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Skydd för skogsnäringen i samband med 
fastighetsbildning 

Sammanfattning 

Arbetet avser att redogöra för innebörden av de speciella skyddsbestämmelserna för jord- 
och skogsbruk. Bestämmelserna finns i Fastighetsbildningslagen 3 kapitlet och används när 
en fastighetsbildningsåtgärd berör en jord- eller skogsbruksfastighet.  

Uppsplittring av skogsmark i för små fastigheter kan anses medföra negativa effekter för 
skogen. Små skogsfastigheter har liten ekonomisk betydelse för ägaren som oftast inte kan 
bedriva skogsbruket effektivt. Även möjligheterna att välja alternativa områden för 
avverkning försämras för små fastigheter, vilket gör det svårare att avstå från avverkning i 
områden med höga naturvärden. Eftersom relativt små fastigheter får bildas enligt FBL 3 
kap 1 § finns speciella skyddsbestämmelser för jord- och skogsbruksfastigheter. FBL 3 kap 
5 § innebär att varje ny- eller ombildad fastighet ska kunna ge ett godtagbart ekonomiskt 
utbyte för att anses vara lämpad för sitt ändamål. Vanligtvis används ett avkastningskrav på 
50-100 skogskubikmeter.  

Nästa skyddsbestämmelse för skogsbruket är FBL 3 kap 7 §. Syftet med bestämmelsen är 
att tillgodose det allmänna intresset av att skydda skogsnäringen. Paragrafen innebär att 
skogsbruksmark inte får delas in på ett sådant sätt att möjligheten att ekonomiskt nyttja 
skogen undergår försämring av betydelse. Dessutom finns ett förbud mot skadlig delning 
av en sådan fastighet. Normalt används ett avkastningskrav på 200-250 skogskubikmeter.  

I vissa fall är det tillåtet att låta viss skogsmark, max 10 ha, ingå i en bostadsfastighet. Detta 
kan vara fallet då skogen saknar betydelse för det aktiva skogsbruket eller då marken 
planeras att läggas om till annan markanvändning t ex betesmark. Det är också tillåtet att 
överföra viss skogsmark i syfte att använda marken för uttag av husbehovsved. Överföring 
av produktiv skogsmark bör däremot undvikas, ett fristående skogsskifte bör inte heller 
ingå i en bostadsfastighet. 

Enligt undersökningen som gjordes tillämpas inte bestämmelserna olika i olika regioner.  
Myndigheterna verkar ofta komma fram till samma resultat, däremot varierar motiven för 
fastighetsbildningens tillåtlighet. Vidare visar undersökningen att stor vikt läggs vid syftet 
med fastighetsbildningsåtgärden och att myndigheterna sällan tillåter lägre avkastning än 
det av lantmäteriverket rekommenderade avkastningskravet på 200-250 skogskubikmeter. 

Författare: Suzanne Fransson, Sara Gustafson, Jenny Nord 
Examinator: Peter Brynte 
Handledare: Anders Blom, Trollhättans kommun 
Program: Lantmäteriingenjör 
Ämne: Lantmäteriteknik Examensnivå: C  
Datum: 2006-05-13 Rapportnummer: 2006:LA01 
Nyckelord: FBL, fastighetsbildning, skogsfastighet, skyddsbestämmelser, skadlig delning, 

företagsekonomiska villkoret, husbehovsved 
Utgivare:  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, 

461 86 Trollhättan 
Tel: 0520-22 30 00  Fax: 0520-22 32 99  Web: www.hv.se 



BACHELOR’S THESIS 

 ii 

Protecting regulations for agriculture and forestry when 
it comes to property formation 

Summary 

This dissertation aims to describe the significance of the special safety regulation for 
agriculture and forestry. The regulations are described in the Civil Law of Sweden, under 
the third chapter of “the Land Formation Act” and it is used when the property formation 
involves parcelling of land and forestry.  

Dividing woodland into to small properties is considered to have negative effects on the 
forest. Sma ll woodland properties have a small substantial economical interest for the 
landowner and results in an inefficiently running forestry. Other negative effects are the 
fact that the possibilities to choose alternative areas for cutting, deteriorates for small 
properties, which makes it harder to avoid cutting in areas whit high nature protection 
values. Since relatively small properties can be formed according to the Land Formation 
Act 3 chapter 1§, special protecting regulations for agriculture and forestry can be found in 
the same chapter. The Land Formation Act 3 chapter 5 § says that every new or 
reorganized property shall provide good economical return to be considered suitable for its 
purposes. Usually a profitability corresponding to the value of 50-100 cubic meter of wood 
a year is required. The next safety regulation for forest land can be found in the Land 
Formation Act 3 chapter 7 §. The purpose of these regulations is the common interest to 
protect the forest. The paragraph implies that forest land is not to be divided if the 
property economical benefit should worsen significantly. There is also a prohibition against 
harmful dividing of such property. Usually a profitability corresponding to the value of 
200-250 cubic meter of wood a year is required.  

When the property won’t be used for agriculture or forestry, it can be allowed to include up 
to 10 hectare forest land, if it is of little or no meaning for active forestry or if the land is to 
be converted for other purposes such as pasture land. It is also allowed to include forest 
land to some extent, if the purpose is to use the wood for heating. Transference of 
productive forest land from forest properties to such a property should however be 
avoided.  

The study doesn’t show that regional differences occur in the application of the special 
regulations for forestry and the authorities seem to come to the same conclusion although 
the motives are separate.   
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Förord 

I vår treåriga utbildning till lantmäteriingenjörer vid Högskolan Väst ingår som ett sista 
moment ett examensarbete på C-nivå, omfattande 10 p. Examensarbetets titel är ”Skydd 
för skogsnäringen”. Studierna har inriktats på att redogöra för tillämpningen av de särskilda 
bestämmelserna för jord- och skogsbruksfastigheter och då framförallt för 
skyddsbestämmelserna för skogsbruket.  

Vi vill särskilt tacka vår handledare Anders Blom på Lantmäterimyndigheten i Trollhättan 
som varit vägledande under arbetets gång. Anders ska även ha ett stort tack för att han 
upprättat realistiska exempel som vi använt oss utav i vår undersökning.  

Vi vill även tacka vår examinator Peter Brynte. 

Vidare vill vi tacka alla som varit inblandade och medverkat i vår undersökning.  

 

Tack! 

 

Trollhättan 13 maj, 2006 

Suzanne Fransson 

Sara Gustafson 

Jenny Nord 
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Nomenklatur 

Arealkrav Kan användas istället för avkastningskrav i bedömningen av 
om FBL 3 kap 5 och 7 § § är uppfyllda.    

Arrondering  Behandlingsytornas utformning. 

Avkastningskrav Mått på ett skogsbestånds årliga tillväxt. Anges i 
skogskubikmeter och används vid bedömningen av om FBL 3 
kap 5 och 7 § § är uppfyllda. 

Deltidsjord- och                Jord- och skogsbruk som bedrivs på deltid och kombineras                                         
skogsbruk  med annan verksamhet. 

Departements-        Dokument från departementet med anvisningar, oftast 
promemoria  anvisningar, oftast utfärdade av en chef i organisationen.                                                                                     

FBL   Fastighetsbildningslag. 

Glesbygd Stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och 
långa avstånd till sysselsättning eller service.  

Godtagbart  Företaget på fastigheten måste lämna ett visst positivt bidrag 
ekonomsikt utbyte till brukarens försörjning. 

Ha    Hektar (100 m*100 m = 10 000 kvm). 

Hästfastighet Bostadsfastighet som utöver bostadens tomtplats innefattar 
mark för mindre djurhållning och odling av hobby karaktär. 

Impediment  Skogsmark med lägre produktionsförmåga än 1 
skogskubikmeter per hektar och år. 

Inägomark Brukad mark, vari ingår åker, äng, hage, trädgård och tomt. 
Kan vara belägen i skogsmark utan direkt koppling till 
bebyggelse. 

NJA   Nytt juridiskt arkiv. 

Prop.   Regeringens lagförslag till riksdagen. 

Regionalpolitiskt Främja sysselsättning och bosättning på glesbygden. 
intresse 

Ramlagskaraktär En lag, flexibel till karaktären, som inte är låst till de politiska 
stävanden som t ex i form av de jord- och markpolitiska 
riktlinjer som gällde när lagen utformades. 
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Skogskubikmeter (m³sk) Enhet som används för att beteckna skogsbestånds 
virkesvolym. Måttet innefattar trädens hela stamvolym ovanför 
normal stubbhöjd vilket innebär att såväl topp som bark räknas 
med. Dock ingår ej grenar, stubbar eller rötter. 

SkvL   Skogsvårdslag.  

(Aronsson Datateknik 2004; Fastighetsbildningslagen; Handbok FBL; Hermansson 2003; 
Nilsson 1996; Skogsvårdslagen samt 1)  

 

 

                                                 
1 Personligt samtal med Eva Lindahl. 
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1 Inledning 
Vår uppgift med detta arbete är att undersöka hur de speciella skyddsbestämmelserna 
för jord- och skogsbruksfastigheter tillämpas. Bestämmelserna finns i 
Fastighetsbildningslagens tredje kapitel och används när en fastighetsbildningsåtgärd 
berör en jord- eller skogsbruksfastighet.  

Ändringarna i rådande skogspolitik, som skett genom åren, har resulterat i ändringar i 
paragrafernas innehåll och bestämmelsernas tillämpning kan idag anses otydlig. Vi vill 
i detta examensarbete klargöra för vad som anses vara en lämplig skogsfastighet och 
vad begreppet "skadlig delning av skogsfastighet" innebär. 

1.1 Bakgrund 

Skogen är en nationell tillgång som bör nyttjas på ett sådant sätt att den ger en 
uthålligt god avkastning. Det är därför väsentligt, från såväl nationell som enskild 
synpunkt, att fastighetsstrukturen ger möjlighet till en rationell markanvändning.  

En uppsplittring av större skogsfastigheter anses få negativa konsekvenser för 
naturvården, även möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen försämras. Å andra 
sidan finns ett ansenligt tryck från många fastighetsägare att dela upp skogsmarken i 
mindre enheter. I dagsläget är det sällan en skogsägare har sin huvudsakliga 
sysselsättning och försörjning från ett aktivt jord- eller skogsbruk. Därför får 
kombinationer av olika verksamheter ökad betydelse för landsbygden. Många har idag 
sin huvudsakliga inkomst från en verksamhet som inte är knuten till fastigheten där 
man själv bor och bedriver jord- eller skogsbruk. Denna utveckling kräver att 
landskapet kan frambringa jord- eller skogsbruksfastigheter som, med avseende på 
storlek och läge, lämpar sig för kombinationsverksamhet. Bildandet av små fastigheter 
kan också anses skapa förutsättningar för variation i landskapet, vilket gynnar den 
biologiska mångfalden.  

Med bakgrund av det ovan nämnda, finns i Fastighetsbildningslagen speciella 
bestämmelser för jord- och skogsbruksfastigheter med syfte att skydda dessa näringar. 
Bestämmelserna anger att en skogsfastighet skall vara lämplig för sitt ändamål samt att 
den ska ge ett godtagbart företagsekonomiskt utbyte. Dessa bestämmelser är 
dessutom kompletterade med särskilda skyddsbestämmelser för jord- respektive 
skogsbruksfastigheter. Paragraferna innebär att skogen inte får delas på ett sådant sätt 
att möjligheterna att ekonomiskt nyttja skogen undergår försämring av betydelse. En 
sådan fastighet får inte heller delas på ett sådant sätt att delningen kan anses innebära 
"skadlig delning" av ursprungsfastigheten. Skyddsregeln för jordbruk innebär att 
fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet inte får ske om åtgärden medför 
olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen.  
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Hur mycket skogsmark som får ingå i en bostadsfastighet och vad som menas med att 
en delning av en skogsfastighet är skadlig har ändrats genom tiderna. Med bakgrund 
av detta vill vi i detta arbete bl.a. redogöra för vad som kan anses vara en lämplig 
skogsbruksfastighet och vad begreppet skadlig delning innebär. (Hermansson 2003; 
Norell 2005; Skogsvårdslagen) 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka hur det allmänna lämplighetsvillkoret och de 
särskilda bestämmelserna beträffande jord- och skogsbruk, i 3 kap FBL, tillämpas i 
praktiken. Målet är att utreda och påvisa eventuella skillnader i bestämmelsernas 
tillämpning samt att urskilja generella riktlinjer som kan användas vid den prövning 
som görs när en fastighetsbildningsåtgärd berör en skogsfastighet.  

Examensarbetet är uppbyggt av två delar. Den första delen är baserad på litterära 
studier och studerade rättsfall och innehåller delvis egna tolkningar. Arbetets andra del 
bygger på den undersökning som gjorts i syfte att studera hur olika 
Lantmäterimyndigheter och Skogsstyrelser tillämpar bestämmelserna.  

1.3 Problembeskrivning 

En problembeskrivning upprättades i syfte att utgöra underlag för det fortsatta 
arbetet. Beskrivningen sätter ramarna för examensarbetets innehåll och är menad att 
fungera som checklista under arbetets gång. 

Ø Vad är innebörden av bestämmelserna i FBL 3 kap 5 § och hur tillämpas dessa? 

Ø Vad innebär bestämmelserna i FBL 3 kap 7 § och hur tillämpas dessa? 

Ø Vilka kriterier måste uppnås för att skogsmark ska få ingå i en bostadsfastighet? 

Ø Används samma kriterier när åtgärden gäller överföring av skogsmark till en 
bostadsfastighet som när fastighetsbildningen endast berör skogsfastigheter? 

Ø Finns regionala skillnader i skyddsbestämmelsernas tillämpning? Använder myndigheter i 
olika regioner samma kriterier vid bedömningen?   

2 Förutsättningar 

2.1 Avgränsningar 

Tyngdpunkten i arbetet kommer att läggas på skyddsregeln för skogsbruksnäringen i 
FBL 3 kap 7 § och det företagsekonomiska villkoret i FBL 3 kap 5 §. Bestämmelsen i 
FBL 3 kap 5 § kommer fortsättningsvis även kallas det företagsekonomiska villkoret. 
Vi kommer även att redogöra för skyddsregeln för jordbruksnäringen FBL 3 kap 6 §. 
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Arbetet kommer också att beröra det allmänna lämplighetsvillkoret FBL 3 kap 1 § 
samt undantagsbestämmelserna i FBL 3 kap 9-10 § §. 

I undersökningen gjordes en begränsning i och med att varje utvald 
Lantmäterimyndighet och Skogsstyrelse fick representera ett större område. 

En annan avgränsning var att vi i arbetet har vi valt att inte redogöra för alla, av oss, 
studerade rättsfall. Detta pga. att det fanns stora likheter mellan vissa rättsfall.  

2.2 Metod 

Arbetet har dels grundats på studier av litteratur, rättsfall, förarbeten, lagtext samt 
Lantmäteriverkets handböcker. Dessutom består arbetet av undersökningar som följts 
upp av intervjuer.  

I undersökningen valde vi att dela in landet i fyra delar; norra, mellersta, västra 
respektive södra Sverige. En Lantmäterimyndighet i vardera del av landet får 
representera hela området. Likaledes får en vald Skogsstyrelse representera hela 
området.  

Utskick av realistiska exempel på fastighetsbildningsärenden som berör 
skogbruksfastigheter har gjorts till ovan nämnda instanser. Intervjuerna kommer 
därefter att i huvudsak utgå från dessa ärenden.  

Vi kommer ha löpande kontakt med Anders Blom, vår handledare på 
Lantmäterimyndigheten i Trollhättan. Rapportering kommer även att ske 
kontinuerligt till examinator Peter Brynte. 

3 Sveriges skog 
I Sverige har skogsbruk bedrivits i århundraden och skogen har i alla tider varit viktig 
för människors försörjning. I Sverige ska skogsbruket vara karakteriserat av principen 
om mångbruk dvs. hänsyn ska tas till miljö och ekologisk mångfald men även till 
kulturmiljövård, rennäringen, viltvården, friluftsintresset och andra sociala värden. 
Sveriges landareal är 41 miljoner hektar varav 28 miljoner är täckt av skog. Sett till 
folkmängden är Sverige ett av de skogrikaste länderna i världen. Om t ex alla Sveriges 
invånare går ut i skogen samtidigt så får varje invånare en yta på 3 hektar helt för sig 
själv.  
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Fig. 1  Sveriges markindelning  

De främsta skogstyperna i Sverige är; fjällskog, barrskog, lövskog, ädellövskog och 
sumpskog. Skogens utbredning och innehåll ser olika ut i olika delar av landet.  
Beroende på att trädslag har olika krav på klimat, närings- och vattenförhållanden. 
Skogen varierar också beroende på hur skogen skötts under årens lopp. Dessa 
förutsättningar varierar runt om i landet och därmed varierar även trädslagens 
utbredningsområden (se bilaga A). Skogens utbredning är kraftigt beroende av bl.a. 
klimatet, många trädslag har därför en nord- respektive sydgräns i landet. Exempelvis 
förekommer vissa lövträd endast i Sveriges sydligaste delar. Klimatvariationer medför 
även att ju längre norrut man kommer desto långsammare växer skogen. (Nilsson 
1996; Skogen i skolan; SNF 2006; SLU 2006a; SLU 2006b) 

3.1 Bonitet 

Bonitet är ett uttryck för skogsmarkens bördighet dvs. dess förmåga att producera 
virke. Den virkesproducerande förmågan påverkas främst av det geografiska läget, 
klimat, jordmån, fuktighetsförhållanden och trädslag. Boniteten är högst i södra 
Sverige och avtar desto längre norrut man kommer. Boniteten uttrycks vanligtvis som 
virkesproduktion i skogskubikmeter per hektar och år under växt tiden. Mark med 
lägre produktionsförmåga än 1 kubikmeter skog per hektar och år räknas som 
impediment och mark med högre bonitet anses vara produktiv skogsmark. (Nilsson 
1996)  
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Fig. 2 Kartan visar årlig tillväxt per hektar. (Sveriges nationalatlas 2003b) 

3.2 Konsekvenser av uppsplittring av skogsmark 

En långt gående uppsplittring av skogsmarken medför att genomförande av 
skogspolitiken försvåras. Små skogsfastigheter har liten ekonomisk betydelse för 
ägaren och kan oftast inte drivas effektivt utan kostnadskrävande samverkan. En långt 
gående ägosplittring innebär också att genomförandet av miljömålet försvåras. För 
små fastigheter är möjligheten att välja alternativa områden för avverkning svårare. 
Därigenom är det också svårare att avstå från avverkning i områden med höga natur- 
och kulturmiljövärden. Om marken istället är indelad i större rationella 
brukningsenheter vilka ägs av aktiva och kunniga skogsägare nås både 
produktionsmålet och miljömålet lättare (se avsnitt 4.3.2).  

För bedömning av minimistorleken för en skogsfastighet finns riktlinjer angivna i 
prop. 1993/94:27 och i departementspromemorian. I departementspromemorian 
rekommenderas att utgå ifrån riktmärket att fastigheterna som berörs av 
fastighetsbildningsåtgärden ska kunna ge en årlig avkastning på 200-250 kubikmeter 
skog. Med detta riktmärke som utgångspunkt blir minimistorleken på en ny- eller 
ombildad fastighet beroende av förmågan att producera virke, dvs. markens bonitet. 
Märk väl att detta endast är riktlinjer och bör inte låsas vid en speciell siffra. Vidare 
bör understrykas att hänsyn även måste tas till andra faktorer så som skiftesform och 
topografi. (Prop. 1993/94.27)  
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Ungefär hälften av landets taxeringsenheter är allt för små för att ett rationellt 
skogsbruk ska kunna drivas om riktlinjerna i propositionen ska användas. Vilket 
innebär att det finns en betydande rationaliseringspotential inom skogbruket. (Kjellin 
2001) 

4 Särskilda bestämmelser beträffande jord- och 
skogsbruk 

Bestämmelserna i 3 kap FBL är av ramlagskaraktär och anger gränserna för vilka 
fastighetsbildningsåtgärder som kan tillåtas från allmän synpunkt. En avvägning ska 
alltid göras mellan det enskilda önskemålet och det allmänna intresset. 

De allmänna lämplighetsvillkoren för fastighetsbildning finns i FBL 3 kap 1 § och 
gäller all fastighetsbildning dvs. vid såväl nybildning och ombildning som vid 
servitutsåtgärder. 

”1 § Fastighetsbildning skall ske så, att varje fastighet som nybildas eller ombildas 
blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad 
för sitt ändamål. Härvid skall särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig 
utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten skall 
användas för bebyggelse skall den vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten 
och avlopp. 

Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som skall nybildas eller 
ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål 
inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med 
hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än 
genom fastighetsbildning.” Lag (2003:628). 

Denna paragraf utgör minimikraven för att en fastighet ska anses lämplig från allmän 
synpunkt. Uppfylls inte villkoren är fastighetsbildningen endast tillåten om stöd finns i 
undantagsbestämmelsen, FBL 3 kap 10 § (se avsnitt 4.7). 

Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som ny- eller ombildas blir varaktigt 
lämpad för sitt ändamål inom överskådlig tid med avseende på belägenhet, storlek, 
läge, väg och VA. Fastighetsbildning får dessutom inte ske om ändamålet lämpligen 
kan tillgodoses på annat sätt än genom fastighetsbildning.  

För jord- och skogsbruksfastigheter finns dessutom särskilda skyddsbestämmelser i 
FBL 3 kap 5-7 § §, med syfte att värna om bärkraftiga lantbruksenheter med 
tillfredsställande ekonomiskt utbyte samt att skydda rationaliserade 
skogsbruksfastigheter. (Hermansson 2003; Lag 1993:1340 förarbeten) 
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4.1 Det företagsekonomiska villkoret 

FBL 3 kap 5 §  

”För att en jordbruksfastighet skall anses lämpad för sitt ändamål skall den ha 
sådan storlek, sammansättning och utformning att den medger att det företag som 
skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Vid bedömningen 
härav skall hänsyn tas till möjligheterna att kombinera företaget med annan 
varaktig verksamhet på orten. Särskild hänsyn skall tas till intresset av att 
sysselsättning och bosättning i glesbygd främjas. Hänsyn skall också tas till 
betydelsen av att vården av natur- och kulturmiljön främjas. 

Första stycket gäller även i fråga om en skogsbruksfastighet. Lag (1993:1340).” 

För att en jord- och skogsbruksfastighet ska anses lämpad för sitt ändamål ska företaget, 
som bedrivs på fastigheten, frambringa ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Faktorer som 
påverkar möjligheterna att generera ett godtagbart ekonomiskt utbyte är fastighetens; 

• Storlek 

• Sammansättning 

• Utformning 

4.1.1 Godtagbart ekonomiskt utbyte 

Att en fastighet ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte innebär att verksamheten som 
avses bedrivas på fastigheten ska bidra positivt till fastighetsägarens försörjning. I 
förarbeten till Lag (1993:1340) om ändring i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
framgår att det inte finns något allmänt krav på att verksamheten som bedrivs på en 
skogsfastighet ska svara för fastighetsägarens huvudsakliga försörjning. Däremot bör 
utgångspunkten för en jordbruksfastighet vara att fastigheten ska kunna bidra till den 
huvudsakliga inkomsten för fastighetsägaren.  

Vad som utöver detta ska krävas för att företaget ska bedömas vara ekonomiskt 
godtagbart måste beslutas med hänsyn till jordbruks- och skogspolitiska riktlinjer, vars 
innebörd ändras med tiden genom beslut av statsmakterna. Ett minimikrav är att 
fastigheten ska kunna generera ett visst överskott och att den bedrivna verksamheten ska 
ge ett inte obetydligt bidrag till brukarens försörjning.  

Bedömningen av om en fastighet anses kunna genererar ett godtagbart ekonomiskt 
utbyte kan ge olika resultat beroende på om fastigheten anses vara en skogs- eller 
jordbruksfastighet. Avgörande är vilket ändamål som är dominerande på fastigheten. 
En kombinerad jord- och skogsbruksfastighet med en utvecklingsbar och bärkraftig 
jordbruksdel anses vara en jordbruksfastighet. Om samma fastighet istället 
huvudsakligen består av produktiv skogsmark är det förmodligen fråga om en 
skogsfastighet.  
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Vid bedömningen av om kravet på godtagbart ekonomiskt utbyte är uppfyllt, kan 
årsavkastningen användas som riktlinje. Enligt Lantmäteriverkets rekommendationer 
(Dnr 401-2005/1284) kan en årlig avkastning på 50-100 skogskubikmeter anses vara 
tillräckligt för att uppfylla kravet. Faktorer som ska beaktas utöver detta är 
fastighetens arrondering, tillgång till väg samt möjligheterna att erhålla annan 
avkastning från fastigheten. 

4.1.2 Faktorer som lättar på kraven i FBL 3 kap 5 § 

Vid bedömningen av ”godtagbart ekonomiskt utbyte” för skogsfastigheter, bör 
hänsyn utöver virkesavkastning även tas till annan avkastning som t ex jakt och fiske. 
Kraven i FBL 3 kap 5 § mildras då det finns möjlighet att kombinera verksamheten på 
fastigheten med annan verksamhet på orten eller då det finns starka regionalpolitiska 
intressen. Detta kan vara fallet t ex då en fastighet ligger inom pendlingsavstånd till en 
tätort där arbetstillfällen kan erhållas. Om arbetet i staden då kan kombineras med 
verksamheten på fastigheten skulle därigenom sysselsättningen och bosättningen på orten 
främjas. På glesbygden finns det alltså möjlighet att göra avsteg från kravet på 
godtagbart ekonomiskt utbyte om fastighetsbildningen gynnar de regionalpolitiska 
intressena.  

Avsteg från FBL 3 kap 5 § kan också göras om det motiveras av hänsyn till natur- eller 
kulturvården. Om man med beaktande av naturvården ska tillåta en 
fastighetsbildningsåtgärd, där villkoret på godtagbart ekonomiskt utbyte inte är 
uppfyllt, är kravet att förbättringen ur naturvårdssynpunkt är knuten till fastigheten 
och inte beroende av en viss fastighetsägare. (Hermansson 2003; Mål UÖ 1190; 
Norell 2005; Lag 1993:1340 förarbeten; Ö 1057-01; samt 2) 

4.2 Skydd för jordbruksnäringen 

6 § Fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet får inte äga rum om åtgärden 
är ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. Lag 
(1993:1340). 

Bestämmelsen syftar till att skydda jordbruksnäringen. Detta innebär att hinder mot 
fastighetsbildning föreligger om åtgärden medför olägenhet av betydelse för 
jordbruksnäringen. Striktare regler gällde förr då fastighetsbildning endast var tillåten 
när den gynnade jordbruksnäringen. Vad som menas med olägenhet av betydelse 
måste bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och rådande 
jordbrukspolitiska riktlinjer. Fastighetsbildningsåtgärder som delar bärkraftiga och 
utvecklade lantbruksenheter eller som medför att nedlagda resurser går förlorade kan klassas 
som olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. Samma bedömning kan göras för 
fastighetsbildningsåtgärder som rör rationella heltidsföretag som är av betydelse för 
landets livsmedelsförsörjning. Avstyckning av mangårdsbyggnaden på en sådan enhet 

                                                 
2 Personligt samtal med Anders Blom. 
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bör inte heller genomföras. Mindre avstyckningar som inte påverkar 
jordbruksföretaget negativt kan däremot accepteras.  

Ibland kan förbättrad fastighetsindelning och tydligare gränsdragning vara ett 
argument för att tillåta fastighetsbildningsåtgärden, med stöd av 
undantagsbestämmelsen i FBL 3 kap 9 §. Ett exempel som belyser 
problemställningen; en sammanhängande jordbruksfastighet blir efter avstyckning på 
gränsen till bärkraftig. Tvivel finns om fastigheten kan ge ett godtagbart ekonomiskt 
utbyte och därmed kan avstyckningens tillåtlighet ifrågasättas. Om fastigheten istället 
består av tre icke sammanhängande skiften och avstyckningen resulterar i en bättre 
fastighetsindelning så kan den förbättrad fastighetsindelning vara ett motiv för att 
tillåta fastighetsbildningen (Se avsnitt 4.7 s 16). 

Fastighetsbildning som medför ägosplittring eller försämrad arrondering anses också 
medföra betydande olägenhet för jordbruksnäringen. Fastighetsbildning som 
resulterar i små och smala skiften bör därmed inte förekomma. (Handbok FBL; 
Hermansson 2003; Lag 1993:1340 förarbeten; samt 3) 

4.3 Skydd för skogsnäringen 

7 § Mark som är avsedd för skogsbruk får inte delas in på ett sådant sätt att 
möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon betydelse. 
Fastighetsbildning som berör sådan mark får inte heller äga rum, om den innebär en 
skadlig delning av en skogsbruksfastighet. Lag (1993:1340). 

Det allmänna lämplighetsvillkoret medför att relativt små skogsbruksfastigheter får 
bildas. Därför finns i FBL 3 kap 7 § en skyddsregel för skogsnäringen. Syftet med 
bestämmelsen är att tillgodose det allmänna intresset av att skydda skogsnäringen och 
naturvården. Tanken med bestämmelsen är att fastighetsbildning som riskerar att 
minska avkastningsnivån eller som kommer i konflikt med de skogspolitiska målen 
inte får ske. Med bakgrund av detta ställs krav på skogsfastigheternas utformning och 
storlek samt ett förbud mot skadlig delning av skogsfastighet. Fastighetsbildning som 
uppfyller kraven i det allmänna lämplighetsvillkoret kan alltså hindras enligt FBL 3 
kap 7 § som resultat av att allmänintresset väger tyngre än det enskilda önskemålet. 

4.3.1 Ekonomisk försämring av betydelse 

Skogsbruksmark får inte delas in på ett sådant sätt att möjligheten att ekonomiskt 
utnyttja skogen undergår försämring av betydelse. Bestämmelsen ställer vissa krav på 
fastigheternas utformning och storlek. Hur små fastigheter som kan accepteras är 
beroende av flera faktorer, så som terrängförhållanden och ursprungsfastighetens 
avkastning.  

                                                 
3 Personligt samtal med Anders Blom.  
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Då ursprungsfastigheten är liten och kanske ligger utlagd i spridda skiften är 
möjligheterna att ekonomiskt utnyttja skogen dåliga redan innan 
fastighetsbildningsåtgärden. I fall som detta har FBL 3 kap 7 § 1 st. mindre betydelse, 
då möjligheterna att ekonomiskt utnyttja skogen inte kan anses undergå försämring av 
betydelse. Detsamma gäller när skogsmarksarealen som ska regleras är liten och 
därigenom har liten betydelse för ursprungsfastighetens möjlighet att ekonomiskt 
utnyttja skogen. (Handbok FBL; Hermansson 2003; Lag 1993:1340 förarbeten; samt 4’ 
5) 

4.3.1.1 Hovrätten för västra Sverige, Ö 1057-01, 2001-05-18  

I detta rättsfall har domstolen tagit hänsyn till naturvården vid tillämpningen av FBL 3 
kap 7 §. 

Fallet gäller klyvning av en samägd skogsfastighet på 175 ha, varav 90 ha är produktiv 
skogsmark, 77 ha impediment och 8 ha inägomark. Den ena lotten skulle omfatta 47 
ha produktivskogsmark med en årlig tillväxt på 150 skogskubikmeter. Den andra 
lotten skulle omfatta 44 ha skogsmark med en årlig tillväxt på 140 skogskubikmeter. 
Ursprungsfastigheten gränsar till ett naturreservat och enligt Länsstyrelsen har 
fastigheten höga naturvärden. En av delägarna hävdade att hans avsikt inte var att 
bedriva skogsbruk på sin lott utan att bevara naturvärden som finns i området och 
senare låta lotten ingå i naturreservatet.  

4.3.1.2 Meddelade beslut 

Lantmäterimyndigheten ansåg att klyvningen stred mot bestämmelserna i FBL 3 kap 
1, 5 och 7 § § eftersom skogsmarkens omfattning inte gjorde det möjligt att bilda två 
lämpliga skogsfastigheter. Undantagsbestämmelserna i FBL 3 kap 9-10 § § gick inte 
heller att tillämpa, varför förrättningen ställdes in. Den ena fastighetsägaren 
överklagade beslutet till fastighetsdomstolen. 

Fastighetsägaren anförde att naturvårdsaspekterna skulle tillgodoses bättre om 
fastigheterna klövs. Fastighetsdomstolen begärde yttrande från länsstyrelsen som 
också avstyrkte klyvningen. Motiveringen löd att den årliga tillväxten på de båda 
klyvningslotterna väsentligt understeg de rekommenderade 200-250 skogskubikmeter 
samt att det inte ansågs troligt att skogen skulle komma att vårdas bättre efter en 
klyvning. Fastighetsdomstolen framhöll att förutsättningarna för skogsbruk på 
fastigheterna var mindre goda pga. att skogen på klyvningslotterna endast hade en 
årlig tillväxt på 2,9 skogskubikmeter per hektar och att stora områden bestod av 
impediment. Då det i övrigt inte fanns tillräckliga skäl för att tillåta den yrkade 
klyvningen, beslutade Fastighetsdomstolen att Lantmäterimyndighetens beslut skulle 
stå fast.  

 
                                                 
4 Personligt samtal med Anders Blom. 
5 Skriftligt enkätsvar från Tom Brantheim och Bengt Nilsson. 
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Hovrätten fastställde Fastighetsdomstolens utslag. 

Klyvning vägras.  

4.3.1.3 Tolkning av rättsfallet 

Här har bedömningen gjorts att 44 ha produktiv skogsmark med en årlig tillväxt på 
140 skogskubikmeter inte anses ge ett godtagbart ekonomiskt utbyte och därmed 
gjordes bedömningen att fastigheten inte skulle utgöra en lämplig skogsbruksfastighet 
enligt FBL 3 kap 5 §.  

Domstolen har vid tillämpningen av FBL 3 kap 7 § följt, de av Lantmäteriverket 
rekommenderade riktlinjerna, att en skogsfastighet ska ha en årlig tillväxt på 200-250 
skogskubikmeter och ansåg därmed att en avkastning på 140 skogskubikmeter inte 
kunde godtas. 

Eftersom domstolen inte ansåg det vara troligt att skogen skulle vårdas bättre efter en 
klyvning kunde inte heller naturvårdshänsyn anges som motiv för att tillåta åtgärden. 
Det verkar som att ifall en åtgärd ska tillåtas, trots att 3 kap 5 och 7 § § inte är 
uppfyllda, och hänsyn till naturvården ska anges som motiv räcker det inte att hävda 
att avsikten med åtgärden är att bevara naturvärden. Ett sådant åtagande skulle vara 
knutet till fastighetsägaren personligen och inte till fastigheten som sådan. Det tycks 
inte heller vara ett godtagbart skäl att fastighetsägaren senare ska låta fastigheten ingå i 
ett naturreservat. 

4.3.2 Skadlig delning 

En uppdelning av skogsmark i mindre fastigheter medför många nackdelar. 
Exempelvis finns det en risk att ägaren till en liten skogsbruksfastighet inte har 
tillräckligt ekonomiskt engagemang för att bedriva ett rationellt skogsbruk. Risken 
finns också att värdefull skogsmark anv änds som en skyddszon kring bebyggelse. 

För att undvika sådan negativ delning av skogen ska en fastighetsbildningsåtgärd, som 
rör skogsfastighet, föregås av en prövning. Resultatet av prövningen syftar till att 
utreda om åtgärden kan anses vara skadlig delning av en skogsfastighet.  

Skadlighetsprövningen ska förhindra att fastigheter delas upp i mindre 
skogsbruksenheter, som visserligen uppfyller kravet på lämpig arrondering, men där 
fastigheterna blir så små att de blir ekonomiskt mindre intressanta  för fastighetsägaren att 
sköta. Målet är att fastigheterna ska vara så stora att de lämpar sig för ett rationellt 
skogsbruk samt att fastighetsägaren kan antas lägga ner rimliga resurser och rimligt 
intresse på att sköta skogen. 

Bedömning av om en delning är skadlig ska göras med hänsyn till skogspolitikens 
produktionsmål och miljömål. År 1993 beslutade riksdagen om nu gällande skogspolitik.  
Skogsnäringen har ett grundläggande ansvar för hur skogsmiljön utvecklas. 
Skogspolitiken i Sverige ger skogsägarna stor frihet att agera inom givna ramar men 
också ett ansvar att arbeta för att de gemensamma målen uppnås. Skogsnäringen 
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ansvarar bl.a. för att bidra till att målen om regional balans, ekonomiska tillväxt och 
full sysselsättning uppfylls (produktionsmålet), samtidigt som målen för miljö- och 
naturvårdspolitiken uppnås (miljömålet). 

Skogsvårdslagens första paragraf anger riktlinjerna för skogspolitiken. I paragrafen 
anges att skogen har stor betydelse i samhället och är en nationell tillgång som bör 
skötas effektivt så att den ger en god avkastning samtidigt som den biologiska 
mångfalden behålls.  I propositionen 1992/93:226 definieras produktionsmålet;   

”Skogen och skogsmarken skall nyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en 
uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning skall ge handlingsfrihet i 
fråga om användningen av vad skogen producerar.” 

För att bibehålla effektiva skogsbruk så bör uppsplittring av skogsfastigheter i mindre 
enheter undvikas. Konsekvenserna av att bilda mindre skogsfastigheter redogörs för i 
avsnittet 3.2 ”Konsekvenser av uppsplittring av skogsmark”.  

Miljömålet syftar till att bevara skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga och är 
en förutsättning för fortsatt effektivt skogsbruk. Detta mål fick en ökad betydelse 
1993 då riksdagen beslutade om nu gällande skogspolitik. I beslutet jämställdes 
miljömålet med produktionsmålet. I propositionen 1992/93:226 uttrycks följande;  

”Biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall säkras. Skogen skall 
brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges 
förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. 
Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden skall värnas.”  

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål och ungefär 70 nationella 
delmål. Miljökvalitetsmålen definierar tillståndet för den svenska miljön och hur 
miljöarbetet ska bedrivas i ett längre tidsperspektiv. Delmålen anger hur det konkreta 
miljöarbetet ska vara inriktat på kortare sikt. Syftet med delmålen är att de ska vara 
möjliga att följa upp och att de ska utgöra underlag för regionalt och lokalt 
miljöarbete.  

De fyra övergripande miljömålen berör; 

• Naturmiljön 

• Kulturmiljön 

• Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader 

• Hälsofrågor 
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Alltså ska miljöaspekter och hänsyn till naturvården också beaktas vid bedömningen av vad 
som är skadlig delning av skogsfastighet. Om det i det enskilda fallet kan antas att 
skogen efter delning kommer vårdas bättre än tidigare kan detta vara ett argument att 
acceptera något mindre lotter än som annars vore godtagbart. Detta kan t ex vara 
fallet vid klyvning av en samägd fastighet med eftersatt skogsskötsel.  

 
Fig. 3 Vid klyvning av en samägd skogsfastighet med eftersatt skogsskötsel kan hänsyn till 

naturvården påverka bedömningen av åtgärdens tillåtlighet. Om det kan antas troligt att 
skogen kommer att vårdas bättre efter klyvningen kan detta vara ett motiv för att tillåta att 
något mindre skogsfastigheter bildas.   

I glesbygdsområden där det inte förekommer skogsbruk i större omfattning får FBL 3 
kap 7 § mindre betydelse. Möjligheter finns i sådana fall att även beakta intresset av att 
främja sysselsättning och bosättning på glesbygden. 

Prövningen av vad som anses vara skadlig delning av en skogsfastighet ska också 
göras med hänsyn till den ekonomiska och den tekniska utvecklingen inom skogsnäringen 
som förändras över tid. (Handbok FBL; Hermansson 2003; Lag 1993:1340 
förarbeten; Länsstyrelsen 2006; Norell 2005; Skogsstyrelsen 2005; Skogsstyrelsen 
2006; Sveriges miljömål 2005; samt 6) 

4.4 Hovrätten övre norrland, UÖ 1192, 1995-09-18 

Målet avser klyvning av en skogsdominerad fastighet på 240 ha, varav 112 ha är 
produktiv skog, 3 ha åker och 125 ha impediment fördelat på fyra skiften. 
Fastighetens produktionsförmåga är 207 skogskubikmeter. Ena klyvningslotten skulle 
bestå av 44 ha produktiv skogsmark med en årlig tillväxt på 105 skogskubikmeter. 
Den andra lotten skulle bestå av 69 ha produktiv skogsmark med en årlig tillväxt på 
165 skogskubikmeter. 

                                                 
6 Personligt samtal med Anders Blom. 
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4.4.1 Meddelade beslut 

Grundat på att FBL 11 kap 4 § ansågs vara uppfyllt beslutade Lantmäterimyndigheten 
att klyvningen skulle tillåtas. Beslutet överklagades. 

Fastighetsdomstolen ansåg att ursprungsfastigheten skulle betraktas som en väl 
fungerande skogsbruksfastighet med en produktionsförmåga 270 skogskubikmeter 
per år och upphävde därför Lantmäterimyndighetens beslut om klyvning. 

Hovrätten ansåg inte att klyvningen stred mot FBL 3 kap 5 § eftersom 
klyvningslotterna ansågs ge ett positivt bidrag till ägarnas försörjning. Rätten ansåg 
också att det regionalpolitiska intresset främjades då ägarna varit folkbokförda på 
orten sedan länge. Anledningen till att klyvningen ändå vägrades var att 
klyvningslotterna hade en för dålig årlig tillväxt vilket innebar att FBL 3 kap 7 § inte 
var uppfyllt. Därmed ansågs klyvningen medföra skadlig delning av skogsfastigheten. 

Klyvning vägras. 

4.4.2 Tolkning av rättsfall 

Fastighetsdomstolen gjorde bedömningen att 105 respektive 165 skogskubikmeter 
uppfyllde villkoret på godtagbart ekonomiskt utbyte, FBL 3 kap 5 §. Den låga 
avkastningen på den mindre klyvningslotten kompenserades av hänsyn till intresset av 
att främja glesbygden. Ägarna till fastigheterna hade varit folkbokförda på orten en 
längre tid och därigenom ansåg man att sysselsättningen och bosättning på orten 
främjades (FBL 3 kap 5 §).  

Riktlinjerna om årlig tillväxt på 200-250 skogskubikmeter har använts vid 
tillämpningen av FBL 3 kap 7 § och den låga avkastningen på 105 respektive 165 
skogskubikmeter godtogs inte då inga andra omständigheter talade för det.  

Det tycks vara så; att eftersom ursprungsfastigheten kan betraktas som en väl 
fungerande skogsbruksfastighet skulle en uppdelning innebära skadlig delning av 
skogsfastigheten om de nybildade fastigheterna får en årlig avkastning som 
understiger 200 skogskubikmeter. 

 
Fig. 4 Skadlig delning av skogsfastighet. Klyvning av en skogsfastighet med en årlig avkastning på 

270 skogskubikmeter anses vara skadlig då klyvningslotterna A och B inte uppfyller 
avkastningskravet på 200-250 skogskubikmeter per år. 
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4.5 Svea Hovrätt, UÖ 17, 1998-06-03 

Ansökan gällde en avstyckning där en skogsfastighet på 8 ha skulle bildas. 
Markområdet avsågs användas för deltidsverksamhet. Verksamheten skulle innefatta 
vedhuggning för försäljning, jakt och fiske samt viss trädgårdsodling.  

4.5.1 Meddelade beslut 

Lantmäterimyndighetens beslut att vägra avstyckningen grundades på att villkoren 
varken i FBL 3 kap 1 eller 5 § § ansågs uppfyllda. 

Fastighetsdomstolen fann att kravet, i FBL 3 kap 5 §, på godtagbart ekonomiskt 
utbyte inte var uppfyllt. Lotten ansågs inte bli varaktigt lämpad för sitt ändamål enligt 
FBL 3 kap 1 §. Avstyckningen kunde inte heller genomföras med stöd av 
undantagsbestämmelsen i FBL 3 kap 9 §.  

Hovrätten bedömde på liknande vis med skillnaden att hinder ansågs föreligga vid 
FBL 3 kap 7 § istället för vid FBL 3 kap 5 § som övriga instanser ansett.  

Avstyckning vägras. 

4.5.2 Tolkning av rättsfallet 

Här har Fastighetsdomstolen gjort bedömningen att 8 ha skogsmark är för lite för att 
kravet på ett godtagbart ekonomiskt utbyte ska vara uppfyllt och därmed är 
fastigheten inte lämplig för sitt ändamål. Trots att andra avkastningsmöjligheter vägts 
in som t ex jakt och fiske anser man ändå inte att kravet på godtagbart ekonomiskt 
utbyte är uppfyllt.  

Vid bedömningen av 3 kap 5 § ansåg Hovrätten däremot att styckningslotten gav ett 
godtagbart ekonomiskt utbyte eftersom den låga avkastningen kompenserades av 
möjligheten att kombinera verksamheten på deltid och möjligheten att erhålla ”annan 
avkastning” från fastigheten. Däremot ansåg rätten att hinder för avstyckningen 
istället förelåg i FBL 3 kap 7 §, vilket vi tolkar som att avstyckningen innebär skadlig 
delning av ursprungsfastigheten. Bedömningen gjordes att 8 ha gav för dålig 
avkastning och då inga andra omständigheter talade för att åtgärden ändå skulle 
tillåtas, vägrades avstyckningen. 

4.6 Hovrätten övre Norrland, UÖ 1190 1994-09-29 

Ansökan gällde avstyckning av en styckningslott på 33 ha med en årlig tillväxt på 105 
skogskubikmeter. Styckningsfastigheten bestod av fem skiften om sammanlagt 72 ha 
varav 61 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är belägen i den norrländska 
glesbygden med pendlingsavstånd till Skellefteå och Burträsk.  

4.6.1 Meddelade beslut 

Lantmäterimyndigheten vägrade avstyckningen med motivet att fastigheten, odelad, 
skulle främja bosättning och sysselsättning på glesbygden på ett bättre sätt. 
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Myndigheten ansåg inte heller att FBL 3 kap 7 § var uppfyllt då avkastningen på 
fastigheten var så liten att en delning skulle försämra möjligheterna att ekonomiskt 
utnyttja skogen.  

Länsstyrelsen anförde att eftersom fastigheten ligger på pendlingsavstånd till tätort 
kunde sysselsättning och bosättning på orten främjas. Vilket medförde att villkoren i 
FBL 3 kap 5 § ansågs vara uppfyllda.  

Eftersom bestämmelserna i FBL 3 kap 7 § avser att förhindra bildandet av 
skogsbruksfastigheter som från skogsnäringens synpunkt kan bedömas bli för små. 
Fastigheten får därmed inte bli så liten att den blir ekonomiskt ointressant att sköta. 
Med bakgrund av detta ansåg Hovrätten att den årliga tillväxten på styckningslotten 
var för liten för att uppfylla kraven i FBL 3 kap 7 §.  

Avstyckning vägras. 

4.6.2 Tolkning av rättsfall  

En fastighet på 33 ha med en avkastning på 105 skogskubikmeter ansågs uppfylla 
kravet på godtagbart ekonomiskt utbyte. Den låga avkastningen kompenserades av 
möjligheten att kombinera verksamheten med annan verksamhet och hänsyn till 
intresset av att främja glesbygden.  

En årlig avkastning på 105 skogskubikmeter ansågs dock för dålig för att uppfylla 
FBL 3 kap 7 §. Även här har riktlinjen att fastigheten ska ha en årlig tillväxt på 200-
250 kubikmeter skog.  

Man har alltså tolkat kraven i FBL 3 kap 7 § som högre än kraven i FBL 3 kap 5 § där 
den låga avkastningen kunde kompenseras av andra omständigheter.  

En bedömning gjordes också att en delning skulle medföra att möjligheterna att 
ekonomiskt nyttja skogen skulle försämras eftersom avkastningen från skiftet var så 
liten.  

4.7 Undantagsbestämmelserna 

Som vi redan har nämnt så finns det undantagsbestämmelser från de generella 
skyddsreglerna för jord- och skogsbruk, FBL 3 kap 9-10 § §.  

9 § Fastighetsbildning får äga rum, även om fastighet som nybildas eller ombildas 
icke blir varaktigt lämpad för sitt ändamål, såvida fastighetsindelningen förbättras 
och en mer ändamålsenlig indelning icke motverkas. 

10 § Om fastighetsbildning är till övervägande nytta från allmän synpunkt, får 
åtgärden äga rum även om den strider mot vad som ovan föreskrivits till skydd för 
jordbruksnäringen eller skogsbruket. 

Den förstnämnda paragrafen medger ett undantag från FBL 3 kap 1 och 5 § §. Vid 
fastighetsbildning ska åtgärden leda till att den nybildade fastigheten ska ge ett 
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godtagbart ekonomiskt utbyte och att den därigenom bli varaktigt lämpad för sitt 
ändamål. Även om kravet inte är uppfyllt kan åtgä rden tillåtas med stöd av nionde 
paragrafen om en positiv nyttoeffekt uppkommer vid en helhetsbedömning. Detta 
kan vara fallet då fastigheterna, efter åtgärden, stämmer bättre överens med gällande 
detaljplan eller att en jordbruksfastighet kommer att medge mer rationell drift än 
tidigare. En fastighetsbildningsåtgärd, som inte uppfyller kraven i FBL 3 kap 1 och 5 § 
§, men som leder till en förbättrad fastighetsindelning kan också tillåtas med stöd av 
undantagsbestämmelsen i nionde paragrafen. 

 
Fig. 5 Skogsfastigheten 1:1 ligger utlagt på två skiften. Överföring av det ena skogsskiftet (2) till 

bostadsfastigheten 1:2 är ansökt av fastighetsägarna gemensamt. Överföringen skulle leda 
till att 1:2 inte uppfyller lämplighetsvillkoren i FBL 3 kap 1 och 5 § § då för mycket skog 
skulle ingår. Eftersom bättre fastighetsindelning uppnås kan åtgärden ändå tillåtas med stöd 
av undantagsbestämmelsen i FBL 3 kap 9 §.    

Den andra bestämmelsen medger undantag från FBL 3 kap 6-7 § §. Eftersom det inte 
anses motiverat att prioritera jord- och skogsbruksnäringarna framför andra näringar 
och samhällsintressen ska skyddsbestämmelserna för jord- och skogsbruk i tredje 
kapitlet fastighetsbildningslagen inte gälla då fastighetsbildningsåtgärden är till 
övervägande nytta ur allmän synpunkt. 

Detta gäller i första hand för att tillgodose behovet av bostäder och industriella-, 
kommunikationstekniska- eller kulturella anläggningar och därmed likvärdiga ändamål. 
Först och främst syftar bestämmelsen till att möjliggöra fastighetsbildning med 
utgångspunkt från översiktsplanens avsikter om markanvändningen. (Handbok FBL; 
samt 7)   

                                                 
7 Skriftligt enkätsvar från Tom Brantheim. 
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5 Skogsmark som kan tillåtas ingå i en 
bostadsfastighet 

Även om åtgärden strider mot FBL 3 kap 5 § kan små arealer av icke produktiv 
skogsmark i vissa situationer läggas till en bostadsfastighet, detsamma gäller skogsmark 
som i övrigt saknar intresse för det aktiva skogsbruket. Situationer då detta kan vara aktuellt 
är om det behövs för boendemiljön eller för att få till stånd en lämplig arrondering av 
bostadstomten. Mark som saknar intresse för det aktiva skogsbruket kan också tillåtas 
ingå i en bostadsfastighet, t ex då skogsmarkens avkastningsförmåga är låg eller då 
arronderingen är dålig. En dålig arrondering kan göra det svårt för fastighetsägaren att 
rationellt bruka skogen och sådan mark kan då tänkas få ingå i en bostadsfastighet.  

Skogsmark som planeras läggas om till annan markanvändning t ex betesmark, kan också 
ingå i en bostadsfastighet under förutsättning att lämplighetskraven i FBL 3 kap 1 § är 
uppfyllda. Enligt 3 § Skogsvårdslagen krävs inga tillstånd för att lägga om skogsmark 
till annan användning och därför bör skog som omvandlats kunna ingå i en 
bostadsfastighet, förutsatt att fastigheten i övrigt uppfyller lämplighetskraven i FBL 3 
kap 1 §. Däremot krävs att skogsmarken typiskt sätt är lämpad för omföringsåtgärden 
och att det i det enskilda fallet är troligt att skogsmarken kommer att läggas om. Det 
sistnämnda kravet kan anses vara uppfyllt om det finns ekonomibyggnader på 
fastigheten. 

Med hänsyn till de idag gällande skogspolitiska målen kan man anse att det är tillåtet 
att lägga skogsmark, som avses användas för husbehovsved, till en bostadsfastighet på 
landsbygden. Hänsyn måste tas till skogsnäringens intressen bl.a. genom att undvika 
att lägga slutavverkningsbar timmerskog till en bostadsfastighet. Faktorer som kan 
påverka tillåtligheten är det aktuella skogstillståndet t ex skogens ålder och 
trädslagsfördelning. En förutsättning är dock att lämplighetsvillkoret är uppfyllt. Det 
bör också vara sannolikt att man åtminstone i viss utsträckning kommer elda med 
ved. Däremot avses inte att hela vedbehovet ska kunna täckas genom uttag ur den 
egna skogen. För att täcka hela vedbehovet skulle fastigheten behöva så stor 
skogsareal att lämplighetsvillkoret, FBL 3 kap 1 §, inte skulle bli uppfyllt. En övre 
gräns för hur mycket skog, för uttag av husbehovsved, som får ingå torde dock vara 
att det med hänsyn till bostadsändamålet inte är tillåtet att föra över skogsmark i syfte 
att bedriva aktivt skogsbruk. Det bör inte heller vara tillåtet att lägga ett fristående 
vedskifte till en bostadsfastighet.  

Generella riktlinjer för hur stor skogsareal som får ingå i en bostadsfastighet grundar 
sig framförallt på markens bonitet. Enligt Lantmäteriverkets rekommendationer (Dnr 
401-2005/1284) kan idag avstyckningar på omkring 5 ha tillåtas och i de norra delarna 
av landet där låga boniteter är vanligt kan något större arealer accepteras. Ett motiv 
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för att tillåta avstyckning av större arealer än 5 ha kan vara att skogsmarken saknar 
betydelse för det aktiva skogsbruket. (Norell 2005; samt 8) 

Anders Blom på Lantmäterimyndigheten i Trollhättan kommenterar ämnet; 1 ha 
skogsmark kan tillåtas ingå i en bostadsfastighet även om åtgärden inte bidrar med 
någon ekonomisk fördel. Om mer än 1 ha, dock max 5 ha, skogmark ska tillåtas ingå 
måste fastighetsbildningen medföra en ekonomisk fördel för 
bostadsfastigheten/hästfastigheten som överväger nackdelarna för skogsbruket. Alltså 
kan upp till 5 ha skogsmark tillåtas ingå i en bostadsfastighet om ekonomiska fördelar 
kan påvisas. Detta kan t ex vara fallet när skogen ska användas för uttag av 
husbehovsved eventuellt kombinerat med en förbättrad fastighetsindelning.  

5.1 Göta hovrätt, Ö 1624-03, 2004-03-09 

Överföring av 4 ha produktiv skogsmark till en bostadsfastighet på landsbygden 
tilläts. På fastigheten avsågs att bedriva mindre djurhållning och en del av 
skogsmarken skulle omföras till betesmark. Den övriga marken avsågs användas för 
uttag av husbehovsved.  

Lantmäterimyndigheten ansåg att skogsmarken var lämplig att omföra till betesmark 
och att de skogspolitiska riktlinjerna inte utgör hinder mot att låta viss areal av 
produktiv skogsmark ingå i en bostadsfastighet och därmed var FBL 3 kap 1 och 7 § § 
uppfyllda. Vidare ansåg Lantmäterimyndigheten att fastigheten även efter regleringen 
var lämpad för sitt bostadsändamål och skäl att ifrågasätta ägarnas åtagande att ställa 
om skogsmarken till betesmark inte förelåg.  

5.2 Svea Hovrätt, Ö 8, 1996-03-15 

Överföring av 6,5 ha skog till en bostadsfastighet för deltidsjordbruk tilläts med 
hänsyn till att ägaren av den avstående fastigheten hade svårigheter att rationellt sköta 
skogen. Det överförda området utgjordes av skogsmark varav större delen beväxt 
med grov barrskog och resten bestående av yngre barrskog. Eftersom köparen inte 
angav skogen som sådan som motiv för hans markförvärv bör den nybildade 
fastigheten därför ses som en bostadsfastighet och inte en skogsbruksfastighet. Därför 
ansåg Fastighetsdomstolen att det faktum att fastigheten inte uppfyllde det 
företagsekonomiska kravet gav en felaktig utgångspunkt för prövningen. Prövningen 
skulle därför knytas till marken såsom ingående i den ursprungliga ägarens (ett 
skogsbolag) markinnehav. Bolaget hade svårigheter att bruka sina skogsmaskiner på 
ett rationellt sätt och lönsamheten på marken var därför liten för skogsbolaget. 
Fastighetsdomstolen bedömde därför marken vara av ringa betydelse för det aktiva 
skogsbruket och fann inte heller att hinder förelåg med hänsyn till de skogspolitiska 
målen. Åtgärden stred därmed inte mot FBL 3 kap 1 och 7 § §.  

                                                 
8 Personligt samtal med Nils-Gösta Sjörén. 
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6 Tillämpning av skyddsbestämmelserna   
 FBL 3:5 FBL 3:7 
Avkastningskrav 50-100 m3sk 200-250 m3sk 
Faktorer som påverkar 
bedömningen 

§ Kombinationsverksam
het 

§ Regionalpolitiska 
intressen 

§ Naturvård 
§ Kulturvård 
§ Annan avkastning 
§ Ursprungsfastighetens 

betydelse för det aktiva 
skogsbruket 

 
 

§ Terrängförhålland
en 

§ Tillgång till vägar 
§ Storlek 
§ Helt skifte (ny 

gränsdragning 
behövs inte) 

 

Undantagsbestämmels
en 
i FBL 3 kap 9 § 

§ Förbättrad 
fastighetsindelning 

 

Undantagsbestämmels
en 
i FBL 3 kap 10 § 

 § Det allmänna 
intresset 

 

För att uppfylla det företagsekonomiska villkoret i FBL 3 kap 5 § bör fastigheten ge 
en årlig avkastning på 50-100 skogskubikmeter för att fastigheten ska anses kunna 
generera ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Intressen som kan inverka på 
bedömningen av om fastighetsbildningsåtgärden ska tillåtas enligt FBL 3 kap 5 §, är 
regionalpolitiska intressen dvs. intresset av att främja sysselsättning och bosättning på 
glesbygden. Detta kan göras genom att tillåta mindre fa stigheter avsedda för 
deltidsverksamhet i syfte att kombinera verksamhet på fastigheten med annan 
verksamhet på orten. Ett annat intresse som också inverkar på bedömningen är 
hänsyn till natur- och kulturvården, vilket kan vara fallet då fastighetsbildningen 
medför att skogen kommer att vårdas bättre efter åtgärden. Vid bedömningen av 
fastighetsbildningsåtgärdens tillåtlighet bör även möjligheten att erhålla annan 
avkastning från fastigheten beaktas. Dessa typer av avkastning bör dock inte ges allt 
för stor vikt. Vidare kan viss hänsyn tas till ursprungsfastighetens betydelse för det 
aktiva skogsbruket så till vida att delning av en liten skogsfastighet med liten betydelse 
för det aktiva skogsbruket i vissa fall inte leder till någon betydande skada. En 
bedömning får göras från fall till fall.  

För att uppfylla FBL 3 kap 7 § bör fastigheten ge en årlig avkastning på 200-250 
kubikmeter skog. Detta är endast en riktlinje men verkar följas strikt av 
myndigheterna. För att godkänna en lägre avkastning krävs att andra skäl talar för 
fastighetsbildningsåtgärden. Vad som här bör understrykas är, att även om den 
nybildade fastighetens årliga avkastning överstiger 250 kubikmeter skog kan delning 
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av en väl fungerande skogsbruksenhet ändå medföra skadliga verkningar för 
skogsbruket.  

Storleken på en lämplig skogsfastighet varierar i landet beroende på områdets bonitet 
men man bör också beakta att fastigheten får sådan omfattning att skogsägaren kan 
anses lägga ner rimliga resurser och rimligt intresse på att sköta skogen. Vid prövning 
av vad som är en tillräcklig stor enhet ska även faktorer som skiftesstorlek och 
skiftesform, topografi och befintliga vägar beaktas. För små skiften kan göra det svårt 
för fastighetsägaren att rationellt bruka sina maskiner och försvåra skötseln av skogen. 
Att topografin påverkar kan vara fallet då skogsmarken ligger insprängd mellan 
bostadstomter eller sjöar eftersom detta kan medföra att större arealer krävs för att ett 
rationellt skogsbruk ska kunna bedrivas. För Västra Götaland anses det, enligt Anders 
Blom på Lantmäterimyndigheten i Trollhättan, lämpligt med ca 40 ha skog för att ett 
rationellt skogsbruk ska kunna bedrivas på fastigheten. Normalt bör större fastigheter 
krävas i norra Sverige där boniteten är låg. Enligt Marcus Larsson på Skogsstyrelsen i 
Söderhamn bör en skogsfastighet i Norrland vara ungefär 200 ha för att ett rationellt 
skogsbruk ska kunna bedrivas på fastigheten. Eftersom boniteten i södra Sverige är 
hög kan mindre fastigheter där tillåtas.  

För att underlätta skötseln av skogen bör skiftesbredder under 150 m undvikas. I de 
fall då ett ägoskifte avses delas, ska om möjligt delning på längden undvikas.  

Avslutningsvis ska en förbättrad fastighetsindelning och allmänna intressen beaktas. 
Med förbättrad fastighetsindelning avses t ex då det råder ägosplittring i ett område 
och åtgärden leder till att större sammanhängande fastigheter bildas. (Handbok FBL; 
Norell 2005; samt 9) 

6.1 Speciella riktmärken då skogsmark överförs till en 
bostadsfastighet 

• 5-10 ha skogsmark. 

• Skogsmark som saknar intresse för det aktiva skogsbruket. 

• Skogsmark som avses att omföras till annan användning t ex betesmark.  

• Möjlighet till uttag av husbehovsved. 

• Ej tillåtet att överföra skogsmark i syfte att bedriva aktivt skogsbruk. 

• Ej fristående skogsskifte. 

• Undvik produktiv skogsmark 

Som redan nämnts så brukar större områden omkring 10 ha tillåtas ingå i 
bostadsfastigheter i norra Sverige. Generellt torde en övre gräns vara att fastigheten 

                                                 
9 Personligt samtal med Anders Blom och Marcus Larsson. 
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även efter överföringen ska vara lämplig som bostadsfastighet med avseende på 
fastighetsägarens resurser att sköta skogen.  

Produktiv skogsmark och fristående skogsskifte bör ej överföras till en 
bostadsfastighet. Däremot kan skogsmark som saknar intresse för det aktiva 
skogsbruket eller som avses omföras till annan användning tillåtas ingå i en 
bostadsfastighet. Skogsmark kan även överföras i syfte att täcka visst uttag av 
husbehovsved (se avsnitt 5 – Skogsmark som kan tillåtas ingå i en bostadsfastighet). 

7 Lagändring 
År 1990 beslutades om ändringar i Fastighetsbildningslagen. Ändringarna var menade 
att anpassa lagen till ändringarna i Jordförvärvslagen som beslutades år 1987. 

Det allmänna lämplighetsvillkoret, i FBL 3 kap 5 §, för jord- och 
skogsbruksfastigheter ändrades i och med den nya lagen. Villkoren innebar att en 
jordbruks- eller skogsbruksfastighet skulle anses lämpad för sitt ändamål om den hade 
sådan storlek, sammansättning och utformning att den medgav att företaget som 
skulle bedrivas på fastigheten blev ekonomiskt godtagbart. Enligt lagens dåvarande 
innebörd skulle fastigheten ge ett godtagbart ekonomiskt överskott med hänsyn till de 
insatta resurserna, vilket i princip innebar att fastigheten skulle ge brukaren hans 
huvudsakliga inkomst. Kravet kunde dock redan då ställas lägre för fastigheter i 
glesbygd. Vid bedömningen av om godtagbart ekonomiskt utbyte förelåg skulle efter 
lagändringen hänsyn tas till det regionalpolitiska intresset och intresset av att främja 
natur- och kulturvården. Lagändringen innebar alltså en uppluckring av det 
företagsekonomiska villkoret i FBL 3 kap 5 §.  

Efter lagändringen år 1990 beslutades om en ny livsmedels- och skogspolitik och 
ytterliggare omfattande förändringar gjordes i Jordförvärvslagen. Detta gjorde det 
angeläget att återigen se över bestämmelserna i tredje kapitlet i 
Fastighetsbildningslagen och anpassa dessa till de nu rådande förhållandena.  

Den 2 december 1993 utfärdade Regeringen lag (1993:1340) om ändring i FBL och 
ändringarna trädde i kraft 1 januari 1994. Ändringarna i den nya lagen skulle göra det 
möjligt att bilda mindre jord- och skogsbruksfastigheter. Bedömningen av om en jord- 
eller skogsbruksfastighet var lämpad för sitt ändamål skulle göras efter delvis nya 
bedömningsgrunder. Hänsyn skulle nu tas till möjligheterna att kombinera företaget 
på fastigheten med annan verksamhet på orten, i syfte att godta jord- och skogsbruk 
på deltid, som lämpliga fastigheter. De regionalpolitiska intressena skulle också ges 
ökad vikt.  

Redan i lagändringen 1990 lättades på det företagsekonomiska villkoret och nu togs 
alltså ytterligare ett steg i samma riktning. Tidigare var det stadgat att en jord- eller 
skogsbruksfastighet skulle ge brukaren hans huvudsakliga inkomst, för att fastigheten 
skulle anses lämpad för sitt ändamål. Nu fastställdes i stället att en lämplig 
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skogsfastighet skulle generera ett visst överskott och den bedrivna verksamheten skulle 
ge ett inte obetydligt bidrag till brukarens försörjning.   

Skyddsregeln för jordbruksnäringen mjukades upp. Detta innebar att, det dåvarande 
kravet att fastighetsbildning fick ske endast om åtgärden var till övervägande nytta för 
jordbruksnäringen ersattes med prövning av om åtgärden innebar olägenhet av betydelse 
för jordbruksnäringen. Skyddsregeln för skogsbruket förstärktes däremot i den nya 
lagen genom att ett förbud mot skadlig delning infördes i 3 kap 7 §. Även skyddet för 
miljöintressena förstärktes. (Lag 1990:1101 ändringsförfattning; Prop. 1993/94:27) 

7.1 Hovrätten västra Sverige, UÖ 28, 1994-05-10 

Detta rättsfall belyser innebörden av lagändringarna i FBL som genomfördes år 1994. 
Ändringen innebar att vid bedömningen av om en skogsbruksfastighet var lämpad för 
sitt ändamål skulle nu hänsyn tas till möjligheterna att kombinera företaget med annan 
verksamhet på orten, i syfte att godta deltidsjordbruk som lämpliga fastigheter. 
Lagändringen innebar dock inte att avkall gjordes på skyddet för jord- och 
skogsbruksnäringarna i FBL 3 kap 6-7 § §, utan endast på lämplighetsvillkoren i FBL 
3 kap 5 §. Lagändringen innebar också att särskild hänsyn skulle tas till intresset av att 
sysselsättning och bosättning i glesbygden främjades.  

Målet avser klyvning av en jord- och skogsbruksfastighet omfattande 115 ha, till 
största delen skogsmark utlagd i fem skiften lokaliserade till tre olika områden. 
Genom klyvningen skulle fastigheten delas i två fastigheter på 39 respektive 77 ha.  

7.1.1 Meddelade beslut 

På ansökan av fastighetsägarna beslutade Lantmäterimyndigheten om klyvning 

Länsstyrelsen anförde att klyvningsfastigheten var en lämplig fastighet att bruka på 
deltid och ansåg därför att en uppdelning av fa stigheten medförde försämrade 
ekonomiska möjligheter. Åtgärden kom därför att strida mot FBL 3 kap 7 § och 
klyvning medgavs inte.  

Fastighetsdomstolen tycker som länsstyrelsen att fastigheterna ska betraktas som 
skogsbruksfastigheter. Domstolen finner att i vart fall den mindre av klyvningslotterna 
är för liten för att ägaren ska få ut sin huvudsakliga inkomst från fastigheten. 
Fastighetsdomstolen medger inte heller klyvning.  

Fastighetsdomstolen anser att klyvningslotterna inte är lämpade för sitt ändamål och 
finner ej skäl att ifrågasätta länsstyrelsens bedömning.  

Senare medger Länsstyrelsen till följd av lagändringen som trädde i kraft 1994 att 
klyvningen gick att genomföra. 
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I och med lagändringen finner även hovrätten att klyvningen kan genomföras och 
anser att Lantmäterimyndighetens beslut ska fastställas. 

Klyvning medgavs. 

7.1.2 Tolkning av rättsfall 

115 ha skog utlagt på fem skiften ansågs vara en lämplig fastighet att bruka på deltid 
och fastigheten skulle därmed betraktas som en skogsbruksfastighet. En uppdelning 
av en sådan skogfastighet i två mindre fastigheter, på 38 respektive 76 ha, ansåg man 
medföra försämrade möjligheter att ekonomiskt utnyttja fastigheten dvs. FBL 3 kap 7 
§ 1st är inte uppfyllt.  

En stor fastighet på 115 ha som i och för sig utlagt på 5 skiften ansågs ändå ha bättre 
ekonomiska möjligheter än två mindre fastigheter på 38 respektive 76 ha. 

Fastighetsdomstolen har gjort bedömningen att 39 ha är för litet för att en företagare 
ska få sin huvudsakliga inkomst och därigenom är inte, enligt den äldre lagens 
innebörd, kraven på godtagbart ekonomiskt utbyte i 3 kap 5 § uppfyllt.  

Efter lagändringen lättades kraven på godtagbart ekonomiskt utbyte och vid 
bedömningen togs hänsyn till möjligheten att kombinera företaget med annan 
verksamhet på orten. Eftersom den nya lagens syfte var att göra det möjligt att bilda 
mindre jord- och skogsbruksfastigheter medförde det att 39 ha i detta fall ansågs 
uppfylla kraven i 3 kap 5 §.  

8 Skogen och fastighetsbildning från 1972 till 2006 
Fastighetsbildningslagen trädde ikraft 1972. Sedan dess har specialbestämmelserna för 
jord- och skogsbruk ändrats flera gånger.  

På 1970-talet fanns starka skydd för både jord- och skogsbruk. Synsättet under 
tidsperioden kan sammanfattas som att skogen skulle användas för skogsbruk, 
jordbruksmarken skulle användas för jordbruk och bostäder skulle förläggas där 
varken skog- eller jordbruk bedrevs. Enligt förarbetena till FBL framfördes principen 
att en bostadsfastighet inte ska bestå av mer mark än vad som karakteriseras av en 
bostadstomt. Maximal tomtstorlek för bostadsändamål var 3000 kvm. Tanken bakom 
bestämmelserna var bl.a. att bibehålla ett effektivt markutnyttjande och att undvika att 
störa det rörliga friluftslivet.  

På slutet av 1980-talet började man, i praktiskt tillämpning, tillåta något större 
tomtstorlek än 3000 kvm för bostäder på landsbygden.  

År 1990 skedde en ändring i FBL 3 kap 1 § vilket öppnade upp för möjlighen att bilda 
så kallade hästfastigheter. Härigenom ville man underlätta för boendet på landet. 
Åker- och betesmark var tillåtet att ingå i en bostadsfastighet, men däremot inte 
produktiv skogsmark. Samtidigt sänkte man det företagsekonomiska kravet. Det blev 
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alltså möjligt att bilda större bostadsfastigheter med mark för mindre djurhållning och 
liknande med förutsättning att det allmänna lämplighetsvillkoret var uppfyllt.  

År 1994 skedde ännu en ändring i FBL där man lättade ytterligare på det 
företagsekonomiska kravet. Samtidigt skärptes skyddet för skogsbruksnäringen i FBL 
3 kap 7 § genom införandet av ett förbud mot skadlig delning. 

1998 fastställdes riktlinjer som innebar att ungefär 1 ha åker- eller betesmark kunde 
läggas till en bostadsfastighet, men fortfarande ingen skog.  

2004 medgavs att även skogsmark kunde ingå i en bostadsfastighet. En förutsättning 
var dock att skogen var avsedd att användas för husbehovsved. Om särskilda skäl 
förelåg kunde nu mer än 1 ha jord- och skogsbruksmark tillåtas. För en hästfastighet 
kunde ungefär 5 ha jordbruksmark tillåtas. 

I vissa situationer och under vissa förutsättningar kan det idag vara möjligt att skog- 
och jordbruksmark kan ingå i en bostadsfastighet men det finns inget regelverk som 
talar om hur mycket. (Kjellin 2001; Norell 2005; samt 10) 

9 Den praktiska tillämpningen 
I kapitlet redogörs för den undersökning som genomfördes under våren 2006. I första 
avsnittet beskrivs de tre typexempel (se bilaga B, C och D) som hela undersökningen 
baseras på. En egen bedömning har gjorts av varje exempel. I inledningen till varje 
exempel redovisas vår egen bedömning som baseras på studerade rättsfall och 
litteraturstudier. Återkoppling av dessa bedömningar kommer att ske i slutsatsen. I 
efterföljande avsnitt redovisas för hur instanserna tog ställning till de fiktiva ärendena, 
med avseende på de särskilda bestämmelserna om skogsbruk. Avsnittet grundas på 
interjuver gjorda våren 2006. 

9.1 Ärenden 

9.1.1 Dromsered 

Fastigheten Esgärdtorp har en total areal av 8,8 ha (ursprungligen en större 
jordbruksfastighet) och består av två skiften: 

• Ett hemskifte om ca 4 ha, bebyggt med bostadshus. Marken till skiftet består i 
huvudsak av betesmark. 

• Ett skogsskifte om ca 4,5 ha (varav ca 2 ha skogsimpediment) beläget ca 3 km 
söder om hemskiftet. Den produktiva skogsmarken har en årlig avkastning på 
50 skogskubikmeter.  

                                                 
10 Personligt samtal med Anders Blom. 
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Fastigheten Dromsered utgör en så kallad hästfastighet, dvs. en utökad 
bostadsfastighet, om 2,3 ha varav ca 1 ha skogsmark med en årlig avkastning om 50 
skogskubikmeter.  

Fastigheten ansluter direkt till Esgärdtorps skogsskifte. 

Fastighetsägarna ansöker gemensamt om fastighetsreglering för överföring av 
Esgärdtorps skogsskifte till Dromsered.  

 
Fig. 6 Esgärdstorp, det lila området på kartan, ska överföras till intilliggande Dromsered, grönt 

området på kartan.  

9.1.1.1 Vår bedömning av ärendet 

Vid tillämpning av FBL 3 kap 5 § så ska fastigheterna kunna ge ett godtagbart 
ekonomiskt utbyte. Hänsyn kommer därvid att tas till fastigheternas storlek och 
sammansättning. Den mottagande fastigheten blir efter överföringen 6,8 ha varav 5,5 
ha är skogsmark. Vi anser detta vara en lämplig storlek för en hästfastighet. Vad gäller 
fastighetens sammansättning så anser vi att 5,5 ha skogsmark kan tillåtas ingå eftersom 
2 ha av dessa består av impediment och därför saknar intresse för det aktiva 
skogsbruket. Dessutom är avkastningskravet på 50 skogskubikmeter uppfyllt vilket 
utöver fastigheternas storlek och sammansättning bidrar till att FBL 3 kap 5 § 
uppfylls.  

Vi anser alltså att 3,5 ha skogsmark kan tillåtas ingå i en hästfastighet. Eftersom 
åtgärden leder till en förbättrad fastighetsindelning så är undantagsbestämmelsen FBL 
3 kap 9 § tillämplig. Den förbättrade fastighetsindelningen hade då kunnat vara ett 
motiv att tillåta åtgärden även om inte FBL 3 kap 5 § var uppfyllt.  

Möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogsmarken undergår ingen försämring av 
betydelse i och med överföringen eftersom möjligheterna att utnyttja skogsmarken var 
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dåliga redan innan åtgärden. Detta beroende på att en del av skogsmarken består av 
impediment och dessutom ligger marken utlagd som ett friliggande skifte. Eftersom 
det inte är fråga om delning av ett rationellt bedrivet skogsbruk så är det inte heller 
frågan om en skadlig delning. Då arealen är liten och marken har en relativt dålig 
produktionsförmåga saknar den betydelse för det aktiva skogsbruket och det är 
därmed rimligt att marken kan ingå i hästfastigheten. Med ovan nämnda som 
motivering anser vi att FBL 3 kap 7 § också är uppfyllt.  

Åtgärden tillåts. 

9.1.2 Häggån 

Rommele är en mindre jord- och skogsfastighet i fem skiften om totalt 29 ha. 

Tre av skiftena består av skogsmark om tillsammans 13 ha med en årlig avkastning 
om 100 skogskubikmeter.  

De bebyggda hemskiftena utgör tillsammans med tomt, åker och betesmark ca 16 ha.  

Häggån är en så kallad hästfastighet om ca 2,3 ha. 

Fastighetsägarna är överens om att överföra Rommeles skogsskifte på 4,6 ha till 
Häggån. Skiftet angränsar mot Häggåns fastighetsgräns. 

 

 
Fig. 7 Skogsskiftet 3:3 överförs till hästfastigheten 4:5.  

9.1.2.1 Vår bedömning av ärendet 

Vi anser att hästfastigheten Häggån får en lämplig storlek, däremot kan 
sammansättningens lämplighet ifrågasättas på grund av att för stor skogsareal kommer 
att ingå i fastigheten.  
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Eftersom avkastningen är god, 100 skogskubikmeter, anser vi att FBL 3 kap 5 § är 
uppfyllt. Förövrigt så hade den förbättrade fastighetsindelningen kunnat ha varit ett 
argument för att ändå tillåta åtgärden eftersom undantagsbestämmelsen i FBL 3 kap 9 
§ då varit tillämplig.  

Eftersom fastigheten ligger i fem olika skiften anser vi inte att åtgärden leder till 
försämrade möjligheter att ekonomiskt utnyttja skogen. Eftersom skogens tillväxt är 
god så är fastigheten inte ointressant för ägaren att sköta och vi anser därför inte att 
detta är en skadlig delning. FBL 3 kap 7 § är härmed uppfyllt. 

Åtgärden tillåts. 

9.1.3 Skogsbo 

Skogsbo utgörs av en jord- och skogsbruksfastighet om totalt 123 ha, i ett stort skifte, 
varav: 

• Ca 75 ha skogsmark som har en årlig avkastning på 320 skogskubikmeter.  

• Ca 30 ha åker. 

• Ca 2 ha bete. 

• Ca 13 ha skogsimpediment. 

Fastigheten ägs av ett dödsbo. Dödsbodelägarna är tre syskon. De har kommit 
överens om att dela fastigheten mellan sig och har gemensamt ansökt om följande 
fastighetsbildningsåtgärder: 

Person A ska erhålla område A enligt kartan. Området består av ca 40 ha skog och 20 
ha åkermark samt brukningscentrum med bostadshus och ekonomibyggnad. 

Person B ska erhålla område B enlig kartan. Området består av ca 30 ha skog och 10 
ha åker samt en större ekonomibyggnad. 

Person C ska erhålla område C och D enligt kartan. Område C består av ca 4 ha åker 
och 4 ha skog. Området avses att överföras till C:s nuvarande bostadsfastighet om 
2000 kvm. Person C ska även erhålla styckningslotten D som i huvudsak består av ca 
2 ha skogsmark, som en framtida bostadstomt för hans barn. 
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Fig. 8 Kartan visar dödsbodelägarnas önskemål om markindelningen. Område A ska enligt 

önskemål tillfalla person A, område B ska tillfalla person B och område C och D ska bilda 
en fastighet och tillfalla person C.  

9.1.3.1 Vår bedömning av ärendet 

Vid bedömningen av FBL 3 kap 5 § anser vi att A och B blir tillräckligt stora och får 
anses ha en lämplig sammansättning för att vara lämpade för sitt ändamål, vilket är att 
fungera som jord- och skogsbruksfastigheter. Med tanke på att fastigheternas arealer 
är tillräckligt stora, 30 respektive 40 ha, och att de har en bra årlig avkastning anser vi 
också att fastigheterna kan ge ett godtagbart ekonomiskt utbyte.   

För område C och D med 4 ha respektive 2 ha skog kan storleken och 
sammansättningen ifrågasättas. Här blir det fråga om att tillföra skogsmark till en 
bostadsfastighet. Marken kommer dessutom att läggas ut på två skiften. Kravet på 
godtagbart ekonomiskt utbyte kan i och för sig anses uppfyllt eftersom fastigheten 
kan ge ett inte obetydliga bidrag till fastighetsägarens försörjning, men med tanke på 
bostadsändamålet så är det inte lämpligt att 6 ha skogsmark ska ingå i fastigheten. Vi 
anser därför inte att fastigheten uppfyller kravet i FBL 3 kap 5 §. 

Visserligen leder åtgärden till försämrade möjligheter att ekonomiskt utnyttja 
skogsmarken men vi anser dock inte att försämringen är av betydelse.  

Vi anser inte att det är en skadlig delning då det gäller område A, B och C då 
områdena har en bra storlek och produktionsförmåga. Fastigheterna blir därmed inte 
ekonomiskt ointressanta att sköta.  
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Vi anser däremot inte att det är lämpligt att bilda område D. Ett sådant skifte skulle 
vara ointressant för en ägare, av en bostadsfastighet, att sköta. Vi anser inte att en 
ägare till fastigheten har möjligheter att lägga ner rimliga resurser och intresse på att 
sköta skogen. Därmed är inte FBL 3 kap 7 § uppfyllt och åtgärden skulle, enligt oss, 
leda till skadlig delning.  

Klyvning av ursprungsfastigheten i område A, B och C tillåts. Däremot tillåts 
inte bildandet av skifte D, som istället antingen får ingå i område A eller B. 

9.2 Lantmäterimyndigheten 

9.2.1 Norra Sverige, Östersund 

Tom Brantheim chef för Lantmäterimyndigheten i Östersunds kommun har 
medverkat i undersökningen. Skriftliga svar på undersökningsfrågorna erhölls den 27 
april 2006. 

9.2.1.1 Dromsered 

Tom anser att åtgärden går att genomföra. Eftersom det gäller ett helt skifte och inga 
nya gränser behöver dras i skogsmarken strider, enligt Tom, inte åtgärden mot 
bestämmelserna i FBL 3 kap 7 §. Vidare anser Tom att en årlig avkastning på 50 
skogskubikmeter är tillräckligt, även om det är ett gränsfall, för att FBL 3 kap 5 § ska 
vara uppfyllt. Avslutningsvis menar Tom framförallt att den förbättrade 
fastighetsindelningen är ett motiv för att tillåta åtgärden (undantagsbestämmelsen i 
FBL 3 kap 9 §).  

9.2.1.2 Häggån 

Enligt Tom går åtgärden att genomföra med stöd av att både FBL 3 kap 5 och 7 § § är 
uppfyllda. Då det gäller ett helt skifte strider åtgärden inte mot bestämmelserna i 3 kap 
7 §. Visserligen försämras Rommele något, enligt Tom, men uppfyller ändå kraven i 3 
kap 5 § både före och efter regleringen däremot anser han att Häggån förbättras och 
blir en bättre ”hästfastighet”.  

Förvisso uppfyller varken Rommele eller Häggån de allmänna lämplighetsvillkoren i 3 
kap 1 § men då fastighetsindelning förbättras, kan åtgärden genomföras med stöd av 
undantagsbestämmelsen i FBL 3 kap 9 §. 

9.2.1.3 Skogsbo 

Eftersom fastighetsbildningen strider mot FBL 3 kap 7 § och delvis också mot 5 § 
tillåter Tom inte åtgärden. Dessutom anser han att åtgärden medför olägenhet av 
betydelse för jordbruksnäringen och strider därför även mot FBL 3 kap 6 §. Tom 
anser inte heller att fastigheterna är lämpliga för sitt ändamål enligt FBL 3 kap 1 §. 
Vidare vill han pointera, att för lotten D skulle förhandsbesked om bygglov fordras 
innan ställning kan tas till huruvida åtgärden kan tillåtas.   
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9.2.1.4 Generellt för prövningen 

Tom anger att möjligheten att erhålla annan avkastning t ex jakt och fiske från 
fastigheten ”i viss mån” påverkar bedömningen av om en fastighet kan generera ett 
godtagbart ekonomiskt utbyte. På Lantmäterimyndigheten i Östersund används ett 
avkastningskrav vid bedömningen av om villkoren i både 3 kap 5 och 7 § §. Utöver 
detta avkastningskrav påverkar, i viss mån, ”andra omständigheter” såsom topografi 
och tillgång till vägar vid tillämpningen av 3 kap 7 §.  Vid tillämpningen av 3 kap 5 § 
skall, enligt Tom, hänsyn tas till möjligheterna att kombinera verksamheten med 
annan verksamhet på orten och regionalpolitiska intressen. Detta medför att 
avkastningskravet i denna paragraf är något lägre än i FBL 3 kap 7 §. Detta anser vi 
betyda att möjligheterna till kombinationsverksamhet samt hänsyn till 
regionalpolitiska intressen påverkar bedömningen mer än ”andra omständigheter”.  

9.2.2 Västra Sverige, Trollhättan 

Vår handledare, Anders Blom, svarar enligt följande på våra undersökningsfrågor. 
Telefonintervju hölls den 28 april 2006. 

9.2.2.1 Dromsered 

Anders tillåter åtgärden med motiveringen att det blir en förbättrad 
fastighetsindelning. Eftersom fastigheten varken är en jord- eller skogsbruksfastighet 
är inte FBL 3 kap 5 och 7 § § tillämpliga. Alltså ska ingen prövning av dessa paragrafer 
ske.  

9.2.2.2 Häggån 

Eftersom fastigheten är liten och inget rationellt skogsbruk kan bedrivas på 
fastigheten anser Anders att åtgärden kan tillåtas. Ett annat argument att tillåta 
åtgärden är att skiftet som ska överföras är litet och ligger långt ifrån hemfastigheten. 
Därmed bidrar inte skiftet med ekonomiskt tillskott av betydelse för Rommele och 
Anders anser att FBL 3 kap 5 § då är uppfyllt. Eftersom Rommele inte är en 
utvecklingsbar skogsfastighet behöver inte skogen skyddas och FBL 3 kap 7 § blir 
därmed uppfylld. 

9.2.2.3 Skogsbo 

Enligt Anders är det tveksamt om delning av skogen ska tillåtas då det är oklart om 
den åliga tillväxten är tillräcklig för att FBL 3 kap 7 § ska anses uppfylld. Det råder 
även tveksamheter om det är lämpligt att föra över område D (2 ha skogsmark) till 
område C som redan delvis består av 4 ha skogsmark. Ett alternativ skulle vara att 
minska område C:s skogsinnehav med 2 till 3 ha och därefter genomföra 
överföringen. Dessutom bör förhandsbesked om bygglov finnas för att avstyckning av 
bostadsfastigheten (område D) ska tillåtas. Visserligen väger inte FBL 3 kap 5 § lika 
tungt när det gäller en skogsfastighet som när det gäller en jordbruksfastighet men det 
är ändå osäkert om paragrafen är uppfylld för Skogsbo.  
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9.2.2.4 Generellt för prövningen 

All annan avkastning som kan erhållas från fastigheten och som kan medverka till ett 
positivt ekonomiskt bidrag för fastighetsägaren påverkar, enligt Anders, bedömningen 
av FBL 3 kap 5 §. Faktorer som kan påverka bedömning är möjligheten till 
kombinationsverksamhet samt regionalpolitiska intressen. Fastigheterna ska dock 
kunna ge ett godtagbart ekonomiskt utbyte och bli utvecklingsbara för sitt ändamål. 
Vid tillämpningen av FBL 3 kap 7 §, som enligt Anders har ett högre avkastningskrav 
än FBL 3 kap 5 §, ska också en samlad bedömning göras. Utgångspunkten är att 
fastigheterna ska ha en årlig avkastning om 200-250 skogskubikmeter. Därtill ska 
enligt Anders små skiftesbredder och behandlingsytor under 2-3 ha undvikas. Hänsyn 
ska även tas till natur och kulturlandskapet vid bedömningen av FBL 3 kap 7 §.  

9.2.3 Södra Sverige, Växsjö 

Vår kontakt på Lantmäterimyndigheten i Växjö var Katarina Johansson. 
Telefonintervju hölls den 18 april 2006.  

9.2.3.1 Dromsered 

Enligt Katarina Johansson kan åtgärden tillåtas med motiveringen att det totalt sett 
blir en bättre arrondering i området. Vid bedömningen av FBL 3 kap 5 § har 
Lantmäterimyndigheten i Växjö nöjt sig med att fastigheterna ”inte blivit sämre” efter 
åtgärden och att detta räcker för att uppfylla villkoren i paragrafen. I detta ärende har 
Lantmäterimyndigheten inte tillämpat FBL 3 kap 7 §.  

9.2.3.2 Häggån  

Katarina tillåter åtgärden eftersom en positiv nettoeffekt erhålls då Häggån förbättras 
mer än vad Rommele försämras. Vidare anser hon att det företagsekonomiska 
villkoret är uppfyllt. Inte heller här tillämpas FBL 3 kap 7 §.  

9.2.3.3 Skogsbo 

Katarina anser att samtliga sökta områden kan tillåtas. Enligt Katarina är både FBL 3 
kap 5 och 7 § § uppfyllda.  

9.2.3.4 Generellt för prövningen 

Vid fastighetsbildnings där tveksamhet råder om åtgärden är tillåtlig eller inte kan 
möjligheten till annan avkastning avgöra. Vid bedömningen av FBL 3 kap 5 och 7 § § 
utgår Lantmäterimyndigheten i Växjö från fastigheternas avkastning och för 7 § finns 
ett avkastningskrav om ca 200 skogskubikmeter. I tveksamma fall kan en låg 
avkastning kompenseras av ”andra omständigheter” men Katarina har svårt att säga 
hur mycket sådana omständigheter påverkar bedömningen. Hon tolkar 
avkastningskravet lägre i FBL 3 kap 5 § än i 7 §, detta till följd av viss hänsyn till bl.a. 
regionalpolitiska intressen som kan kompensera en låg avkastning.  
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9.3 Skogsstyrelsen 

9.3.1 Mellersta Sverige, Söderhamn  

Vår kontaktperson på Skogsstyrelsen i Söderhamn har varit Marcus Larsson. 
Telefonintervju hölls den 18 april 2006. 

9.3.1.1 Dromsered 

Eftersom båda fastigheterna är små ur skoglig synpunkt och överföringen kan leda till 
en bättre arrondering anser Marcus Larsson på Skogstyrelsen i Söderhamn att 
åtgärden går att genomföra. Ett krav är dock att verksamheten på fastigheten ska 
kombineras med annan verksamhet på orten. Uppgiften baseras på att skogsmark 
överförs till en hästfastighet. Enligt Marcus är detta begrepp ett ”mäklarpåhitt” för att 
höja värdet på en något större fastighet belägen nära tätort och påverkar inte hans 
bedömning av åtgärdens tillåtlighet. Vid bedömningen av det företags ekonomiska 
villkoret tas stor hänsyn till att främja sysselsättning och bosättning på glesbygden och 
några generella riktlinjer för hur mycket skogsmark som får ingå i en bostadsfastighet 
finns inte. 

9.3.1.2 Häggån 

Marcus godkänner åtgärden med motiveringen att åtgärden medför att arronderingen 
förblir god och att skogsmarken även efter åtgärden kan brukas. Han menar på att 
uppdelning i mindre fastigheter inte alltid är negativt då det t ex kan leda till bättre 
användning av skogsmarken. Marcus anser det vara viktigt att möjliggöra för 
människor att bo och verka på landsbygden.  

9.3.1.3 Skogsbo 

Ur skoglig synpunkt föreligger, enligt Marcus, inga hinder för fastighetsbildningen. 
Dödsbo delägarna förväntas bo och bruka fastigheterna i framtiden vilket är ett starkt 
argument att tillåta fastighetsbildningsåtgärden. Vid bedömning av åtgärdens 
tillåtlighet läggs stor vikt vid syftet med fastighetsbildningen. När syftet är att köparen 
ska bosätta sig på fastigheten och bruka skogen kan mindre fastigheter tillåtas, viktigt 
är dock att bedömningen görs i ett långsiktigt perspektiv.  

Beträffande område D anser Marcus att skiftet ska bedömas utifrån ändamålet som 
bostadsfastighet och inte som en skogsfastighet eftersom bostadshus kommer att 
byggas på marken.  

9.3.1.4 Generellt vid prövningen 

I allmänhet läggs stor vikt vid att främja sysselsättning och bosättning på glesbygden. 
Så länge delningen inte utgör skadlig delning försöker man tillgodose sökandes 
önskemål i förhoppning att motivera fastighetsägare att flytta till och verka på 
landsbygden. Därvid läggs även stor vikt till möjligheten att kombinera verksamheten 
på fastigheten med annan verksamhet på orten. I Norrland kan ca 2 ha skogsmark 
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utgöra en lämplig fastighet för deltidverksamhet, ska däremot hela inkomsten erhållas 
från fastigheten krävs ca 200 ha produktiv skog. 

9.3.2 Västra Sverige, Borås 

Kontakt person på Skogsstyrelsen i Borås var Nils-Gösta Sjörén. Telefonkontakt 
upprättades den 18 april 2006. 

9.3.2.1 Dromsered 

Enligt Nils-Gösta Sjörén på skogsstyrelsen tillåts troligtvis åtgärden. Beslutet 
grundades på att den årliga tillväxten är god och att andra motstridiga markintressen 
inte föreligger. Vidare pointerar han att någon prövning av villkoren av FBL 3 kap 5 
och 7 § § inte är tillämpliga då det inte är fråga om delning av skogsfastigheter.  

9.3.2.2 Häggån 

FBL 3 kap 5 och 7 § § är inte aktuella i detta fall heller, av samma anledning som i 
föregående exempel. I stället anser Nils-Gösta att syftet med överföringen är av 
central betydelse vid bedömningen av åtgärdens tillåtlighet. Beslutet kan utfalla olika 
beroende på vad man har för avsikt med överföringen. Godtagbara syften kan enligt 
Nils-Gösta vara; 

• Omläggning; skogsmarken läggs om till betesmark.   

• Omläggning; max 5 ha skog behålls, resten läggs om till betesmark. 

Åtgärden tillåts alltså om någon av de ovan nämnda motiven föreligger. Om avsikten 
däremot är att använda skogen för uttag av husbehovsved är åtgärden troligtvis inte 
tillåtlig. Då det redan finns befintlig skog på den mottagande fastigheten är det inte 
lämpligt att lägga till ytterligare skogsmark i syfte att ta ut husbehovsved.  

9.3.2.3 Skogsbo 

Område A, B och C tillåts. Däremot säger Nils-Gösta blankt nej till att bilda område 
D och skulle en sådan fråga komma upp i verkligheten skulle Skogsstyrelsen i Väst gå 
vidare med frågan till Länsstyrelsen.  

FBL 3 kap 7 § är inte uppfyllt för område D men eftersom området inte kommer att 
bildas utgår man i den fortsättliga bedömningen från att fastighetsbildning ska ske i 
område A, B och C. Dessa givna förutsättningar samt en årlig tillväxt om 300 
skogskubikmeter medför att FBL 3 kap 7 § uppfylls. Eftersom FBL 3 kap 7 § är 
uppfyllt behöver ställning inte tas till huruvida FBL 3 kap 5 § är uppfyllt. 

9.3.2.4 Generellt vid prövningen 

Vid överföring av en del av en skogsfastighet till en bostadsfastighet ska, enligt Nils-
Gösta Sjödén, prövning av FBL 3 kap 7 § inte ske. Istället görs en prövning av att den 
nya fastigheten uppfyller lämplighetsvillkoren i FBL 3 kap 1 § dvs. blir lämplig för sitt 
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ändamål. Dessutom ska den kvarvarande fastigheten uppfylla det företags ekonomiska 
kravet i FBL 3 kap 5 §. 

När skogsmark ska överföras till en bostadsfastighet kan, som vi nämnt i avsnitt 5 
”Skogsmark som kan tillåtas ingå i en bostadsfastighet”, ett argument för att tillåta 
åtgärden vara att marken ska läggas om till annan användning. Som krav har vi då 
angivit att skogsmarken ska vara lämplig för omläggning. Nils-Gösta anser däremot att 
prövning ska ske med motsatt bevisbörda dvs. att en prövning istället ska göras av om 
marken är olämplig att läggas om.  

När Skogsstyrelsen i Borås ska göra en bedömning av om en fastighetsbildningsåtgärd 
medför negativa effekter ur skoglig synpunkt tillämpas FBL 3 kap 7 §. Om villkoren i 
paragrafen är uppfyllda behövs, enligt Nils-Gösta, ingen vidare prövning av FBL 3 
kap 5 §. Vid bedömningen av det företagsekonomiska villkoret utgår Skogsstyrelsen 
ifrån den ideala produktionsförmågan (avkastningskrav) där det lägsta godtagbara är 
50 skogskubikmeter. Riktlinjer på Skogsstyrelsen i Borås som används vid 
bedömningen av FBL 3 kap 7 §, är att fastigheten ska ha en ideal produktionsförmåga 
om ca 200-250 skogskubikmeter samt att ca 30-40 ha skogsmark anses utgöra en 
lämplig skogsfastighet och används därmed som ett arealkrav. 

9.3.3 Södra Sverige, Kristianstad 

Kontakt har tagits med Bengt Nilsson på Skogsstyrelsen i Kristianstad. 
Telefonintervju genomfördes den 18 april 2006. 

9.3.3.1 Dromsered 

Även Bengt Nilsson på skogsstyrelsen i Kristianstad tillåter åtgärden. Hans motivering 
är att ursprungsfastigheten är liten och skiftena spridda vilket medför att delningen 
inte är skadlig.  Samtidigt anför han att arealen som ska regleras är liten och till hälften 
består av skogsimpediment vilket medför att marken har mindre betydelse för 
skogsbruket. Därigenom är FBL 3 kap 7 § uppfyllt. Eftersom det gäller en 
bostadsfastighet anser Bengt att det företagsekonomiska villkoret inte är tillämpligt. 

9.3.3.2 Häggån 

Precis som Nils-Gösta så ser Bengt till syftet med överföringen vid bestämmelsernas 
tillämpning. Han tillåter inte åtgärden med hänvisning till FBL 3 kap 1 § med 
motiveringen att det blir för mycket skogsmark som läggs till en bostadsfastighet. 
Detta eftersom fastigheten blir så stor att där kan bedrivas skogsbruk vilket inte är 
förenligt med fastighetens ändamål. Arealen är även för stor för att 
fastighetsbildningen ska tillåtas med hänvisning till att skogen ska användas för uttag 
av husbehovsved. Som sista argument anför Bengt att marken består av produktiv 
skogsmark med intresse för skogsbruket och eftersom den inte ska omföras till annan 
användning bör den inte tillåtas ingå i en bostadsfastighet.  
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Emellertid anser Bengt i och för sig att FBL 3 kap 5 och 7 § § är uppfyllda, med 
motiveringen att ursprungsfastighetens ekonomiska avkastning är mycket liten ur 
skoglig synvinkel. Då ursprungsfastigheten är liten kan åtgärden inte heller anses 
medföra negativa effekter av betydelse för skogsnäringen.  

9.3.3.3 Skogsbo 

Eftersom skogen ligger i ett skifte och har sådan storlek att den lämpar sig för 
rationellt brukande så tillåter Bengt inte klyvningen. Vidare anför han att delningen 
medför att område B blir mindre än vad som anses lämpligt och eftersom någon 
förbättring totalt sätt inte erhålls, är inte FBL 3 kap 7 § uppfyllt. Bengt bedömer detta 
som en skadlig delning eftersom det inte sker någon långsiktig förbättring till följd av 
åtgärden. Han har svårt att bedöma FBL 3 kap 5 § eftersom företagens situation i 
övrig inte framgår i uppgiften. Han framhåller dock att delningen innebär en klar 
försämring men eftersom kraven i paragrafen är låga anser han att villkoren mycket 
väl kan vara uppfyllda. 

9.3.3.4 Generellt vid prövningen 

Generellt för prövningen gäller att inverkan av annan avkastning inte har någon 
avgörande betydelse vid tillämpning av FBL 3 kap 5 §. Bengt har inte vid något tillfälle 
tagit med annan avkastning som motivering i de skriftliga svaren. Vid bedömningen 
av det företagsekonomiska kravet används oftare arealkrav än avkastningskrav för att 
avgöra åtgärdens tillåtlighet. Detta gäller även tillåtlighet enligt FBL 3 kap 7 §. Utöver 
ett arealkrav påverkar faktorer som uppdelningen i skiften, hur dessa är spridda och 
ligger i förhållande till köparens skiften. Andra omständigheter såsom topografi och 
tillgång till vägar är faktorer som också kan påverka bedömningen av FBL 3 kap 7 §. 
Om avkastningskravet är på gränsen till uppfyllt kan dessa faktorer användas för att 
tillåta att mindre fastigheter bildas.  

10 Slutsatser 
Ø Vad innebär bestämmelserna i FBL 3 kap 5 § och hur tillämpas dessa? 

För att en skogsfastighet ska anses lämpad för sitt ändamål ska fastigheten generera 
ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Faktorer som fastighetens storlek, sammansättning 
och utformning påverkar fastighetens möjlighet att bidra ekonomiskt till 
fastighetsägarens försörjning.  

Det verkar vara vanligast att använda ett avkastningskrav vid bedömningen av om 
fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Ett vanligt förekommande 
avkastningskrav är att fastigheten ska ge en årlig avkastning på 50-100 
skogskubikmeter. Myndigheter från olika regioner i landet tycks utgå från denna 
riktlinje. Däremot kan skillnader påvisas i hur stor vikt som läggs vid paragrafens 
andra mening som innebär att hänsyn ska tas till möjligheterna att kombinera 
företaget med annan verksamhet på orten och intresset av att främja sysselsättning 
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och bosättning i glesbygd. Vår undersökning visar att stor betydelse läggs till dessa 
intressen i Norrland.  

Ett krav som inte tycks användas lika ofta som avkastningskravet är ett arealkrav. 
Exempelvis så har Skogsstyrelsen i Kristianstad ett krav på att fastigheten ska ha en 
viss storlek för att den ska kunna anses ge ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Vidare 
ska hänsyn tas till annan avkastning som t ex jakt och fiske men dessa faktorer verkar 
ha liten praktisk betydelse och har knappast någon avgörande roll vid 
bestämmelsernas tillämpning. 

De flesta myndigheterna verkar vara överens om att kraven i FBL 3 kap 5 § är lägre än 
kraven i FBL 3 kap 7 §. En låg avkastning kan vid tillämpningen av det 
företagsekonomiska villkoret kompenseras av möjligheten att kombinera 
verksamheten med annan verksamhet på orten samt av hänsyn till det 
regionalpolitiska intresset av att främja sysselsättning och bosättning på glesbygden.  

Ø Vad innebär bestämmelserna i FBL 3 kap 7 § och hur tillämpas dessa? 

Paragrafen innebär att en skogsbruksfastighet inte får delas på ett sådant sätt att 
möjligheterna att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av betydelse. 
Vidare innebär paragrafen ett förbud mot skadlig delning av skogsfastighet. Det råder 
skilda meningar om när FBL 3 kap 7 § är tillämplig. De flesta av myndigheterna vi 
haft kontakt med anser att paragrafen ska tillämpas då fastighetsbildning endast berör 
skogsfastigheter och inte när åtgärden berör bostadsfastigheter där skogsmark ingår. I 
det senare fallet ska enligt dessa myndigheter endast FBL 3 kap 5 § tillämpas (se 
avsnitt 9.3.2.4). Tvärt om anser Skogsstyrelsen i Kristianstad att bestämmelserna i 
FBL 3 kap 7 § ska tillämpas då fastighetsbildningsåtgärden gäller såväl 
skogsfastigheter som bostadsfastigheter där skogsmark ingår. Enligt Skogsstyrelsen i 
Kristianstad är det FBL 3 kap 5 § som inte är tillämplig i dessa fall (se avsnitt 9.3.3.1). 
Denna ståndpunkt delades av Fastighetsdomstolen mål Ö 8 (se avsnitt 5.2).    

Precis som vid bedömningen av det företagsekonomiska villkoret i FBL 3 kap 5 § 
verkar ett avkastningskrav vara vanligast vid bedömningen av om villkoren i FBL 3 
kap 7 § är uppfyllda. I av oss studerade rättsfall godkändes aldrig en 
fastighetsbildningsåtgärd där de ny- eller ombildade fastigheterna fick en årlig tillväxt 
under 200 skogskubikmeter. Vid tillämpning av paragrafens första mening att ”mark 
som är avsedd som skogsbruk inte får delas in på ett sådant sätt att möjligheten att 
ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av betydelse” har vi inte kunnat 
påvisa några riktlinjer utan bedömning görs från fall till fall. Förhållanden som 
påverkar bedömningen tycks vara ursprungsfastighetens storlek och avkastning. 
Kravet verkar inte ställas lika hårt vid fastighetsbildning som rör en liten fastighet som 
redan innan åtgärden har en låg avkastning. Eftersom fastigheten då kan anses bidra 
obetydligt till fastighetsägarens försörjning och då det inte heller kan anses att de 
negativa effekterna för skogsnäringen är av avgörande betydelse, kan med bakgrund 
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av detta regleringen genomföras även om möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen 
försämras.   

Ø Vilka kriterier måste uppnås för att skogsmark ska få ingå i en bostadsfastighet? 

Produktiv skogsmark ska helst inte ingå i en bostadsfastighet. Att lägga ett fristående 
skogsskifte till en bostadsfastighet anses inte heller tillåtet. Däremot kan små arealer 
om max 5 ha tillåtas ingå i en bostadsfastighet. Detsamma gäller skogsmark som 
saknar intresse för det aktiva skogsbruket, enligt våra tolkningar kan detta vara fallet 
då den berörda arealen är liten, marken har spridda skiften eller att marken har dålig 
avkastning. Det är även tillåtet att överföra skogsmark som avses användas för 
husbehovsved till en bostadsfastighet. Vår undersökning påvisar att förstora arealer 
inte kan överföras med detta syfte. Ett exempel från vår undersökning visar en 
fastighetsbildningsåtgärd där den nybildade bostadsfastigheten skulle innehålla ca 7 ha 
skog. Skogen skulle användas för husbehovsved och åtgärden tilläts inte på grund av 
att skogsarealen blev för stor.  

Skogsmark som ska läggas om till annan markanvändning kan också tillåtas ingå i en 
bostadsfastighet. För att åtgärden ska tillåtas med detta motiv måste marken vara 
lämplig att läggas om eller åtminstone inte anses olämplig att läggas om. Det är något 
oklart för oss hur strikt myndigheterna tar hänsyn till detta det står dock klart att detta 
är ett motiv att tillåta överföring som annars skulle kunde ha varit otillåten. Troligtvis 
skulle en större areal kunna överföras om syftet med åtgärden är omläggning än om 
syftet skulle vara att ta ut ved för husbehov.  

Ø Används samma kriterier när åtgärden gäller överföring av skogsmark till en 
bostadsfastighet och när fastighetsbildningen endast berör skogsfastigheter? 

När det gäller överföring av skogsmark till en bostadsfastighet ska hänsyn tas till 
fastighetens ändamål, vilket är att fungera som bostad åt fastighetsägaren. FBL 3 kap 
1 § får stor betydelse i och med att en bostadsfastighet inte anses lämplig för sitt 
ändamål om för mycket skog tillförs.  

Som vi redan nämnt råder skilda meningar om vilka bestämmelser som är tillämpliga 
när fastighetsbildningen berör bostadsfastigheter där skogsmark ingår. Klart är dock 
att utfallet blir olika beroende på fastighetsbildningens syfte, vilket framgår tydligt i 
vårt exempel ”Häggån” där Skogsstyrelsen i Borås godkände överföringen om syftet 
var att lägga om marken till betesmark men inte om syftet var att ta ut ved för 
husbehov.   

Ø Finns regionala skillnader i skyddsbestämmelsernas tillämpning? Använder myndigheter i 
olika regioner samma kriterier vid bedömningen?   

Vi har inte kunnat fastställa att bestämmelserna skulle tillämpas olika i olika regioner i 
landet. Det verkar snarare vara så att myndigheterna tillämpar paragraferna olika 
oberoende av var i landet de befinner sig. Man kan dock urskilja att Norrland lägger 



Skydd för skogsnäringen 
 

 39 

större vikt vid det regionalpolitiska intresset av att främja sysselsättning och 
bosättning på glesbygden än övriga delar av landet. Trots att myndigheterna tillämpar 
bestämmelserna olika verkar de i många fall komma fram till samma slutresultat. I vår 
undersökning har exempelvis samtliga myndigheter godkänt överföringen till 
Dromsered. Endast Skogsstyrelsen i Kristianstad avstyrkte överföringen av 
skogsskiftet till Häggån. Myndigheterna har alltså kommit fram till samma beslut. 
Däremot anger myndigheterna olika motiv för åtgärdernas genomförande. Större 
skiljaktigheter råder när det gäller klyvningen av den större skogsfastigheten Skogsbo. 
Som redan nämnts har vi inte kunnat påvisa att detta skulle bero på regionala 
skillnader i bestämmelsernas tillämpning.   

När fastighetsregleringen gäller överföring av skogsmark till en bostadsfastighet råder 
det skilda meningar om vilka bestämmelser som är tillämpliga. Nils-Gösta Sjörén 
anser att FBL 3 kap 7 § inte är tillämplig i detta fall och prövning ska istället göras 
enligt FBL 3 kap 1 § för den nybildade fastigheten och enligt FBL 3 kap 5 § för den 
kvarvarande fastigheten. Tvärtemot anser Bengt Nilsson att det är FBL 3 kap 7 § som 
ska tillämpas när åtgärden berör en bostadsfastighet och inte FBL 3 kap 5 §.   
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D. Häggån 
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E. Intervju frågor 
Frågor gällande exemplen och besvaras för respektive ärende. 

1. Tillåts åtgärden? Motivering. 
2. Är det företagsekonomiska villkoret i FBL 3 kap. 5 § uppfyllt? Motivering. 
3. Är skyddet för skogsnäringen i FBL 3 kap. 7 § uppfyllt? Motivering.  

 
Generella frågor 

1. Påverkar ”annan avkastning” t.ex. jakt och fiske vid bedömningen vad gäller 
godtagbart ekonomiskt utbyte i FBL 3 kap 5 §? 

2. Vilka riktlinjer används vid tillämpningen av FBL 3 kap 5 §? Tex avkastningskrav 
eller minsta tillåtna storlek. 

3. Vilka riktlinjer används vid tillämpningen av FBL 3 kap 7 §? Tex avkastningskrav 
eller minsta tillåtna storlek.  

4. Vid bedömningen av avkastningskravet i FBL 3 kap 7 §.  
Kan en låg avkastning kompenseras av ”andra omständigheter” tex topografi och 
tillgång till vägar. I så fall, hur mycket påverkar dessa faktorer bedömningen? 

5. Är avkastningskravet i det företagsekonomiska villkoret i FBL 3 kap 5 § lägre än 
avkastningskravet i FBL 3 kap 7 §? Påverkar hänsyn till de regionalpolitiska 
intressena eller möjlighet till kombinationsverksamhet bedömningen? Motivering. 
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F. Svar från Katarina Johansson, 
Lantmäterimyndigheten i Växjös kommun inkom 18 
april, 2006 

 

Hej 
Våra svar på era frågeställningar: (vi har svarat utifrån de förhållanden som normalt finns i 
våra trakter) 
Skogsbo 
1) Alla tre fastigheterna som avses bildas genom klyvningen tycker vi kan godtas. 
2) Ja. 
3) Ja. 
 
Rommele och Häggån 
1) Ja. Positiv nettoeffekt. Häggån förbättras mer än vad Rommele försämras. 
2) Ja. 
3) Nej. Fanns inget skydd att uppfylla.  
 
Esgärdstorp och Dromsered 
1) Ja. Totalt sett en bättre arrondering. 
2) Tja. Det har i vart fall inte blivit sämre. 
3) Nej. Fanns inget skydd att uppfylla. 
 
Generella frågor: 
1) Ja, vid tveksamhet om åtgärden är lämplig kan det spela in.  
2) Vi tittar på avkastningen. 
3) Avkastningskrav ca 200 m3sk. 
4) Ja, i tveksamma fall. Svårt att säga hur stor vikt vi fäster vid sådana omständigheter.  
5) Ja. Avkastningskravet enl 3:5 är lägre än enligt 3:7. Viss hänsyn tas till regionalpolitiska 
intressen mm. 
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G. Svar från Tom Brantheim, Lantmäterimyndigheten i 
Östersunds kommun inkom 27 april, 2006 

Ex 1: Esgärdtorp, Dromsered 
Åtgärden tillåts.  
Strider inte mot 3:7 eftersom det gäller ett helt skifte (inga nya gränser i skogen). 
Strider inte mot 3:5, tillräckligt god avkastning (gränsfall). Men framför allt förbättras 
fastighetsindelningen, så därför är fastighetsbildningen lämplig.  
 

Ex 2: Rommele, Häggån 
Åtgärden tillåts.  
Strider inte mot 3:7 (helt skifte). Rommele försämras något, men uppfyller kraven i 3:5 
både före och efter regleringen. Häggån förbättras något och blir en bättre "hästfastighet". 
Men varken Rommele eller Häggån är jord- och skogsbruksfastigheter som uppfyller 
kraven i 3:1. Fastighetsindelningen förbättras, så fastighetsbildningen kan göras med stöd 
av 3:9. 
 

Ex 3: Skogsbo 
Åtgärden tillåts inte! 
Strider klart mot 3:7. Strider delvis mot 3:5 också. Strider även mot 3:6 samt mot 3:1 
(lotterna B och D). För lotten D skulle fordras förhandsbesked om bygglov. 
 
Generella frågor: 
1. Inverkar i viss mån. 
2. Avkastningskrav. 
3. Avkastningskrav. 
4. I viss mån. 
5. Ja, kravet i 3:5 är lägre än i 3:7. Regionalpolitiska hänsyn och möjligheter till 
kombinationsverksamhet inverkar i viss mån när det gäller 3:5. 
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H. Svar från Bengt Nilsson, Skogsstyrelsen region öst, 
Kristianstad inkom 18 april, 2006 

Rommele – Häggån 

1. Jag avstyrker med hänvisning till 3:1. Den reglerade arealen är produktiv skogsmark 
med intresse för skogsbruket. Den ska ej omföras till annan användning (vad jag 
kan utläsa). Det blir för mycket skogsmark som läggs till tomten och som 
antagligen kommer att undandras skogsbruk. För stor areal för att motivera som 
underlag för husbehovsved.  

2. Ursprungsfastighetens möjlighet att bidra till ekonomisk avkastning är mycket liten 
ur skoglig synvinkel. 

3. Då ursprungsfastigheten är liten kan det heller inte anses att den negativa effekten 
för skogsnäringen blir av avgörande betydelse. Av samma anledning kan åtgärden ej 
bedömas som en skadlig delning. 

Skogsbo 

1. Jag avstyrker delningen i A och B med hänvisning till 3:7. Skogen är i ett skifte och 
av en sådan storlek att den lämpar sig väl för rationellt brukande. Delningen medför 
att den ena fastigheten blir mindre än vad som anses lämpligt utan att vi upplever 
någon förbättring totalt sett av åtgärden. 

2. Går ej att svara på då jag inte vet företagens situation i övrigt. En delning medför 
en klar försämring, men då kravet enligt 3:5 får anses som lågt kan det villkoret 
mycket väl vara uppfyllt. 

3. Se svar på fråga 1. Enligt 3:7 uppfattar jag det här som skadlig delning då jag inte 
ser någon långsiktig förbättring av situationen till följd av åtgärden.  

Esgärdstorp – Dromsered 

1. Jag tillstyrker. Ursprungsfastigheten är liten och skiftena spridda. Den areal som ska 
regleras är liten och ej av stort intresse för skogsbruket. (Hälften skogsimpediment). 

2. Jag anser att det är en bostadsfastighet varför det företagsekonomiska villkoret ej 
behöver tillämpas.   

3. Skyddet för skogsnäringen är uppfyllt. Berörd areal är så liten att den ej har 
betydelse för skogsnäringen. Delningen är ej heller skadlig då ursprungsfastigheten 
dels är liten, dels har spridda skiften.  
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Svar på generella frågor 

1. I de få fall jag har hanterat genom åren har detta inte haft någon avgörande 
betydelse. Jag tror inte att jag tagit med annan avkastning som motivering vid något 
tillfälle i de skriftliga svaren.  

2. Oftast blir det minsta storlek som används. 

3. Även här är minsta storlek vanligast. Uppdelning i skiften, hur dessa är spridda i 
förhållande till varandra och till köparens skiften spelar också stor roll.  

4. Ja, det kan det göra. Det är svårt att svara generellt hur dessa faktorer påverkar, 
men ju närmre storleksgränsen man befinner sig desto mer betraktas faktorer av det 
här slaget. Bedömningen används då för att ”tillåta” att mindre fastigheter bildas.  

5. Jag har haft för få ärenden på mitt bord för att kunna uttala mig om detta. 
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