalle, att det inte alltid är så lätt att göra sin röst 
hörd. Det hade varit en annan sak om LRF hade hjälpt till att driva den här frågan, dock driver 
de snarare kalhyggesbruk för hela slanten. Snarare avvecklingen av landsbygden än 
utvecklingen, som de säger att de står för. Det är tydligt när man se vilka Lobbyfrågor de 
driver. LRF är landsbygdens största fiende. Det är min mark, ta betalt för att någon ska gå 
över min ägogräns, menar Kalle (2013, muntlig kommunikation). 
 
Både Thomas Björklund, Johanna Jansson och Jemt-Anna Eriksson berättade att Leksand inte 
är ordentligt inventerad vilket Kalle förklarar varför. Kalle berättar om en översiktlig 
skogsinventering som skulle göras för ett antal år sedan. Staten försökte få ordning och 
kontroll på vad som fanns i skogen. När man då kom till Leksand, Rättvik och andra 
ägosplittringen områden väntade man till sist eftersom det var så besvärligt att hålla reda på 
alla skiften. När man sedan då skulle ta sig an dessa socknar var pengarna slut. 

6.2.3.5 Skogsstyrelsen och omarronderingen 
Kalle tar upp många viktiga aspekter, en av de viktigaste anser jag vara att det inte är 
omarronderingen som i sig påverkar natur- och kulturvärdena utan det är sättet vi brukar 
marken idag. Detta visar också problematiken med en omarrondering, exempelvis att 
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inventeringen är bra, eftersom vi identifierar natur- och kulturvärden på många ställen men att 
det inte finns resurser att skydda dessa. Detta gör att omarronderingen i sig ändå påverkar 
både natur- och kulturlandskap. Även vi om vi har kontroll på vad som finns på markerna 
lämnar vi ändå en hel del oskyddat, vilket då också lämnas i händerna på markägaren och 
skogsbolagen. Återigen kommer vi tillbaka till att det handlar om våra brukningsformer och 
vad som styr vårt kultur- och naturlandskap, men det handlar också om vilken typ av 
naturvård vi bedriver. 

6.2.4 Leksands kommun- Man tar inte natur- och kultur på allvar 
2010 började Leksands kommun tillsammans med Vansbro- och Mora kommun att fundera på 
vilken skyddsvärd mark det fanns i kommunen. Kommunekologerna i varje kommun 
uttryckte sin oro för de skogarna de håller på att förlora. De menar att det ekonomiska 
intresset går före det liv som finns i naturen, vilket alla påverkas av det skogsbruk vi bedriver. 
Att även om träden växer upp igen, gör kanske inte livet runt omkring det. De menar också att 
de lever i en skogsbygd, där andra intressen än det ekonomiska intresset bör styra (Kirpuu & 
Oldhammer , 2013 ). 
 
Det är inte enbart här Leksands kommun har uttryckt sin oro för de försvinnande 
naturvärdena. Detta har också lett till att de ansökte LONA-stödet från Länsstyrelsen för att 
tillsammans med Skogsstyrelsen kunna inventera och komplettera den befintliga 
informationen om de skyddsvärda skogarna som finns i kommunen. Detta på grund av att 
många av de naturvärden som är av högre grad kan bli aktuella för avverkning 
(Skogsstyrelsen, 2013). 
 
Enligt naturvårdsplanen 2012-2020 som Leksands kommun har fastställt ska kommunen 
arbeta för att den biologiska mångfalden i skogen ska gynnas, vilket då innebär att kommunen 
ska verka för att 20 % ska undantas det rationella skogsbruket av den produktiva 
skogsmarksarealen. En del av detta är att genomföra inventeringar och fastställa de områden 
som är viktiga för den biologiska mångfalden (Leksands kommun , 2012). Det som ligger 
framför kommunen i dagsläget är att fortsätta ett aktivt naturvårdsarbete. Detta ska innebära 
en landskapsanalys av de skyddsvärda områdena så att det är möjlighet att kanalisera 
naturvårdsinsatserna till de områden där de gör störst nytta. Detta är också viktigt på grund av 
den eventuellt kommande omarronderingen i västra Leksand (Skogsstyrelsen, 2013). 
 
Sara, (2013, muntlig kommunikation) som jag träffade på kommunen en kylig morgon i 
Leksands kommunhus menar att miljömålen som kommunen har satt upp skulle göra att det 
inte skulle få avverkas något mer skog i omarronderingsområden. Annars är Saras ståndpunkt 
till omarronderingen att hon tycker att man inte tar kultur- och naturfrågor på allvar i 
omarronderingsprocessen men hon pekar också på misstron som finns mellan myndigheterna 
och markägarna. 

6.2.4.1 Attityder till natur- och kulturvård 
Kommunen har antagit miljömål där det ska finnas 20 procent naturskog i kommunen, alltså 
biologisk mångfald i skogslandskap, berättar Sara. Om vi skulle arbeta aktivt med detta skulle 
det i dag vara avverkningsstopp i hela Leksand. Hon säger att hon känner en stor misstro på 
omarronderingsprocessen. Det har gjorts naturvårdsinventeringar från både kommunen och 
andra myndigheter. Inför den kommande omarronderingen i Värsta Leksand inventerades 
över 100 hektar skyddsvärd natur, berättar hon. Dessa områden skulle kunna bibehållas 
genom brukande. De har också lämnat in en reservatförfrågan, vilket Sara inte vet hur det 
kommer att gå eftersom det inte finns så mycket pengar men hon menar på att det är värt ett 
försök. 
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Inom Leksands kommun finns det dock rum för ett aktivt naturvårdsarbete, vilket gör att de 
faktiskt har en möjlighet att arbeta med natur- och kulturvårdsfrågor.  
 
Sara menar att ett problem med omarronderingen är att lantmäteriet enbart vill ha raka linjer 
på pappret när det kommer till omarronderingen. Att pusslet som Lantmäteriet lägger inte 
innehåller något som är krångligt. Naturvård är det som lantmäteriet ser som krångligt, enligt 
Sara. Hon menar att hennes känsla att frågor som rör natur- och kulturvård bara är någonting 
man diskuterar, det händer aldrig någonting. Hon menar att omarrondering är något som ska 
leda till en högre samhällsekonomisk vinst genom att skogen ska brukas mer rationellt, där då 
inte natur- och kulturvård har någon plats. 

6.2.4.2 Misstron till processen 
Misstron i omarronderingsprocessen har varit ett av de största problemen, även om många 
menar att den har blivit bättre, säger Sara, men att misstron till omarronderingsprocessen 
finns kvar. Det går många rykten på bygden, exempelvis att det finns vissa människor man 
kan ringa hem till, bjuda på en fika eller dylikt för att få de bästa skiftena efter en 
omarrondering. Hon menar att processen många gånger har varit godtycklig, ju mer du har 
bönat och bett desto mer troligt är det att du har fått precis som du har velat. 
 
Kontakten mellan myndigheterna och markägaren är en ganska spännande konstellation, 
tycker Sara (2013, muntlig kommunikation). Hon tänker på en specifik markägare som hon 
ibland brukar träffa genom sitt arbete på kommunen, markägaren är väldigt trevlig mot Sara 
som människa men ibland måste han byta och skälla på henne bara för att, säger hon. Det är 
något som finns kvar, attityden mot myndigheterna, menar hon. 

6.2.4.3 Kommunen och omarronderingen 
Leksands kommun har ingen större roll i omarronderingsprocessen, däremot har de en roll i 
hur man ska bedriva natur- och kulturvård i kommunen. Det är av stor vikt att mål uppfylls 
eftersom det är av regeringen satta mål. Man skulle kunna säga att omarronderingsprocessen 
gör att dessa mål blir svårare att uppfylla på grund av att målet som kommunen har satt med 
20 procent biologisk mångfald i skogen. Detta blir en motsättning på grund av att många 
markägare måste avverka skog så att de ska ha råd med en omarrondering. Sara återkopplar 
också till misstron på processen men också hur viktigt brukandet är. Att det är brukandet som 
i sig är betydande för kultur- och naturlandskapet. 

6.2.5 Lantmäteriet- Det är inte så märkvärdigt, egentligen 
Lantmäteriet är de som genomför omarronderingen, alltså upprättande av en ny skiftesplan. 
För att omarronderingen ska genomföras är det Lantmäteriets uppgift att se så att markägare 
har ansökt om en sådan process. De ska se till att det finns båtnad i processen och att 
opinionen är positiv till ett genomförande (Lantmäteriet, 2013b). Dessutom är det 
Lantmäteriet som ska mäta in alla fastighetsgränser, uppdatera och förbättra kartmaterial, 
vilka i sig ska säkerställa fastigheternas rättssäkerhet. Sedan den 1 juni 2008 är Lantmäteriet 
Sverige också en inskrivningsmyndighet. Ansvaret i omarronderingsprocessen är att utföra 
förrättningar på markägares uppdrag vilket i sig leder till att det sker en förbättring i 
fastighetsstrukturen utifrån markägarens intresse. 
 
Fastighetsbildningslagen (SFS 1979:988) är det som driver utförandet av förändringen av 
fastighetsstrukturen. När en markägare ansöker om en förrättning inleds den formella 
förrättningsprocessen. För ett genomförande av en omarrondering behöver den tänkta 
förrättningen uppfylla formella krav, om förrättningen gör det meddelar Lantmäteriet ett 
tillståndsbeslut. Detta beslut kan överklagas till den första instansen fastighetsdomstolen, 
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nästa instans är hovrätten. För att en omarronderingsförättning ska avslutas krävs det ett 
avslutningsbeslut, vilket Lantmäteriet tar (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010c; Länsstyrelsen 
Dalarnas län, 2010b). 
 
Lena Linderheim från Lantmäteriet som jag träffade i Leksand berättar att en 
omarronderingsprocess inte alls är speciellt märkvärdig. Det handlar helt enkelt om en 
förrättning, där man lägger om linjer i landskapet för att få mer brukningsbara enheter. Hon 
menar att man tar den hänsyn man kan ta till både biologisk mångfald och kulturlandskapet. 
Att det hänger på den kartkunskap som finns är beroende av de inventeringar som har skett i 
områdena. Idag är det inte så komplicerat, man arbetar med att ta fram ordentligt underlag, 
struktur och så vidare. Enligt Lena Linderheim, (2013, muntlig kommunikation) är det viktigt 
att markägaren får en bra och korrekt information. Det är trots allt de som ska ta ställning till 
om de vill genomföra en omarrondering. 

6.2.5.1 Omarronderingen 
Omarronderingen finansieras genom avgifter från markägaren, hittills har staten varit med och 
och finansierar med 47%. I andra länder, Finland exempelvis, där de också håller på med 
omarronderingsprojekt betalar staten mycket mer, berättar Lena Linderheim (2013, muntlig 
kommunikation). Hon berättar också att Lantmäteriet tillsammans med de andra involverade 
myndigheterna har försökt att lyfta nyttan med omarronderingen men att staten menar på att 
om nyttan är så pass stor så kan markägaren själva betala. Detta är alltså en politisk fråga fullt 
ut. Lena undrar vem som ska stå för kostnaderna för en omarrondering eller om det faktiskt är 
ett renodlat samhällsintresse? 
 
För att en markägare ska få vara med i förrättningsprocessen måste man äga som minimum 
fem hektar. Har man inte fem hektar så kan man köpa till från markreserven. Beroende på hur 
mycket mark markreserven har så kan det finnas möjlighet att köpa till extramark, berättar 
Lena Linderheim (2013, muntlig kommunikation). Marken i markreserven är framför allt till 
för att de som inte har tillräckligt mycket mark ska kunna få köpa till mark, exempelvis har du 
tre hektar så måste du köpa till två hektar för att kunna vara med i omarronderingen, fortsätter 
hon. Om de då inte har några pengar försöker vi hitta billigare mark till dem, vilket då kan 
vara skog som nyligen är avverkad. För de som inte är så intresserade av sin mark är detta ett 
billigt sätt att blir av med sin mark, menar hon. Pengarna i sig regleras först när förrättningen 
är färdig och en förrättning ska ta mellan 4-6 år, säger hon. 
 
Vid ett överklagade av en omarronderingsprocess vet Lantmäteriet lika lite som en inblandad 
markägare. När ett överklagande sker, får Lantmäteriet inte fortsätta arbetet förrän ärendet är 
stängt (Lena Linderheim, 2013, muntlig kommunikation). 

6.2.5.2 Omarronderingen är ingenting slutgiltigt 
Lantmäteriet vill skapa så pass stora enheter som möjligt, om detta står i strid med 
markägarens intressen är det så att omarronderingssatsningen kommer en bit på vägen. 
Omarronderingen är en del av en längre process, det är ingenting som är slutgiltigt, menar 
Lena Linderheim (2013, muntlig kommunikation). En annan sak som hon tycker är märkligt 
är rädslan för myndigheten. Hon berättar om ett specifikt besök där en hel familj kommer till 
lantmäteriet väldigt finklädda, omarronderingsprocessen är en familjeangelägenhet, vilket gör 
att hela familjen kommer. Detta besök var ett väldigt lättsamt och trevligt besök och när det 
var över reser sig mannen i familjen upp och säger ”det här var ju faktiskt riktigt trevligt, det 
kunde man ju inte tro när man kommer till en myndighet”. Lena Linderheim (2013, muntlig 
kommunikation) kände att hon tyckte att det var lite olustigt att de skulle vara rädda för att 
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komma och träffa henne. Den här familjen hade en exakt plan på hur de skulle agera och vad 
de skulle säga, berättar hon. 
 
Rädslan som finns där ute är baserat på de förändringar som en omarronderingen medför. 
Trots att många är emot omarronderingen till en början är det ytterst fåtal som är missnöjda 
efter en omarronderingsprocess, berättar Lena Linderheim (2013, muntlig kommunikation). I 
Östra Leksand är det enbart ett få som är missnöjda av 1500 markägare. Hon berättar också 
om en av de största motståndarna i Floda som hon efter omarronderingen fick ett mail av, 
”tack för ett gott samarbete, det här blev ju bra”. Lena Linderheim, (2013, muntlig 
kommunikation) menar på att de ändrar sig under resans gång. Återigen en omarrondering är 
inte så dramatiskt, säger hon. Det ska bli intressant att se vilken slags påverkan den här 
förstudien har, det är otroligt svårt att få människor att läsa någonting, men det kanske i alla 
fall göra att de kommer ifrån rädslan lite tidigare, säger hon. 

6.2.5.3 Hänsynen till natur- och kulturvärden 
Lantmäteriet gör värdebedömningar och värdejusteringar efter de inventeringar av 
nyckelbiotoper som skogsstyrelsen har gjort. Det är det enda sättet Lantmäteriet kan ta hänsyn 
till naturvärden. Det som Lantmäteriet också ser till är att markägaren ska ha lika mycket 
nyckelbiotoper på sin mark in som ut i en omarronderingsprocess. Även om man gör en 
totalinventering vid en omarrondering ligger mycket av ansvaret hos markägaren. Det 
Lantmäteriet kan göra är att se till att lägga gränserna på ett bra sätt. Ett exempel är när 
Länsstyrelsen Dalarna inte vill att Lantmäteriet ska lägga gränser rätt igenom en fäbod, då gör 
Lantmäteriet inte det i den mån det är möjligt (Lena Linderheim, 2013, muntlig 
kommunikation). Det är framförallt Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Dalarna som står för 
den mesta informationen angående natur- och kulturvården och resten är markägarens ansvar. 
En av de största frågorna som verkar råda när det kommer till omarronderingen är vem det är 
som ska betala för alla natur- och kulturvärden (Lena Linderheim, 2013, muntligt 
kommunikation). 
 
Hur man ska skydda områden visar de kartor som Lantmäteriet uppför, de hämtar information 
från skogsstyrelsen och de produktionsmål som finns. På det sättet kan man visa vilka delar 
av skogen som bör rekommenderas att lämna orörda, vilket i sig styr vad markägaren får 
avverka. Eftersom detta kan göra att markägaren får mer kunskap om sin mark och den mark 
de ska få, gör att kunskapen ökar (Lena Linderheim, 2013, muntlig kommunikation). Att 
kunskapen ökar, menar Lena Linderheim (2013, muntlig kommunikation) är bra eftersom det 
då lan leda till olika skyddsföreskrifter, vilket är upp till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. 

6.2.5.4 Fäbodarna 
Lantmäteriet rör ingenting när det kommer till Fäbodarna, menar Lena Linderheim (2013, 
muntlig kommunikation). Fäbodarna är undantagna ur omarronderingen, vilket gör att de 
skiften som finns inom en fäbod inte berörs. Har man ett skifte i en fäbod så händer ingenting 
med det skiftet alls, eftersom då hela fäboden undantas, säger hon. Däremot är detta bara ett 
steg på vägen, fortsätter hon. Men i det stora hela är det inte så konstigt, man frågar 
markägaren var de vill ha sina skiften och sedan försöker vi lösa det, säger hon. Det som är 
undantaget från omarronderingen rör vi inte över huvud taget. ”Alltså den här rädslan över att 
lantmäteriet skulle förstöra så mycket, den är rätt obefogad”, säger hon. Vi försöker ta hänsyn 
till var markägaren vill ha marken och de kultur- och naturvärden som är markerade på 
kartan, fortsätter hon. 

6.2.5.5 Jordbruksmarken 
Jordbruksmarken väljer man att lägga så nära brukningscentret som möjligt, dock är det oftast 
så att Lantmäteriet arbetar mycket för lite resultat, menar Lena Linderheim (2013, muntlig 
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kommunikation). Samtidigt som det är ett steg i rätt riktning. Under vissa omarronderingen 
har man valt att markägaren själva får välja om de vill eller inte vill ha jordbruksmarken med 
i omarronderingen. Hon menar på att detta kommer man inte försöka med igen. 

6.2.5.6 Lantmäteriet och omarronderingen 
Man kan diskutera Lantmäteriet utifrån det kartografiska förnuftet, eftersom det för 
Lantmäteriet handlar det enbart om vad kartan visar. Deras roll i omarronderingen är 
egentligen enbart att rita ut nya linjer på kartan utifrån de förutsättningar som de andra 
myndigheterna och markägarna har gett dem. Problematiken uppstår dock när flera olika 
intressen styr de linjer som skall dras. 

6.2.6 Relationen mellan myndigheterna 
När det gäller natur- och kulturvården driver myndigheterna tillsammans en samförvaltande 
politik. Genom förstudieprocessen tillåter man intressenter att komma in i 
omarronderingsprocessen tidigt. Däremot är det tydligt att även om de tillsammans driver en 
för varav dem en viktig fråga, är det tydligt att de olika särintressena styr respektives tankar 
och åsikter. Det är också viktigt att förstå att bakom varje myndighetsperson står en individ 
med egna preferenser och erfarenheter. När man ser miljöklyftan jag skrev om i inledningen, 
vilket också har lett till syftet till den här uppsatsen, är den lika tydligt när det kommer till 
myndigheterna bakom omarronderingsprocessen. 
 
Att miljömålet inte alls jämställs med produktionsmålet, eftersom rapporten jag refererade till 
i början enbart har varit för att få ut pengar av statsmakterna, finns det uppenbarligen ett 
problem att finansiera allting. Vilket gör att natur- och kulturvården blir allt mer känslig i 
detta läge. 
 
Att det uppstår rättviseproblem, legitimitetsproblem samt oro kring omarronderingprocessen 
är förståeligt, just på grund av att även om myndigheterna försöker så finns det ingen enig 
bild utåt, eftersom alla driver särintressen. Det är fortfarande det ekonomiska intresset som 
styr och kulturarv och biologisk mångfald får stå tillbaka.  

6.3 Markägare och brukare 
I denna del av resultatet kommer markägarna och brukarna sättas i fokus. Jag kommer att 
lyfta fram det som de tyckte det var viktigt och varför de brukar marken som de gör.  

6.3.1 Fäbodbrukare- Kunskapen om det extensiva brukandet 
Pauline, är en fäbodbrukare som håller till i Ljusbodarna i västra Leksand, vilken enligt 
Pauline kommer att vara med i den möjligen kommande omarronderingen. Vi träffades den 4 
mars 2013 hemma hos henne i Siljansnäs. Paulines huvudfråga är att hålla liv i det öppna 
landskapet, där hon tror att det småskaliga brukandet och det extensiva brukandet är det som 
är viktigt i framtiden. 
 
Ljusbodarna som Pauline idag brukar har enligt henne varit obrutet jordbruk sedan 1632 och 
att man idag kan se tydliga spår efter gamla kvarnar och potatiskällare, vilket då, enligt 
Pauline tyder på ett året-runt bruk. Pauline ser sitt fäbodbruk som en typ av Agroforestry2. 
                                                 
2 Agroforestry system är metod som används för att skydda och bevara vatten- och 
markresurser. Samt bevara biologisk mångfald samtidigt som man producerar hållbart 
exempelvis konventionella grödor. Agorforestry innebär för producenten ett brukande kan 
gynna den ekonomiska vinsten samt bredare kunskap och bättre ekosystemtjänster. Såsom att 
kombinera olika grödor såsom ek, tall och soyabönor, vilket är ett exempel i North Carolina 
(Moorhead & Dickens, 2012).  
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6.3.1.1 Rädslan för en omarrondering 
Pauline har två aspekter som hon ser som extra viktiga att ta hänsyn till vid en omarrondering. 
Det första är hennes rädsla för att officialservituten kommer att försvinna i och med styckning 
av fäbodarna. Med officialservituten kommer nämligen mulbetesrätten, vilken ger 
fäbodbrukaren rätten att ta stängselmaterial till gärdsgårdarna. Officialservituten innebär att 
mulbetesrätten är tillskriven stamfastigheten som ligger i byn och som är sammankopplad 
med fäbodarna. Vid en avstyckning av fäbodarna försvinner denna. Det andra som Pauline tar 
upp är sårbarheten i fastigheterna, både när det gäller markägaren och med jord- och 
skogsbruksskiften. 
 
Hon menar att efter en omarrondering kommer skogsbolagen att får större tillgång till skogen, 
vilket gör att den det snarare är den ekonomiska vinsten i skogen som räknas mer än 
någonting annat. 

6.3.1.2 Omarronderingen 
Anledningen till att dalmasarna från början gjorde motstånd var att de kände att de tappade 
styrkan att råda över sitt eget ägande, menar Pauline. Detta tycker hon är motsägelsefullt efter 
som att omarronderingen blir ett problem när man renskriver fastigheter som icke ekonomisk 
bärkraftiga. Hon menar att en hektar är trots allt är en hektar. Det handlar om att se det i ett 
större perspektiv. Hon kan förstå att de administrativa kostnaderna är otroligt stora men hon 
undrar på vems bekostnad? Det Pauline ser är att omarronderingen triggar ett profittänkande. 
Man får aldrig glömma bort om det är någon som har tjänat pengar så är det någon annan som 
har förlorat på det, menar hon 
 
Pauline knyter också an till förstudieprocessen som jag tidigare har skrivit om. Hon menar på 
att de här informationsmötena som LRF har bjudit in till är monologer det finns inget som 
helst spår av en debatt. Hon berättar också att många i hennes bekantskapskrets har gått ur 
LRF just på grund av att de inte arbetar aktivt för ett småskaligt jordbruk. 

6.3.1.3 Natur- och kulturvärden 
Pauline menar på att fäbodmarkerna är ett starkt präglat kulturlandskap och ingen vildmark. 
Hon tycker att vi borde bli bättre på att värdera den marken vi har. Något som görs 
internationellt är att prioritera marker med höga naturvärden, HNV-marker3. Man missköter 
det vi har idag, menar hon. I och med omarronderingen väljer dock många att stärka sitt 
ägande i fäbodarna och att vara osjälviska i ett skogspolitiskt perspektiv. De räknar varken 
stammar eller kubikmeter och det gör många genom frivilliga byten vilket länsstyrelsen har 
tagit emot med öppna armar, menar hon. Dock triggar man ofta det kortsiktiga tänkandet med 
omarronderingen menar Pauline och att det är att man måste ha så mycket pengar som möjligt 
när man dör. 

                                                                                                                                                         
 
3 High Natural Value Farmland (HNV) är något som har kommit de senaste 15 åren genom 
den Europeiska miljöbyrån (EEA). Denna jordbruksmark har skapats av traditionella 
brukarmönster och har en hög biologisk mångfald. HNV har starka kopplingar till 
uppföljningen av de områden som exempelvis Natura 2000 skyddar, samt jordbruksstödet och 
hållbar utveckling.  Detta är ingenting som egentligen används i Sverige ännu men det finns 
med som en av de indikatorer för att bedöma miljönytta vilket både Jordbruksverket och 
Naturvårdsverket har yttersta ansvar för (Jordbruksverket, 2008). 
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6.3.1.4 Pauline och omarronderingen 
Jag skulle vilja lyfta fram några saker av vad det Pauline berättade om. Det första är hennes 
framtidssyn, jag skulle vilja hävda att hennes oro inför omarronderingen handlar först och 
främst om framtiden. Lika mycket som det handlar om framtiden handlar det även om 
historiebruket. Historiebruket styr hennes tankar om framtiden, snarare än den ekonomiska 
allmännyttan. Hennes syn till fäbodbruket handlar inte rent generellt om henne själv som 
fäbodbrukare, utan hennes tro på att det är så vi måste handla för att det är det framtiden har 
med sig, alltså ett extensivt brukande av skog- och jord. 
 
När det kommer till natur- och kulturlandskap för Pauline, är fäbodarna en stor del av hennes 
vilja att bevara dessa, just för att de har en sådan stark anknytning till kulturlandskapet och 
där beteshävden har gett oss ett högt naturvärde. Pauline säger uttryckligen att hon vill att vi 
ska arbeta för just de HNV-värden hon nämner, det är tydligt att hon tycker att den 
ekonomiska faktorn tar för mycket plats inom den hållbara utvecklingen. 

6.3.2 Fäbodbrukare- Vi har förvaltat vårt arv dåligt 
Alice är en aktiv fäbodbrukare som bor i Häradsbygden och har sitt fäbodbruk i Brändskog. 
Vi träffades den 7 mars 2013 på hennes gård. Häradsbygden är också med i Västra Leksand 
och den möjligen kommande omarronderingen där Brändskog kan komma att bli ett 
kulturreservat. Alice känner viss oro inför omarronderingen och hennes värsta farhågor är att 
de gränser som idag finns i landskapet ska försvinna. Hon menar att alla spår i landskapet är 
viktiga. Hon trycker också på att hon inte tror på det här storskaliga brukandet, att det 
någonstans måste ta stopp. 
 
Brändskog är en fantastisk plats, berättar Alice. Hon har hittat spår som visar på att det har 
funnits mänsklig aktivitet sedan Vikingatiden. Det ligger gamla åkrar och en del öppen mark 
runt fäbodarna. Mycket av sin kunskap om området har hon hittat i sin morfars dagböcker, 
vilka beskriver hur marken brukades och hur tidigare generationerna har levt. Hennes 
brinnande intresse för hur kulturlandskapet är uppbyggt är kopplat till historiebruk, vilket 
också har varit en anledning till varför hon har valt att bli fäbodbrukare. 

6.3.2.1 Förändringar 
Vilka väldiga förändringar det har skett i både industrin och i jordbruket, säger hon 
eftertänksamt. Med förändringar tänker hon också på all skog som har växt upp, förr såg hon 
från Häradsbygden ända till Insjön. Idag är det enbart skog, det är inte roligt att åka ut och se 
gröna ridåer över allt, säger hon. Den yngre generationen är van vid det, menar hon och säger 
att hon ser gammal åkermark överallt i skogen. Hon tycker att vi har förvaltat vårt arv dåligt. 
 
Hon undrar över hur länge samhället ska orka med dessa stora enheter, att hela tiden behöva 
växa, när det inte finns något stopp. Det finns ingen som kommer orka till slut, säger hon. Att 
vissa bönder måste ta mark som inte är lönsam bara för att kunna expandera. Det finns tre 
stora bönder i Häradsbygden, dessa bönder brukar den mark som finns att bruka och det har 
själva kommit överens om hur de ska bruka marken och vem. Alice är otroligt tacksam över 
att det finns någon som brukar hennes mark så att allting inte växer igen. 
 
Omarronderingen löser inte alla problem, det måste finnas pengar att köpa marken för också, 
säger hon. För Alice del betyder den ärvda skogen mycket, att hon vet var hennes förfäder har 
slitit och arbetat. För hennes egen del är hon inte säker på hur hon kommer att påverkas, hon 
menar att myndigheterna säger att fäbodarna ska undantas, men att hon inte vet exakta 
arealen. Den fäboden som Alice brukar är uppe som förslag på kulturreservat, vilket är den 
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fäboden som Johanna från länsstyrelsen berättade om att de först var väldigt positiva till att 
göra ett kulturreservat, men att de i höstas kanske hade ändrat åsikt. 
 
Att det kommer bli en omarrondering, det är Alice helt säker på. Däremot är det ingenting hon 
själv är speciellt positiv till, hon säger glatt att hon tänker sprattla på kroken ett tag till. Hon är 
helt och hållet medveten om att de som driver ett jordbruk idag måste rationalisera det men 
för henne handlar det mer om konceptet. Det är det hon inte tror på. Om hon fick välja skulle 
hon hellre ha kvar de små skiftena som hon har. I skogen har de redan bytt till sig en del 
skiften genom frivilliga byten.  

6.3.2.2 Kulturlandskapet 
Det bedrivs redan ett rationellt skogsbruk, i alla fall mer eller mindre. Det handlar om 
skogsbolagen och det skogsbruk de bedriver. Det Alice ser som ett problem är att man öppnar 
upp platser som tidigare inte har varit öppna för ett rationellt brukande, vilket i sig skadar 
kulturlandskapet. För henne är det viktigt att möjligheterna ska finnas kvar, möjligheten att 
bruka marken på ett extensivt vis och att det inte ska bli fel gränser i landskapet. Hon menar  
att det man ser på en karta inte är så verkligheten ser ut. 
 
Alice vet knappt vem av bönderna som brukar hennes mark och hon bryr sig inte heller, det är 
så det är i Häradsbygden. Hennes gård har funnits på samma plats sedan 1819 och det är inte 
rätt att göra sig av med mark till en gammal gård. Vad hon tycker är viktigt för framtiden är 
att hennes barn eller barnbarn kan bruka den mark som hon har brukat. Det handlar egentligen 
snarare mer om nästa generation. 

6.3.2.3 Alice och omarronderingen 
Alice har alltid haft en dröm om att bli fäbodbrukare och när hon fick chansen tog hon den. 
Det är tydligt att det för henne handlar om så mycket mer än en omarrondering. Hennes 
berättelser visar på att det finns en annan sida av det rationella jord- och skogsbrukstänkandet, 
ett landskap som fortfarande är levande, likt det var förr. Samtidigt visar henne berättelse 
också på man likt det enskilda skiftet man gjorde under 1600-talet, när bönderna själva 
ändrade ägogränserna nu har gjort det igen. Genom att bruka jorden som finns och genom 
frivilliga byten så har man ändå anpassat sig efter de levnadsförhållandena som krävs. 

6.3.3 Före detta jord- och skogsbrukare- En unik historia 
Anders och Gunilla bor i Dala- Järna och har tidigare drivit en gård som efter 
omarronderingen 1984 hade cirka 130 hektar skog och brukade lite över 90 hektar åkermark.  
Jag träffade Anders och Gunilla den 6 mars 2013, det första de visade mig var de gamla 
skifteskartorna som sitter kvar på dörren till Anders arbetsrum. 
 
Ander och Gunillas historia börjar på 1960-talet då de började med lite fårskötsel. De hade 
inte speciellt mycket mark, det var cirka en och en halv hektar åker och 20 hektar skog. Deras 
åkerarealer var på flera skiften. De hade även muntliga arrenden på cirka 70 hektar.  
Sammanlagt hade de 90 olika skiften som de brukade. När vi pratade om detta sa Gunilla att 
deras brukade mark var på ”På miljoner bitar”. 
 
Som jag tidigare nämnt började omarronderingen, även då kallad fastighetsreglering, i slutet 
av 1960-talet. Det var dåvarande lantbruksnämnden som hade kontroll över 
fastighetsregleringen vilket var lite av en maffiarörelse, flinar Anders. Hos Anders och 
Gunilla var omarronderingen färdig 1984. Eftersom de hade så pass lite mark så tänkte de att 
omarronderingen kanske inte var något för dem men när anmälan kom så skrev de ändå på, 
berättar de. Stämningen runt omarronderingen var ganska negativ även om de själva var 
relativt positiva till omarronderingen. 
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De hade som sagt redan bestämt sig innan, om det skulle bli en omarrondering då skulle de 
hoppa på, som de själva sa. Brukande före och efter omarronderingen var som natt och dag. 
De menar på att cirka 30 procent av deras arbetstid försvann genom ett mycket effektivare 
arbete då allt låg i ett skifte. De kunde utföra täckdikning och andra åtgärder som 
effektiviserade deras arbete, berättar Gunilla. 

6.3.3.1 Förändringar i landskapet 
Vid frågan hur landskapet hade förändrats sedan omarrondering fick jag svaret att det var 
många gamla åkervägar som försvann, samtidigt som de vägarna som byggdes till skiftena var 
gamla vägar förutom en som flyttades. Gunilla och Anders berättade hur tänket är annorlunda 
idag. Då hade man inte så stor förståelse för hur kulturlandskapet såg ut medan att man nu är 
för att bevara, dock kan det verka vara lite dubbelt då de också kan tycka att man kanske inte 
ska sakna de gamla gångvägarna, det är ju ganska enkelt att flytta på sig och gå hundra meter 
bort, säger Anders. Hur kulturmiljön har förvaltas tror de har berott på vem som har fått 
marken. De berättar om hur de rev ett gammalt hus då som de aldrig skulle ha rivit idag. En 
anekdot är att om de då hade haft råd att sätta vitt tegel på sitt bostadshus så hade de gjort det 
under 70-talet, nu blev det inte så. Det visar lite på hur tänket då var. Det var bara att riva, 
säger Gunilla. 
 
Anders berättar att mycket av marken de fick efter omarronderingen hade växt igen på grund 
av ägosplittringen. Skiftena innan omarronderingen var hopplösa att bruka vilket också var 
anledningen till att mycket växte igen. Anders och Gunilla trodde på åkermark snarare än 
skogen och det sista de gjorde innan de sålde gården var att nyodla. 
 
Många av dem som var negativa till omarronderingen sa innan att det var det värsta som 
kunde hända, berättar Anders. Efter omarronderingen menar han att dessa grannar hade blivit 
omvända, nu var omarronderingen det bästa som kunde ha hänt dem. De menade på, säger 
Anders, att man kunde gå på ett skifte men det absolut bästa var tydligen att slippa sina 
syskon, nu kunde de driva det skogsbruk de ville. Anders tror att omarronderingen var ett 
måste för Dala-Järna för utan den hade det inte varit mycket jordbruk kvar. 

6.3.3.2 Deras resa som jord- och skogsbrukare 
När man ser till omarronderingen tycker jag att det är väldigt intressant med just Anders och 
Gunilla. De står för ett exempel där omarronderingen har varit nödvändig för att ens kunna 
driva ett jord- och skogsbruk och som kanske kan anses vara en blandning av ett rationellt 
bruk och nytänkande och där omarronderingen var ett måste för att detta skulle kunna bli så. 
De menar också att omarronderingen inte spelar någon större roll, det handlar om tänket 
bakom brukande. Omarronderingen gör att man lättare kan bruka sin mark och att man kan 
finansiera sina beslut. Gunilla säger att hon tycker att det är konstigt att inte bönderna är mer 
förändringsbenägna än vad de är på grund av alla förändringar som har skett i och med 
politiska beslut. Det har knappt varit möjligt att följa ett sju-sädes system, utan skulle man ha 
följt allt som har sagts, skulle man ha bytt efter bara ett år, menar Anders. 
 
En annan del med just Anders och Gunillas historia som gör den så intressant är hur 
omarronderingen har påverkat dem. Det är inte enbart de positiva aspekterna såsom bättre 
effektivitet, färre skiften och dylikt. Anders och Gunilla har en ganska unik historia. När jag 
då frågade om detta, hur stor roll omarronderingen egentligen hade haft för dem, då skrattade 
båda två och nästan utropade. ”Egentligen är det ju de, vår historia börjar med 
omarronderingen, då vi köpte skogen”. Det är nämligen så, fortsätter Anders, att vid en 
omarrondering gör man upp planer för att kunna finansiera sig och i och med detta då 



49 
 

avverkningsplaner. På den tiden var det skogsvårdsstyrelsen som planlade och Mellanskog 
som skötte avverkningen. 
 
Varje morgon när de gödslade ut fikade de i ladugården, just den här morgonen hade 
morgontidningen en rubrik där det stod ”markägare anmäld för vårdslös skogshantering”. 
Gunilla undrade vad det var för stackare och Anders svarade att ”ja, det är vi”. Gunilla blev 
riktigt förbannad eftersom de hade gjort exakt som de hade blivit tillsagda. Senare förstod de 
dock att det var dåvarande naturvårdsstyrelsen som försökte komma år skogsvårdsstyrelsen 
och Mellanskog, Anders och Gunilla fick ta smällen, säger de. 
 
Detta gjorde dock att fick upp ögonen, menar Anders. Just när man har lånat en massa pengar 
så är man inne i ett rus där det är svårt att tänka rationellt. Desutom var det så att de hade inte 
hade så mycket utbildning i bagaget. Denna anmälning fick dem i alla fall att börja tänka till, 
köpa kort till naturvårdsföreningen och på det sättet också fundera på hur de ville bruka sin 
mark, menar de. 

6.3.3.3 Omarronderingen idag 
Gunilla har också suttit i panelen på ett av bymötena och då talade hon om hur det hade blivit 
för deras familj. Dock menar hon att man försökte med hot och inga lämpor, i detta fall gäller 
det Häradsbygden. Häradsbygden står inför en kommande omarrondering. Anders menar att 
man bör ta vara på dessa tillfällen och försöka lära skogsägaren vad de verkligen håller på 
med. Nästan varje dag ringer det något skogsbolag och vill avverka skog eftersom de ska ta 
ett närliggande skifte, berättar Anders. De är villiga att ta skog som är 25 år gammal, det är 
där myndigheterna borde sätta in en stöt, menar Anders också. 
 
Gunilla undrar också vad ett modernt jordbruk är, hon menar att det är något schablonuttryck. 
Hon menar att uttrycket visar på att det ska vara modernt och effektivt och därför ekonomiskt 
fördelaktigt och det behöver det ju inte alls vara, säger hon. Anders berättar att de började 
med 280 kronor på banken och att vara lantbrukare inte är så dåligt som det låter. 

6.3.4 Jord- och skogsbrukare- Astrid Lindgrens värld är död 
Det första Fredrik, bosatt och aktiv i Djura som jag träffade den 7 mars, frågar mig är om jag 
får mycket olika svar av de jag har träffat. Han menar att det är synen på markägandet och 
brukandet som är viktigt. Fredrik anser att man måste gå fram i tiden och till hur 
ägostrukturen kommer att se ut om 30 år. Då har vi lämnat detta bakom oss, säger han. Idag 
uppstår problem eftersom det fortfarande finns kvar de som har en syn på markägande som att 
”här körde jag och min pappa häst”. Man jämför marken med en byrå, med någonting man 
äger. Men i själva verket får vi aldrig glömma att vi lånar marken, säger han. Detta är 
någonting han återkopplar till under hela vårt samtal. Vi lånar marken av våra barn och 
barnbarn. 
 
När Fredrik var liten, då stod det en ko i varje ladugård. Det var den landsbygden där man 
träffade kärleken vid mjölkboden. Den finns inte längre, Fredrik menar att Astrid Lindgrens 
värld är död och likaså hur man ser på markägandet. Fredrik menar att det här är något som 
även påverkar hur man ser på omarronderingsprocessen. Dock erkänner han att det finns de 
som förlorar på en omarrondering. Det är de markägare som är födda på 1920-talet. Han 
berättar om en markägare, en farbror som hade 120 hektar skog som inte avverkats, när han 
dessutom hade marken på olika ställen så fanns det ju ingen chans att han fick tillbaka samma 
värde i den skogen han fick efter en omarronderingsprocess. 
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Fredrik menar att omarronderingen för med sig en positiv effekt, vilken du har i alla olika 
markägandesituationer. Det går inte att bortse från. Han menar att man kan väga in 
känslomässiga bitar men att faktum är att det är någon som ska ta över din fastighet någon 
dag. Omarronderingen i Djura var färdig 2002 och innan omarronderingen hade Fredrik och 
hans familj 40 hektar på 37 olika ställen. Det minsta stället var på 600 kvadratmeter, vilket är 
lika stort som hans nybyggda ladugård. Ett sådant ägande, menar Fredrik, är helt ohållbart i 
framtiden. ”Det är att försöka få ut marknadsvärde på en kula i kulpåse”, säger han. 

6.3.4.1 Omarronderingen till godo 
Fredrik kan fortsätta hur länge som helst om varför en omarrondering bör göras. Ett exempel 
menar han är ett skifte där det var 14 markägare, det var 18 meter långt och det samverkades, 
hur kan man någonsin veta vad man egentligen skulle ha? Nu när omarronderingen är gjord, 
berättar Fredrik, är hans valmöjlighet mycket större. Jag kan dränera där det är surt, jag kan 
gallra, röja och göra som jag vill. Jag behöver inte åka över grannens skifte för att komma till 
mitt eget, berättar han. För Fredrik är det egna ägandet viktigast. Han menar också att 
omarronderingen idag är ännu mer fördelaktig. Idag är 100 procent avdragsgillt, när han 
omarronderade var det bara 50 procent. 
 
Fredrik återkommer till Astrids Lindgrens land återigen när vi diskuterar naturvärde. Han 
menar att antingen har man ett aktivt skogsbruk eller så har vi Skansen. Ska vi spara varenda 
kolbotten? Enligt Fredrik så är skogen full av gamla grunder, idag kan vi se 1800-talet och 
innan dess 1400-talet säger han. Vi ska visa hänsyn till allting, allting ska sparas, varför ska vi 
ha 1000, räcker inte 10 stycken, säger han lite irriterat. Att skogsvårdsstyrelsen har gått från 
att vara en produktionsmyndighet till en bevarandemyndighet, som Fredrik uttrycker sig, det 
är ingenting Fredrik är positiv till. Han tycker att skogsbruket idag har ett väldigt bra 
miljöåtagande. 

6.3.4.2 Förändringar och framtiden 
När vi ser tillbaka till när Fredrik var liten så berättar han att hela området mellan Djura och 
Häradsbygden har varit åker, idag är det skog. Jordbrukarna slås ut med raketfart, säger han. 
Han diskuterar även framtiden, oavsett vad vi tror kommer att hända med miljöförstöringen 
och klimatförändringen, så måste vi specialisera oss, menar Fredrik. Detta gör 
omarronderingen ännu viktigare, vi måste ha möjligheten att bedriva ett jord- och skogsbruk 
som är rätt för det här området. Djura är specifikt, berättar han, vi är hela fyra lantbrukare här 
idag. 
 
Fredrik fortsätter diskutera framtiden och omarronderingen, han menar att en ägosplittring på 
inägomarken är dåligt. Om vi utgår från att det exempelvis ska regna mer vid en 
klimatförändring. Vem ska då bekosta all denna ägosplittrade åkermarken? Den behöver 
täckdikas och det behöver vara en ägare, säger Fredrik. Om det nu dessutom ska vara 
bärkraftigt måste marken ligga nära gården. Om vi ser till de ägosplittrade områdena idag är 
det få som äger mark runt de gårdar de äger, menar Fredrik. Ett sådant landskap ger ägaren 
rätten att ta bort kvistarna men inte träden när träden blivit för stora. Det är främst på 
inägomarken en omarrondering behövs, speciellt om man ser till en framtidsaspekt. 
Omarronderingen är viktig för att stärka det enskilda ägandet, fortsätter Fredrik, annars kan ju 
lika gärna staten äga allt om man ändå inte vet vad man äger. 
 
Den enda faran Fredrik ser med omarronderingen är att gårdarna blir större och tillslut kanske 
det enbart är en gård och när den personen inte orkar då växer allt igen, säger han. 
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Han tar även upp problemet med samarbetet med myndigheterna, det finns inget rationellt 
tänkande, det måste hela tiden tas sådan hänsyn, menar han. Många får sin vilja igenom på 
grund av att man tycker synd om dem. En farbror hotade med att ta livet av sig för att han inte 
fick behålla sitt skifte, berättar han. Fredrik tycker att det är synd att det är han som ska falla 
vika inför lagen då farbrorns skifte på 7000 kvadratmeter hamnar mitt i Fredriks skifte på 100 
hektar bakom Fredriks lada. 
 
Efter omarronderingen tycker Fredrik att kulturlandskapet blivit bättre skött, det är en bättre 
hävd och framför allt bättre förutsättningar. Det är en stor skillnad, säger han. Alla har sin 
egen väg nu. Det finns dock en annan nackdel vilket är att fastigheternas pris går upp, säger 
han. Fredrik menar dock att fastighetspriserna har två sidor av samma mynt. Alltså att det är 
dåligt för Fredrik som köpare men bra för honom som säljare. Han berättar också hur 
utvecklingen har sett ut, innan omarronderingen var det inte mycket som såldes men nu för 
tiden är det ett flertal gårdar till salu. Han menar att många hellre köpte ett radhus i Stockholm 
än att ha pengarna i skogen. 
 
Han tycker själv att lantbruksnämnden var bra att ha och göra med och menar att lantmäteriet 
inte riktigt visste vad det höll på med. Men som tidigare nämnt, för Fredrik är det viktigaste 
att man inte tummar på äganderätten. Omarronderingen är positiv om det sker på markägandet 
som grund. Om massan vill ha en omarrondering måste de bakåtsträvande backa och tvärtom, 
vilket var det som hände i Häradsbygden, säger han. 

6.3.4.4 Skogen som produktionsfaktor 
Fredrik ser skogen som en produktionsfaktor, skogen ska avkasta. Han har inte råd att köpa 
skog för flera hundra tusen om det inte genererar men då handlar det om kvalitet och inte 
kvantitet. Vi lånar marken av vår framtid, allt vi gör idag kommer nästa generation få känna 
av. Det måste finnas ett långsiktigt tänk i hanteringen av skogen. Omarronderingen är 
livsviktig för det enskilda ägandet, fortsätter han. Fördelen för natur- och kulturvärdena, 
menar han, är att man inventerar skogen. Dessa natur- och kulturvärden kanske man inte hade 
känt till utan denna inventering. Han menar att de flesta markägare faktiskt är villiga att spara 
natur- och kulturvärden i skogen, så länge de vet att det finns. I Djura fick man en bra 
ersättning om det fanns naturvärden på marken, det var nästan övervärden, menar Fredrik, 
markägarna bör nog känna sig ganska nöjda. 
 
Ett vanligt argument mot omarronderingen är att man får köpa sin skog två gånger, menar 
Fredrik. Men fortfarande är det ”en fis i rymden”, mot att köpa mer mark för marknadspris, 
säger han. Han fortsätter med att ”dit vi kommer får vi ingenting med oss”. Han är nöjd med 
det han har, han har tre fastighetsnummer så det finns möjlighet att splittra gården om det 
behövs. Det enda han kan tänka sig att köpa till är mer åkermark, om han vill sälja gården. 
 
Även fast man kanske inte kan tro det idag så var Fredrik faktiskt emot omarronderingen till 
en början, just av sentimentala skäl. Som tidigare nämnts, så såg man då marken som en soffa 
eller ett skrivbord man ärvt. Majoriteten av dem som äger skog, vet inte ens vart den ligger, 
marken är ju inte borta när någon annan äger den, marken finns kvar. Mina barn vet ju inte 
vart min morfar brukade marken, säger han. Det är ägandet man sätter i fokus snarare än 
brukandet. När omarronderingen var i Djura, anade folk ugglor i mossen. Idag menar han att 
alla är till 99.9% nöjda. Det är inte någon som vill ha tillbaka det som tidigare var, vilket han 
ser det som att målet med syftet är uppnått. 
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Han menar på att det finns en känsla av att ”folk blir våldtagna av myndigheterna”. Vilket då 
är ett av grundproblemen. En omarrondering ska ske på markägarens vilja, det är det som är 
viktigast, avslutar han. 
 
Hans slutkläm är att utan en omarrondering hade inte hans gård funnits. Punkt slut. 

6.3.5 Markägare och ”fäbodbrukare”- Kulturlandskapet är oerhört spännande 
Under 10 år har Östra Leksand varit under omarrondering och sedan 2006 har det varit 
avverkningsförbud, börjar Ingvar från Östra Leksand att berätta när vi träffades för en fika i 
centrala Leksand. Ingvar berättar att de flyttar fram datumet hela tiden, han tror att det beror 
på att de tog halva kommunen först och att de sedan förstod att det var tvungna att ta resten 
också. Detta beror på utskogen som Leksandsbyarna har. 
 
Först skulle omarronderingen vara färdig till nyår, sedan blev det någon gång på höstkanten, 
säger han. Ingvar har dock att göra ändå, eftersom han får behålla en del av sin ”gamla” skog. 
De har i alla fall fått det godkänt, säger han. Det som är roligt med det här, menar han, är att 
lantmäteriet måste vara färdig med sitt innan någon kan överklaga. Han menar att lantmäteriet 
håller på så länge som möjligt eftersom de ser en vinst i det, samtidigt som det står en hel del 
andra krafter som väntar på att detta ska bli klart, i skogsbolagen, menar han. 
 
Ingvar menar att naturvärdena mår mycket bättre av ett mångfald i ägandet. Vid en 
omarrondering kan det ju hända att olika bestånd blir avverkade eftersom ägaren blir tvungen 
att finansiera den på något sätt. 
 
Ingvar vill att vi kan konstatera att han inte är emot omarronderingen, att den behövs. Men 
känslan är att vi förstör en massa kultur, att bylinjerna och kulturen tar väldigt mycket stryk 
av den nya indelningen i landskapet. Nu försvinner allt, även om olika skiften har bytt ägare 
så har by gränserna funnits kvar. Nu försvinner allt, Ingvar vet exakt var detta har varit och 
hur det har sett ut och hans känsla är att det nu tar slut, att det är borta. De som är efter 
honom, de vet ju ingenting om det som har varit. Det som tyder på att det har sett annorlunda 
ut är kanske någon råsten eller dylikt, säger han. 

6.3.5.1 Tidens gång 
Omarronderingen är naturligtvis tidens gång, det kan man inte göra någonting åt, säger 
Ingvar.Tillsammans med några andra har han själv bytt och gjort om äganderättsgränser. 
Detta trivdes han väldigt bra med men nu när omarronderingen kom så känner han att han 
nästan har tappat sugen. Idag så betalar man för ett mervärde i skogen som då inte fanns. Då 
kunde han köpa ett skifte och sedan kunde han arbeta upp värdet på skogen, det var det som 
var roligt, menar han. 
 
På grund av Ingvar och hans bror uppköp har de endast ett fåtal skiften men cirka 300 hektar 
skog. Förutom skogen har så har Ingvar och hans bror 20 dikor och brukar under plogen 22 
hektar. Sedan har de även ett skogsbete på 80-90 hektar. Förutom allt detta så har de även en 
fäbod där ungdjuren går. Ingvar bor där tre månader under året, men gör ingen mjölk eller 
lever efter vad han själv skulle kalla, en annan kultur. De brukar markerna och ser till huset. 
Han menar att sådana som han, håller markerna öppna. 
 
Efter omarronderingen kommer Ingvar förhoppningsvis få rutan runt fäboden så att han kan 
fortsätta bruka den som han vill. Men på grund av äganderättsproblem idag, så har han inte 
kunnat öppna upp som han har velat. På det sättet påverkar omarronderingen honom positivt. 
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Samtidigt som omarronderingen påverkar Ingvar positivt är han splittrad, berättar han. Han 
berättar om skogen som han nu gallrar, där han högg på 80-talet. Det är en fantastisk tallmark 
med raka och fina tallstammar. Han berättar om hur han njuter av att se detta. Samtidigt som 
att han i fäboden vill bevara kulturarvet, så vill han ha ett glest bestånd. 

6.3.5.2 Det kulturella 
Ingvar tycker att våndan med omarronderingen är som han själv kallar det, det kulturella. En 
del bryr sig inte så mycket, säger han, men när det börjar lukta jord på våren då känner han att 
någonting spritter i kroppen. Han berättar också att han just på grund av den våndan aldrig 
kommer att besöka de marker som har varit hans och som han förlorar efter omarronderingen. 
 
Under 60-talet såg Ingvar många granplanteringar som gjorde att kulturlandskapet började 
växa igen. Han menar att det oerhört viktigt att bruka marken ordentligt, att en hektar i 
Leksand är mycket mer värd än en hektar nere i Sverige eftersom det syns så mycket mer just 
på grund av skogslandskapet är mycket mer utbrett. Det viktiga är att någon över huvud taget 
brukar, menar han, att det blir en hävd. Det är ju också därför omarronderingen behövs, 
markägaren har inte tid att hålla på med de här småtegarna. Hos Ingvar är dock inte 
åkermarken med på omarronderingen, han menar på att det inte går att en äger allt, det är inte 
lönsamt. 
 
Förr så var det ju så att man klarade sig på fem kor och så var man skogsarbetare, idag måste 
man ha 100 kor, säger han lite dystert. Han berättar om när han körde mjölk som 
sommarjobb. Att alla då var små företagare, vilket liv det var i bygden då. Idag är det nästan 
helt dött här i krokarna, berättar han. Fast alla hus är dock bebodda, även om de kanske står 
tomma på vintern, ja allt har sin gång, säger han. 

6.3.5.3 Ett oerhört spännande kulturlandskap 
Ingvar tycker att kulturlandskapet är oerhört spännande, han berättar om gamla grunder som 
de har hittat på hans marken, finns utgrunder från tidigt 1300-tal som mycket väl kan ha varit 
från när digerdöden härjade i Sverige. Han menar att det är viktigt att det finns en historia till 
spåren, annars är det inget spännande och de bevaras inte. Han berättar en historia om när han 
var och högg på ett ställe. Det kom en gammal man förbi som frågade Ingvar om han visste 
att här stod ”Ihses sista mina”? Detta är historisk mark för Ingvar, två till tre generationer 
bakåt, då har han varit där och jobbat precis där Ingvar stod och jobbade. Det var någonting 
som Ingvar uppenbarligen tyckte var väldigt viktigt för honom. Som Ingvar sa ” att de hade 
det ju fattigt och jävligt, men de här fina stunderna, de hade de också, de kände samma sak vi 
gjorde när solen sken”. Ingvar menar att de liksom har någonting gemensamt. Detta ska man 
inte nedvärdera, att man rädd om det, säger han. 
 
Han menar att det är just det här som är det svåra med omarronderingen, det är kopplingen till 
den mark man har brukat. Grannens skifte kan vara precis lika fint, men det har inte samma 
värde som det ”jag” har skött. Även om ”jag” självklart kommer att känna ett ägande med den 
nya marken som jag har fått så är det inte samma sak. Han menar att inte känner de här djupa 
känslorna på dessa skiften. 
 
Han berättar att han var emot omarronderingen till en början, det var något han inte alls ville 
vara med om. Sedan började han tänka om, det här är något han får leva med under sin tid för 
sedan är det några som kommer efter. Allting kommer att jämna ut sig, säger han. Mina barn, 
eller barnbarn vet ju inte vad jag har skött eller köpt så det här är mitt dilemma och det här är 
något som är väldigt smått i det stora. Det här kommer ju att köpas och säljas och så vidare, 
säger han. Det är också som att jämföra med när du har motorsåg och häst, säger han. Det 
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som förr tog en dag tar i dag kanske en timme, fast det är samma pengar i det. Det finns både 
för- och nackdelar med att sätta tydliga gränser. Men det ska samtidigt bli brukbart för andra 
generationer, det kan Ingvar inte säga någonting om. Även fast Ingvar kanske inte känner sig 
helt nöjd med sin situation. 
 
Han har en känsla av allting ändå kommer att jämnas ut, mycket av det han kommer att vilja 
bevara kommer ändå flyta ut i sanden. Det är om man ser till skogshistorian, när bolagen 
började komma in. Man började med dimensionshugg och man gick in i urskogarna och högg 
och trasade sönder. Ingvar menar att detta varken var bra eller dåligt men samtidigt så var det 
då man började få till fina skogar, i alla fall en fin produktionsskog, säger han. 
 
Det som har förstört skogsbruket idag är att de har gjort för stora skador i och med körskador. 
Men som sagt det som omarrondering beror av eller hur skogen blir, det är ju den kostnaden 
som ägaren måste ta ut i skogen och då tar man det som står, urskog eller ej, säger han. 

6.3.6 Relationer  
De här historierna skildrar dessa individers historier, uppfattning och upplevelse om 
omarronderingsprocessen. Det är hur dessa individer har upplevt relationen mellan både 
varandra och myndigheterna. Vad som har varit essentiellt för dem och vad som har varit 
drivkrafter i deras brukande. Deras drivkrafter speglas av ovissheten om framtiden, 
ovissheten, drömmar och farhågor. Detta i sin tur drivs av deras livshistorier och vilket förnuft 
som driver dem. Det är just de här fem brukarnas historier som skildras och analyseras, det 
innebär inte att andra brukare identifierar sig med detta. Det man däremot kan dra lärdom av 
är hur omarronderingen har eller inte har påverkat dem. Att antingen har omarronderingen 
varit ett måste för att kunna bedriva ett jord- och skogsbruk eller så har de varit tvungna att 
hitta andra vägar att tillgå.  

6.3.7 Framtiden 
Det som kan identifieras utifrån denna aktörsanalys är att det har funnits drivkrafter bakom 
deras val av brukande. Alice och Ingvar drivs av historiebruket. De vill gå i sina förfäders 
fotspår och återuppleva barndomsminnen. Fredriks syn på detta är att han menar att Alice är 
en historiebevarare snarare än en lantbrukare idag, det handlar snarare om vilket förnuft som 
driver handlingen än den ekonomiska drivkraften. Fredrik menar att han förstår drivkraften 
bakom men hänvisar återigen till ett Astrid Lindgren land, vilket visar på vad de olika 
aktörerna tycker är viktigt. Anders och Gunilla däremot, de såg omarronderingen som ett 
tillfälle att utöka sitt jord- och skogsbruk. Vad som har påverkat är snarare de politiska 
influenserna.  
 
Framtiden spelar in när det kommer till vilket brukande brukaren väljer. Fredrik bedriver sitt 
skogsbruk som ett företag, han vill ha ut maximal vinst ur skogen. Samtidigt som han 
bedriver ett rationella jord- och skogs anser han själv att han också har bedriver ett 
miljövänligt skogsbruk. Utan ett miljövänligt skogsbruk menar han att han inte får ut en 
maximal vinst. Jämför vi Fredrik och Ingvar är skillnaden att Fredrik har haft en 
omarrondering och det har inte Ingvar. Ingvar har byggt upp en affärsidé från de 
förutsättningar han har haft, vilket har varit ägosplittring. Både Fredrik och Anders och 
Gunilla har varit beroende av en omarrondering för att kunna vara jord- och skogsbrukare. 
Båda menar att de förmodligen inte hade varit jord- och skogsbrukare utan en omarrondering.   
 
Alice och Pauline tror att vi i framtiden är beroende av små skiften som tillhör gården och ett 
extensivt bete. Detta gör att de inte ser omarronderingen som nödvändig, även om de tror att 
det kommer att bli så. Ingvar som också bedriver en typ av fäbodbruk drivs av tanken på 
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historiebruket. Med detta menar jag att Ingvar enligt honom själv bedriver ett fäbodbruk på 
grund av hans vilja att öppna upp skogen runt fäboden, för att han vill att det ska se ut som 
när han var liten. Just i detta fall hoppas Ingvar att han ska få skiftet runt fäboden efter 
omarronderingen, för att han ska kunna bedriva det skogsbruk han vill. Alice och Pauline 
knyter an till ett bruk som då inte anses vara rationellt jord- och skogsbruks, utan knyter 
istället än till ett perspektiv där vi värnar om kultur- och naturlandskap genom brukande 
 I jämförelse med Alice och Pauline beror deras bruk av två olika drivkrafter. Här är det 
snarare historiebruket som driver Alice och Pauline, där de lever på ett sätt som de tror är 
viktigt för framtiden. Fredrik antar snarare ett ekonomiskt perspektiv, även fast han ser till de 
miljövärden som finns i skogen. Detta är för att han anser att det finns en ekonomisk vinning i 
att fungerande ekosystem i skogen. Han har ett kombinerat men även ett storskaligt 
perspektiv.  
 
Huruvida ett kalhyggesbruk, plockhuggning eller skogsbete i skogen eller om det ska vara 
konventionellt eller ekologiskt odlat i jordbruket verkar i stort handla om samhälleliga 
influenser. Myndigheterna har en vilja om att använda omarronderingen som en 
informationskanal för vilket bruk som ska brukas. En samrådsförvaltning som ska bistå med 
information och grundstenar för att nå miljömålen samtidigt som det är viktigt att nå en 
ekonomisk effektivitet. Detta speglar återigen klyftan som jag inledningsvis beskrev.  

6.3.8 Det stärkta ägandet 
Fredrik menar att det absolut viktigaste med omarronderingen är att det egna ägandet stärks. 
Att markägaren har mycket större kontroll över sin mark. Markägarens makt över marken 
ökar på grund av att möjligheterna ökar. Efter en omarrondering finns det fler möjliga 
åtgärder att tillgå, såsom täckdiknig. Det egna ägandet sätter inte stopp för hur markägaren 
använder marken. Det gör bara markägaren själv och lagar och regler som myndigheterna 
sätter, vilket gör att legitimetens vikt mellan myndighet och markägare ökar. Det finns dock 
motsättningar även i detta. Pauline menar att i och med att det egna ägandet stärks kommer 
marknadspriset att stiga, detta kan göra att människor som alltid har ägt mark, inte längre har 
råd att äga mark, i och med att de måste köpa ut sina syskon. Pauline menar också att 
omarronderingen ställer fastigheter som inte ekonomiskt bärkraftiga. På detta sätt motsätter 
sig Pauline det som Fredrik pekar på. Samtidigt så menar Fredrik på att det egna ägandet 
stärks genom mer ekonomiskt bärkraftiga fastigheter, påverkar det honom som köpare också.  
 
Andra aspekter av det stärkta egna ägandet är också tidsaspekten, vilket både Fredrik och 
Anders och Gunilla har varit inne på. Att samlade ägor sparar tid. Återigen bör vi notera att 
både Fredrik och Anders och Gunillas byar har blivit omarronderade.  

6.3.9 Kulturlandskapet 
Omarronderingen påverkar kulturlandskapet, det är linje- och punktelement som försvinner 
exempelvis. Problematiken ligger i hur landskapet ska skyddas, det är trots allt många 
myndigheter som arbetar aktivt med att vilja skydda både natur- och kulturmiljöer. Det är 
också någonting som de markägare jag har pratat med verkar tycka. Lena på lantmäteriet, 
Thomas på LRF och Fredrik menar att inventeringarna gör att vi får en bättre idé om vad som 
finns i markerna. Så även om vi får en bättre kunskap, myndigheterna arbetar aktivt med 
dessa frågor och brukarna är intresserade, vad är då problemet?  
 
Svårigheterna ligger fortfarande i att bestämma vad som ska skyddas och hur. Är det 
markägarens ansvar att se till att skydda natur- och kulturvärdet? När det som tidigare nämnt 
faktiskt försämrar värdet på skogen rent ekonomiskt om inte markägaren får en fullgod 
ersättning från staten. Jag vill poängtera att även om vi vet vad som bör skyddas är det inte 
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självklart hur, vilket då gör att landskapet blir mer sårbart. Problemkomplexet ligger 
egentligen inte i omarronderingsprocessen utan visar hur de policys och program inom 
miljövården ser ut, vilket återigen spelar den klyfta mellan miljö och ekonomi.  

6.9.1 Förändringar i landskapet  
Idag beskogas vårt landskap, (Ihse, 2013, muntlig kommunikation). Både Alice och Fredrik 
har berättat om hur de har sett detta hänt. Alice som tidigare kunde se ner till Insjön och 
Fredrik som kunde se från Djura till Häradsbygden. Den återkommande frågan är då, vad vi 
vill ha ut av skogen i framtiden? Är det rationellt skogsbruk som gäller, extensivt bete eller 
kanske bioenergi? Hur kommer jordbruket se ut? Vilka näringar kommer att dominera i 
Leksand? Alice, Pauline men även Fredrik har varit inne på att vi kommer behöva gå tillbaka 
i tiden när det gäller brukandet och levandet.  
 
Ytterst få är negativa efter en omarronderingsprocess, frågan är bara vilka värden som får stå 
tillbaka.  
 
Legitimiteten mellan myndigheter och markägare har under tiden varit varierande. Även om 
omarronderingsprocessen förmodligen inte är så komplicerad som Lena på lantmäteriet säger 
finns det fortfarande misstro. Den samförvaltande styrningen har gjort samarbetet bättre men 
det finns fortfarande tendenser till att markägaren känner sig trängd i situationer, vilka kan 
vara när nyckelbiotoper har identifierats, där markägaren inte får den ekonomiska 
kompensation som markägaren borde få. Det kan också vara definitionsproblem, vilket 
Johanna har nämnt, vilket då främst gäller fäbodarna. Att även om fäbodarna ska undantas, 
kan det bli missförstånd angående hur mycket mark som ska undantas. Att det är fäbodsystem 
och kanske inte enskilda fäbodar som undantaget. Allt sådant påverkar legitimeten hos 
myndigheterna, vilket faktiskt i sin tur kan påverka sin mark.  
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8. Orsak- och verkandiagram  
I detta kapitel kommer jag att redovisa ett orsak- och verkandiagram som visar hur de olika 
sambanden ser ut i omarronderingen. När man gör ett orsak- och verkandiagram är det av stor 
vikt att se till ett direkt syfte, där syftet här är att se vilka effekter och konsekvenser 
omarrondering har för natur- och kulturlandskapet4. För att kunna förklara hur ett orsak- och 
verkandiagram ska läsas kommer jag att använda mig av Haraldssons (2004) tolkning av 
Roberts et al, (2004)5 förklaring av hur man ska läsa diagrammet.  

8.1 Hur ska ett orsak-och verkandiagram läsas  
Steg 1 är att placera ut variabler vilket i detta fall är Födslar, population och dödsfall. Steg två 
är att bestämma orsakssambandet, vilket görs genom att dra pilar som representerar de 
orsakssamband som finns. En positiv länk menar att förändringen sker i samma riktning, 
alltså att fler födslar leder till en större population. En större population leder till fler födslar 
och därav plustecknen vid pilarnas riktning. I detta fall är loopen födslar och population en 
förstärkande loop, vilket visas genom ett F. En förstärkande loop innebär att mer av en 
händelse desto större ökning eller minskning. Fler födslar leder till en större population, en 
större population leder till fler födslar.  
 

 
 
 

 
 
 
En större population leder också till fler dödsfall, vilket också är en förändring i samma 
riktning. Fler dödsfall leder däremot till en mindre population vilket inte är en förändring i 
samma riktning och därav minustecknet. Denna loop är en balanserande loop (B), vilket 
innebär exempelvis att fler dödsfall leder till en mindre population, en mindre population 
leder till färre dödsfall (Haraldsson, 2005).  
 

8.2 Omarronderingens effekter och konsekvenser på kultur- och 
naturlandskapet  
I figur 5, orsak och verkandiagrammet, visar de fetare pilarna på de samband som jag vill visa 
är viktigare än andra. Det orsak- och verkandiagrammet visar på väldigt tydligt är, de effekter 
som finns på kultur- och naturlandskapet och också hur viktig roll markägaren har. Påverkan 
på kulturlandskapet visas genom att de äldre strukturerna i odlingslandskapet påverkas genom 
körskador, skogsbete, förändringar i diversiteten i landskapet samt en förändring i 
arronderingen. Den biologiska mångfalden i sin tur påverkas i sin tur då av diversiteten i 
landskapet, utarmningen av markens näringsämnen, fragmentering av landskapet, småskaligt 
jord- och skogsbruk, skogsbete, tungmetallfrigörelse samt andel skyddade områden.  
 
Några av de kärnpunkter som finns i det här orsak- och verkandiagrammet är ineffektiv 
arrondering, äldre strukturer i odlingslandskapet, biologisk mångfald, svårbrukad markresurs, 
brukarnas val av brukningsform och rationellt jord- och skogsbruk.  

                                                 
4 Definition av begreppen finns i bilaga 2  
5 Haraldsson (2004) referar till Roberts, N., Anderssen, D.F., Deal R.M., Garet, M.S and 
Shaffer, W.A., 1983. Introduction to Computer Simulation. Producitivity Press, Portland, 562 
pp. 
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8.2.1 Ineffektiv arrondering  
En mer ineffektiv arrondering innebär i sin tur att det blir en större ”frysning” av små skiften, 
vilket i sin tur leder till en ökad diversitet i landskapet. En ökad diversitet i landskapet ökar 
den biologiska mångfalden, vilket i sin tur leder till att det blir ett större behov av 
områdesskydd. Vid ett ökat behov av områdesskydd blir det en högre kostnad för staten. Den 
pil som visar förändringen mellan en högre kostnad för staten som går till beslut om medel för 
skydd är komplex, eftersom det handlar om hur mycket medel det finns att tillgå för att inrätta 
ett skydd, hur mycket mark som ska skyddas och vilket typ av skydd. Därför är det omöjligt 
att säga hur detta kommer att påverkas eftersom det finns väldigt många steg i mellan, som 
också påverkas av vilken politisk makt och vilka beslut som tas.   
 
I en omarronderingsprocess har skogsstyrelsen, enligt Kalle (2013, muntlig kommunikation) 
låtit mig att förstå att det inte finns tillräckligt mycket pengar för att skydda de områden som 
bör skyddas. Dessutom är det så att i och med att en nyckelbiotop identifieras är det upp till 
markägarens vilja att se till att inte avverka, även om skogsbolagen inte får köpa mark som är 
nyckelbiotopsidentifierad. Den här problematiken visar sig tydligt i det här diagrammet. Om 
vi då utgår från att det blir mindre beslut om skydd, blir det också mindre antal skyddade 
områden som i sin tur påverkar den biologiska mångfalden negativt just på grund av det jag 
nyss beskrev.  
 
En mer ineffektiv arrondering gör att marken blir mer svårbrukad, en mer svårbrukad 
markresurs leder antingen till att de samordnar sig som markägare och samavverkar skogen 
genom skogsbolagen eller mer småskaligt brukande. Ser vi till kartorna som jag har 
presenterat verkar det vara mest troligt att brukarna samordnar sig, vilket då i sin tur leder till 
att ett mer rationellt skogsbruk bedrivs, oavsett omarrondering eller ej. Ett mer rationellt 
skogsbruk leder till att mer bioenergi kan produceras, högre beståndstillväxt men också till 
körskador. Dessa faktorer påverkar allabiologisk mångfald mer eller mindre. Detta visas 
också visas tydligt i diagrammet.  

8.2.2 Brukarnas val av brukningsform  
Brukarnas val av brukningsform har stor påverkan på både natur- och kulturlandskapet, vilket 
sin tur påverkas av ett ekonomiskt incitament. Brukarnas val av brukningsform också 
påverkar av hur mycket kunskap de har om marken samt hur svårbrukad markresursen har. 
Oavsett om det blir en omarrondering eller ej, styr markägarens vilja vilken typ av brukande 
det blir. Om vi ser till Alice så kommer hon att fortfarande välja att vara fäbodbrukare, oavsett 
omarrondering. Ser vi till Ingvar, har han genom frivilliga byten och markköp redan sett till 
att hans mark är mer brukningsbar vilket i sin tur också är oberoende av en omarrondering.  
 
Däremot är det så som det har varit i Fredriks och Anders och Gunillas fall så har 
omarronderingen gjort genom inventeringarna att de har fått en ökad kunskap om marken, 
vilket i sin tur har gjort de har valt att bruka marken mer miljömässigt. Dock var det på deras 
tid ingen förstudieprocess, men inventeringar gjordes. Främst för att kunna avgöra boniteten i 
marken så att det skulle bli en rättvis process.  
 
Om vi återigen börjar se till att en mer svårbrukad markresurs leder till mindre intäkter för 
brukaren. Detta leder i sin tur till att viljan hos markägaren att omarrondera ökar vilket då 
leder till att man lämnar in en ansökan hos myndigheterna. När ansökan hos myndigheterna är 
inlämnad börjar en förstudieprocess som då återigen ökar kunskapen om marken som återigen 
ökar makten hos brukaren genom val av brukningsform. 
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8.2.3 Direkta och indirekta effekter och konsekvenser på kulturlandskapet- 
och naturlandskapet  
En omarrondering skulle leda till att det skulle bli en mer effektiv arrondering, en mer effektiv 
arrondering leder till en mindre ”frysning” av små skiften. Detta i sin tur leder till att det blir 
en mindre diversitet i landskapet som i sin tur både påverkar den biologiska mångfalden och 
de äldre strukturerna i odlingslandskapen negativt. Mindre ”frysning” av små skiften har i sig 
en direkt konsekvens på de äldre strukturerna i odlingslandskapet och lika så en mindre 
ineffektiv arrondering. De indirekta effekterna på kulturlandskapet består då av det som 
exempelvis just går genom diversiteten i landskapet. Det blir också indirekta konsekvenser av 
ett mer rationellt jord- och skogsbruk genom körskador och täckdikning, vilket i sin tur 
påverkas av en omarrondering. En effekt av omarronderingen är dock den ökade hänsynen 
som måste tas från skogsbolagens och ägarens sida, eftersom värden i natur- och 
kulturlandskapet upptäcks genom inventeringar. Detta har en positiv effekt på både biologisk 
mångfald och de äldre strukturerna i odlingslandskapet.  
 
I princip allting som påverkar de äldre strukturerna i odlingslandskapet påverkar också den 
biologiska mångfalden indirekt. Men framför allt är det brukningsformen som jag tidigare var 
inne på som påverkar hur bevarande av den biologiska mångfalden blir.  Detta påverkas också 
kraftigt av vilka skydd som kan inrättas. Det är två noder av problematiken. Antingen inrättar 
man skydd för att bevarande eller så brukar man marken på ett sätt som gör att den biologiska 
mångfalden gynnas.  
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Figur 6 Orsak- och verkandiagram som visar omarronderingens effekter och konsekvenser på natur- och 
kulturlandskap Källa: Lille Skarelius (2013b) 
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9. Diskussion  
Omarronderingen handlar om en ökad möjlighet att utnyttja av skogen. Jag har kartlagt de 
olika aktörerna inom omarronderingsprocessen och det är tydligt att det finns två motpoler 
som visar klyftan mellan miljömålet och produktionsmålet jag beskrev inledningsvis. Det 
handlar om att antingen skydda och värna om miljön eller utnyttja skogen som en resurs på ett 
ekonomiskt vis. Det ena utesluter inte heller det andra. Det finns många exempel där både 
brukaren och myndigheterna menar på att omarronderingen gör att det faktiskt finns 
möjligheter att bruka marken på ett miljömässigt sätt, på grund av det faktiskt finns en 
vinning i det också. Fredrik är ett exempel på det. Det är då viktigt att man har kunskap om 
hur och varför man ska göra det. I Leksand är det många markägare som inte har kunskap om 
sin mark, vilket gör att skogen enbart handlar om ett resursutnyttjande för att kunna ta hand 
om sin gård eller säkra sin pension, vilket Kalle, Sara, Pauline och Fredrik berättade om. När 
det handlar om att skogen ska generera en ekonomisk vinning då blir inte miljön lika viktigt 
längre. Även om skogsvårdslagen jämställer produktionsmålet med miljömålen gör inte den 
enskilde individen det eller myndigheterna för den delen.  
 
Att det har uppstått ett problem i och med att man faktiskt jämställer produktionsmålet och 
miljömålen i skogsvårdslagen, att problematiken finns tar Naturvårdsverket (2012) upp. Det 
går också att se i och med att myndigheternas roller fortfarande till viss del är oklara, i alla 
fall utåt sett. Dessutom finns det identifierade problem med särintressena. Att det finns 
oklarheter med vilka särintressen exempelvis LRF driver och vad de har för roll inom 
omarronderingen. Likaså, dessa informationsmöten och förstudiemöten är enligt Pauline 
monologer från myndigheternas sida. Jag har fått en känsla av att det många gånger handlar 
om att komma dit först för att få göra sin röst hörd. Om myndigheterna inte kan samsas om 
varken natursyn, process eller vilka frågor som är viktiga. Hur ska då markägaren ta till sig 
information? Det här återspeglar den legitimitet som finns eller inte finns mellan markägare 
och myndigheterna. Att myndigheterna inte har uppnått det som Clark, (2005) menar på är 
legitimitetens kärna, att legitimera sina ageranden jämte mot varandra. Kärnan och 
sammanställningen av myndigheternas normer inte är jämställda.  
 
De två frågeställningarna har en stark relation till varandra. Sveriges miljöpolitik går ut på en 
samrådsförvaltande politik, information och frivilliga avsättningar i skogen är av stor vikt, 
vilket också är av stor vikt för att uppnå våra miljömål och då speciellt levande skogar 
(Naturvårdsverket , 2012).  Det är problematiskt att det är skogsbolagen som driver 
skogsbruket i Leksand och inte ägarna själva. Ägarna är de som bestämmer om avverkning 
ska eller inte, det jag menar är att om intresset inte finns hos markägaren kan skogsbolagen i 
princip göra som de vill, vilket Kalle har berättat mycket om. Även Anders och Gunilla är ett 
perfekt exempel på detta, när man inte har tillräcklig kunskap eller intresse för den delen då 
kan man bli anmäld för vårdslös skogshantering. Kalle tog också upp detta problem, med 
vårdslös körning skapar körskador.  
 
Lika så att ägostrukturer som inte går att reda ut har skapat områden, förmodligen med hög 
biologisk mångfald och hög diversitet, den höga diversiteten visas av Arnberg och Westfält 
(2012), som idag står orörda just på grund av markägarens ointresse. Kan detta alltså få 
motsatt effekt. Omarronderingen kan därför leda till båda delarna, antingen kunskap genom 
information som leder till en bättre ägostruktur och ett större intresse till skogen eller ett upp 
öppnande av dessa ”frysta” landskap, vilket visar på sårbarheten i landskapet.  
 
Eftersom omarronderingen drivs med knappa resurser, finns det lite pengar till områdesskydd.  
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Kalle på skogsstyrelsen menar att det inte finns några pengar innebär detta att de områden 
som bör skyddas hänger på markägarens vilja att skydda dessa, genom frivilliga avsättningar. 
Detta är något som bör gå i enhet med den samförvaltande styrningen att öka miljötänket med 
kunskap och information, vilket är en grundläggande förutsättningar för att nå miljömålen 
samt hållbar utveckling (Sandström , Falleth , & Hovik , 2008 ).  Även om länsstyrelsen och 
skogsstyrelsen försöker samla in till extra informations- och samrådsmöten så att kunskapen 
om marken i områdena kan öka på grund av markägarens vilja, så kan det lika gärna vara så 
att de registrerade nyckelbiotoperna försvinner rakt framför ögonen på oss, så länge inte 
skogsbolagen tar sitt ansvar. Frågan är dock, hos vem ligger ansvaret?  Allt jag precis har 
diskuterat ligger mitt i klyftan mellan ekonomi och miljö. Ska staten och myndigheterna ta ett 
större ansvar eller är det markägarna?  
 
Här är det precis som Hillbur, (2004) menar på att den sanning vi upplever är socialt 
konstruerad, vilket i sin tur bygger på att vi måste se flera sanningar. Vi måste förstå att det 
finns flera aktörer har olika intressen i omarronderingen.  

9.1 Natursyn 
Projektrapporten och dess bilagor, som jag tidigare har refererat till visar till en del hur man 
vill att hänsynen ska tas till naturen (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010a; Länsstyrelsen 
Dalarnas län, 2010b; Länsstyrelsen Dalarnas län, 2010c). Man fortsätter att hävda är att i 
relation till en hållbar samhällsutveckling tar man hänsyn till den ekologiska aspekten, detta 
skulle jag nog inte hävda är sant eftersom man trots allt tar stora risker med exempelvis 
monokulturer, vilket Kalle tar upp mycket under vårt samtal. Även Sylwan (2011) tar upp 
problemet med monokulturer tar upp mycket av våra Svenska skogar. Det handlar trots allt 
om samhällsekonomiska nyttan vilket till stor del är knutet till den ekonomiska aspekten och 
hur mycket samhället skulle vinna på det. Jag skulle vilja hävda att bruka skogen i naturens 
tecken blir viktigare och viktigare för varje dag som går, just i relation till klimatfrågan. Vi 
bedriver ett visst skogsbruk idag där alla får skogsbruksplaner där det ska vara x antal år 
mellan gallring, röjning och avverkning etc (Niklasson & Nilsson, 2005). Skogsbruket har i 
sig syfte att skapa naturliga störningar, det är något som (Bernes, 2011) skriver om, men 
återigen blir konsekvenserna större för landskapet än vad vi har räknat med när det handlar 
om omarronderingen. På grund av att vi öppnar upp dessa ”frysta” landskap som tidigare inte 
varit brukat.   
 
Samtidigt så är det så att 83 % av Leksands skogar är under 90 år, detta innebär att det kanske 
det landskapet jag beskriver att omarronderingen gör, redan finns (se figur 3; bilaga 1). Det 
verkar vara så att omarronderingen i sig inte har några effekter eller konsekvenser för 
landskapet än de som de faktiskt gränserna skapar. Däremot är det så att man öppnar upp det 
kultur- och naturlandskap som finns gömd i dessa ”frysta” skiften faktiskt kan påverkas 
negativt, vilket är förknippat med den natursynen vi har. Natursynen visar på att vi står över 
naturen, även om vi förstår att dessa resurser är ändliga (Helmfrid, 2006). Det är också så att 
den skogen som är avverkningsbar i de områden som ligger inför en omarronderingen 
kommer att avverkas på grund av att markägaren måste finansiera omarronderingen (Kalle; 
Sara: Ingvar; Pauline; Alice, 2013, muntlig kommunikation). Detta gör det ännu viktigare att 
ha en hållbar miljöpolitik, där produktionsmålet och miljömålet faktiskt jämställs. Inte bara i 
teorin utan även i praktiken. I miljömålet står det att detta ska genomsyra alla nivåer, vilket 
Naturvårdsverket (2012) menar är viktigt, dock det kan vi konstatera att detta inte är fallet i 
omarronderingsprocessen.  
 
På frågan huruvida omarronderingen påverkar den biologiska mångfalden finns det flera svar. 
Som jag tidigare var inne på påverkar omarronderingsprocessen inte den biologiska 
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mångfalden i sig. Omarronderingsprocessen öppnar upp för andra processer att ta fart, som 
gör att omarronderingen indirekt har konsekvenser för den biologiska mångfalden, vilket 
orsak- och verkandiagrammet tydligt visar.  
 
Leksands kulturlandskap är uppbyggt av ett mångbruk, där småskalighet har varit av stor vikt 
länge (Andersson, 1983; Ersgård , 1997). Förutsättningarna för jord- och skogsbruk har därför 
sett annorlunda ut på grund av att det har varit mycket extensivt bete (Ersgård , 1997). Detta 
skapar också andra förutsättningar för skogen, förmodligen både i ett rikt natur- och 
kulturlandskap. Detta är någonting som i stor del glöms bort, hur brukningsmöjligheterna ser 
ut i relation till hur det har sett ut men också bör sättas i samband med dagens jordbruk- och 
skogspolitik och då hur det påverkar kultur- och naturvärden (Eklundh & Harrie , 2005).  
 
Indirekt kommer omarronderingen få stora effekter på både natur- och kulturlandskap. Med 
indirekt menar jag genom den politik vi driver, genom ett aktivt jord- och skogsbruk och 
dessutom specialisering i skogs- och jordbruk genom exempelvis bioenergiproduktion. 
Eftersom Leksands skog till stor del består av fäbodens utmarker, på grund av den 
utbredningen fäbodarna har haft, är det ännu viktigare att förstå hur dagens skogsbruk kan 
förändra den flora- och fauna som en gång har funnits i dessa skogar (Kumm, 2003). Ser man 
till det Alice, Pauline och Ingvar lyfter fram tar det inte lång tid innan landskapet återigen 
öppnas upp genom bete. En stor skillnad mellan dagens fäbodbete och det historiska 
fäbodbetet är mängden kor, idag är kanske en individ som äger en del i fäboden som har kor, 
medan förr var det alla (Pauline, 2013, muntlig kommunikation).  
 
Marken idag brukas i stort redan på både ett konventionellt och rationellt sätt, detta innebär att 
vi förmodligen har förlorat en stor del både natur- och kulturvärden. Det vi idag måste ta i 
beaktning är att bli mer kritiska till de metoder vi använder. Ett exempel är hur monokulturer i 
skog- och jordbruk påverkar natur- och kulturvärden. Margaretha Ihse (2013, muntlig 
kommunikation) pekar också på att vi inte än vet konsekvenserna av det bruk vi idag bedriver. 
Eftersom många ägare redan verkar ha löst de problem som uppstår med ägosplittring, är det 
omarronderingen som är lösningen på problemet eller är det den som skapar problem?  
 
Det Toresson & Bransell , (2008) hävdar i sin rapport att det är bra att marknadspriset går 
upp, verkar inte de som är med om en omarrondering hålla med om till stor del. Det är inte så 
enkelt att dela upp omarronderingen i relation till hållbar utveckling eftersom det idag inte är 
realistiskt att tro att social, ekologisk och ekonomisk får samma plats i den här processen, 
vilket jag också tycker är tydligt vid det material jag har samlat in. Något som har drivit mig 
igenom idag, är fortfarande frågan, vad är det som driver omarronderingen idag egentligen?  
 
Ja, det finns skog som inte är avverkad, men enligt skogsstyrelsen så handlar det om 1-3 
procent naturskog, alltså skog som har dessa naturvärden. Enligt Thomas Björklund (2013, 
muntlig kommunikation) har också skogsbolagen kommit på sätt att komma undan 
ägosplittringen, skogsbolagen fick en chans att samavverka vilket de kartor jag har tagit fram 
bevisar. Jag är villig att hävda att omarronderingen i sig har en stor betydelse för den enskilda 
individen och ett stärkt egna ägandet. Jag tror dock inte att man ser de indirekta effekterna av 
omarronderingen än.  

9.2 Direkta och indirekta effekter av omarronderingen på kultur- och 
naturlandskapet  
Det finns både direkta och indirekta effekter och konsekvenser av omarronderingen. Det har 
den uppsatsen bevisar vid ett flertal tillfällen. De direkta effekterna till stor del är de synliga 
elementen som flyttar sig genom fastighetsregleringen, eller i sin tur försvinner. Så som 
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vägar, diken, ägogränser etc. Eftersom kulturmiljövården till stor del arbetar just med linje- 
och punkt element är detta en förlust. Man också se en förändring i stort att vi måste förändra 
landskapet för att anpassa oss till de levnadsvillkor vi har idag. Detta har vi gjort under 
århundranden, för att kunna dra nytta av det vi behöver idag. Det man kan fråga sig är vilket 
jord- och skogsbruk man ska bedriva i en kommun som är präglat av ett småbruk. Detta är 
tydligt någonting som figur 6 visar.  
 
Det vi kan säga om de direkta effekterna av kultur- och naturlandskapet är de element som rör 
kulturmiljövården. Det bör göras grundligare undersökningar om hur spridningsvägar går 
samt kanske införa gröna korridorer, gärna genom miljökonsekvensbeskrivningar som 
Vitikainen (2004) menar. Detta är någonting som man har diskuterat men som jag faktiskt 
inte har sett något dokument på, eller hört att lantmäteriet tar hänsyn till vid 
fastighetsbildningar. Återigen går vår naturvård bakåt på grund av de områden vi skyddar, 
ofta är små och de naturliga störningarna som naturen arbetar med får råda som de skulle.  
 
De indirekta effekterna av omarronderingen har jag tidigare diskuterat och de syns tydligt i 
orsak- och verkandiagrammet, figur 6. De indirekta effekterna påverkar både kultur- och 
naturlandskapet mer än vad vi ser från början. Detta på grund av att områden lämnas 
oskyddade, att man öppnar upp områden för rationellt brukande, vilket i sin tur leder till större 
monokulturer som skapar sämre förutsättningar för biologisk mångfald.  
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10. Slutsats 
Det finns inga enkla svar eftersom omarronderingen är en samhällsprocess i sin tur påverkas 
av sociala konstruktioner, samspel i naturen vi än inte kanske förstår och individens egna 
preferenser att skapa sociala konstruktioner eller följa regler och riktlinjer.  
 
De problem som finns i natur- och kulturmiljövård inom omarronderingen, beror av de 
problem som finns i natur- och kulturmiljövård i stort, den klyftan som idag finns mellan en 
ekonomisk och ekologisk aspekt. Vi har inte i tillräcklig skala insett att den ekologiska 
aspekten både kan gynna den ekonomiska genom ekoystemtjänster. Samtidigt är det så att de 
problem som finns i natur- och kulturmiljövården i stort gör att omarronderingen förstör både 
natur- och kulturmiljö.  
 
Problemen ligger i att de vi har en övertro på att skydda naturen, där inventeringen av 
områdena ligger till grund för att vi ska tro att vi kan välja vilka natur- och kulturmiljöer vi 
ska skydda, vilket också ligger till grund för de sociala konstruktioner som är uppbyggda, där 
det handlar om att kunna ”sälja” ett landskap, när det inte finns pengar till att skydda den 
natur- och kulturmiljön kommer dessa miljöer så småningom att bli avverkade utan att vi 
egentligen inte kan göra någonting. Detta beror av de styrmedel som finns men också att 
ägaren inte ser en ekonomisk vinst i att ha nyckelbiotoper eller skyddsvärda områden på sin 
mark eftersom det leder till ekonomiska förluster. Därför är det av stor vikt att ta hänsyn till 
dessa faktorer inom omarronderingsprocesser. Speciellt eftersom det är ett faktum att dessa 
miljöer är vanligare i ägosplittrade områden.  
 
Samtidigt så är detta en komplex fråga, eftersom omarrondering faktiskt leder till en 
inventering av markerna, vilket i sin tur gör att vi får en kunskap om de natur- och 
kulturvärden som finns. Problematiken ligger alltså i vissa få områden, som påverkas positivt 
av ägosplittringen, i alla fall till areal. Det är dock tydligt att omarronderingsprocessen 
faktiskt skadar både natur- och kulturmiljöer, däremot är det svårt att avgöra om de positiva 
effekterna med omarronderingen såsom inventering av landskapet faktiskt väger upp de 
förluster som omarronderingen skapar. Något som har genomsyrat hela den här uppsatsen är 
hävden av landskapet, frågan är hur länge dessa skyddsvärda områden finns kvar och hur de 
utvecklas, eftersom mycket av den här marken inte hävdas på samma sätt längre.  
 
De slutsatser vi kan dra av hur omarronderingen påverkar natur- och kulturlandskapet är att 
det den kommer att ha både direkta och indirekta effekter på natur- och kulturvärden. Detta är 
tydligt i Figur 6, orsak- och verkandiagrammet. Det är däremot så att 
omarronderingsprocessen skapar bättre ägoföhållanden för den enskilda individen och 
förutsättningarna för att kunna bedriva det jord- och skogsbruk som ägaren själv vill. 
Samtidigt är det ett faktum att processen i sig öppnar upp sårbarhet i landskapet som i sin tur 
skapar ännu mer förändringar i natur- och kulturvärden.  
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10.4 Figurer 
Figur 1- Karta över fastighetsstrukturer innan och efter omarronderingen i Djura 
@ Lantmäteriet i 2012/899 Hämtad den 16 05-2013  
Länsstyrelsen Dalarna, Jansson, Johanna (2013) shapefiler via mail.  
 
Figur 2-Tabell över respondenterna.  
Gjord av Lille Skarelius, M. 2013.  
 
Figur 3-  
@ Lantmäteriet i 2012/899 Hämtad den 16 05-2013  
Skogsstyrelsen (2013) Skogens pärlor visar värdefulla miljöer. Hämtad från. 
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor Leksands kommun. Hämtat den 16 05 2013 
kNN-Sverige (2013) SLU- Skogskarta över Leksand kommun Hämtat den. 16 05 2013 
SLU.  
 
Figur 4 
@ Lantmäteriet i 2012/899 Hämtad den 16 05-2013  
Länsstyrelsen Dalarna, Jansson, Johanna (2013) shapefiler via mail.  
 
Figur 5 
@ Lantmäteriet i 2012/899 Hämtad den 16 05-2013  
Skogsstyrelsen (2013) Skogens pärlor visar värdefulla miljöer. Hämtad från. 
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor Leksands kommun. Hämtat den 16 05 2013 
kNN-Sverige (2013) SLU- Skogskarta över Leksand kommun Hämtat den. 16 05 2013 
SLU.  
 
Figur 6-  
Gjord av Lille Skarelius, M 2013. Orsak och verkandiagram  
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Bilaga 1. Skogens åldersfördelning 
Detta är beräknad från kartan Skogens åldersfördelning och är gjort i ArcGIS.  
 
GRIDCODE Area 

1 46892,95998590000 
2 42817,90815750000 
3 18051,52439400000 
4 45,49793309860 
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Bilaga 2. Definitionslista för orsak- och 
verkandiagrammet  

Alternativa skogsbruk- Syftar exempelvis på kontinuitetsskogsbruk eller skogsbruk  
 
Behov av områdesskydd- Utifrån inventeringarna som görs innan en omarrondering 
identifieras naturvärden vilket i sin tur gör att myndigheterna kan avgöra om det finns ett 
behov av områdesskydd.  
 
Beslut om medel för skydd- Utifrån det identifierade behovet av områdesskydd kan beslut om 
medel för skydd tas.  
 
Bioenergi- Den viktigaste delen av bioenergi kommer från skogen, där trädbränslena består av 
rester från avverkning av grenar och toppar (GROT) i skogen. Bioenergi är en typ av förnybar 
energi som enligt LRF kommer ha stor inverkan på framtiden, genom en mer hållbar 
energiförsörjning.  
 
Biologisk mångfald- Definieras på samma sätt som i inledningen av den här uppsatsen vilket 
är en variationsrikedom som allt liv på jorden kännetecknas av är det som menar på biologisk 
mångfald. 
 
Brukarnas val av odlingsform- Odlingsformen är beroende av brukarens val, vilket i sin tur 
beror av ekonomisk vinning, historia och individens identitet och preferenser 
 
Diversiteten i landskapet- Syftar på den olikheten som finns i landskapet, olikåldrad skog eller 
olikbrukad mark exempelvis  
 
Efterliknande av naturliga störningar- Det rationella skogsbruket ska efterlikna naturliga 
störningar såsom exempelvis brand.  
 
Finansiering genom avverkning- För att kunna genomföra en omarrondering, måste alla 
markägare ha en finansieringsplan vilket oftast kräver att man avverkar skogen på sina skiften 
just för att kunna finansiera omarronderingen.  
 
”Frysning” av små skiften- Vid en ägosplittring är det svårt att utreda vem och vilka som äger 
vad, vid extremt komplicerade fall har vissa skiften stått orörda just på grund av det här, vilket 
då jag kallar ”frysning” av små skiften.  
 
Förstudien för omarrondering- Förstudien är den studie som görs innan markägarna får 
bestämma sig om de vill vara med om en omarrondering eller inte. Förstudien är främst en 
informationsinsats för markägaren.  
 
Hänsyn till biologisk mångfald och äldre ägostrukturer i odlingslandskapet- Hänvisar till den 
hänsyn som både skogsbolagen och den enskilda ägaren måste ta enligt skogsvårdslagen 
 
Högre beståndstillväxt- Åsyftar på att det blir en högre beståndstillväxt i skogen  
 
Ineffektiv arrondering- är den arrondering som har skapats av ägosplittringen, vilket innebär 
att skiftena inte anses vara effektiva i bemärkelse en ett rationellt jord- och skogsbruk  
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Infrastruktur- Vid en omarrondering utvidgas infrastrukturen i skogen så att varje skifte har en 
väg till skiftet.  
 
Intäkter för brukaren- Är de intäkter som brukaren tjänar beroende av brukningsform, arbete 
eller dylikt.  
 
Inventering- Görs innan en omarrondering för att identifierar natur- och kulturvärden.  
 
Kostnad för staten- Är de kostnader som naturskydd, omarrondering och dylikt medför för 
statens beräkning.  
 
Körskador- Körskador är de som uppstår av tunga maskiner i skogen vilket i sin tur leder till 
förstörande av natur- och kulturlandskap 
 
Markköp- Med markköp menas att markägaren själv kompletterar sin mark med skiften från 
grannar eller köper till mark för att kunna utvecklas och bli större.  
 
Omarronderingsansökan hos myndigheterna- Det är markägarens val att genomföra en 
omarrondering, därför måste de själva ansöka om detta hos myndigheterna.  
 
Omarrondering- är en förändring av fastighetsstrukturen, en övergripande 
fastighetsrationalisering 
 
Rationellt jord- och skogsbruk- Det idag mest använda jord- och skogsbruk, vilket är i behov 
av större brukningsarealer där kalhyggesbruk är den vanligaste skogsbruksformen.  
 
Samordning mellan markägare- I ett ägosplittrat landskap blir samordningen mellan 
markägare av stor vikt, i detta fall syftar jag på att det krävs flera ägare för att kunna avverka 
ett skogsskifte på grund av att man antingen måste köra igenom någon annans skifte eller för 
att det krävs fler skiften för att ens göra en avverkning möjlig.  
 
Skogsbete- Är en typ av naturbete, vilket i den här uppsatsen innebära fäbodbete eller 
skogsbete utan fäbod. 
 
Skötsel av skogsbolagen- Eftersom skiftena är små i de ägosplittrade områden är det inte 
ovanligt att markägaren har lämnat allt ansvar åt skogsbolagen att sköta skogen 
 
Småskaligt jord- och skogsbruk- Är det gammaldags jord- och skogsbruket som inte är 
beroende av stora rationella odlingsstrukturer.  
 
Svårbrukad markresurs- Ägosplittringen gör att skiftena blir mer svårbrukade, återigen 
svårbrukat i form av ett rationellt jord- och skogsbruk  
Utarmning av markens näringsämnen- Uttag av grenar och toppar (GROT) i skogen kan i sin 
tur leda till försurning i skogen och utarmning av markens näringsämnen.  
 
Tungmetallfrigöring- När markberedningen blir för djup, (en typ av körskador) frigörs 
tungmetaller såsom kvicksilver  
 
Täckdikning- Är vanligt i jord- brukslandskapet för att få större brukningsbara diken och leda 
bort vattnet 
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Viljan hos markägare att omarrondera- Är den viljan som markägaren har att omarrondera  
 
Äldre strukturer i odlingslandskapet- Är de man kan koppla till kulturlandskapet, eftersom 
kulturlandskapet till stort är uppbyggt av äldre strukturer i odlingslandskapet 
 
Ökad kunskap om marken- När inventeringarna görs i samband med förstudien och 
omarronderingen gör det att kunskapen om marken ökar och då speciellt när det kommer till 
vilken naturvård som bör bedrivas.  
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