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Sammanfattning 
I Sverige fastställdes år 1999 ett antal miljökvalitetsmål som har till syfte att lösa ett 
antal av våra stora miljöproblem. Ett av dessa mål kallas Levande skogar och har till 
syfte att värna skogsmarkens värde för biologisk produktion, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt sociala värden. För att skydda skogen ska ett stort antal hektar 
skog skyddas genom naturreservat. Samma år tecknades ett avtal om samverkan mellan 
Naturvårdsverket och Lantmäteriet gällande fastighetsutredningar och 
gränsutmärkningar av skyddade områden. Detta för att höja den fastighetsrättsliga 
kvalitén på reservatsarbetet. 

Kostnaderna för gränsarbeten skiljer sig åt i landet vilket de framtagna nyckeltalen ger 
en klar indikation på. Detta examensarbete är en fördjupning i arbetsrutinerna hos några 
utvalda län där arbetet med bildande av reservat i dagsläget fungerar tillfredsställande. 
Dessa studier har gjorts i samband med besök på Lantmäterikontoren i de utvalda länen 
där vi träffat både handläggare från Lantmäteriet som från Länsstyrelsen. 

Som ett resultat av dessa studier och intervjuer med berörda handläggare har vi tagit 
fram några förslag på effektiva och kostnadsbesparande arbetsmetoder. Detta gällande 
för både samverkan mellan Lantmäteriet och Länsstyrelsen såsom för gränsarbetet. 
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Summary 
 
In the year 1999 Sweden established a number of goals for the quality of the 
environment. These goals aim to solve a number of our big problems concerning the 
environment. One of these goals is called “Living forests”. This goal aims to preserve 
biological productivity, biological variety, cultural environment values and social values 
of the forest. To protect the forest, a number of hectares will be protected as nature 
reserves. The same year an agreement of co-operation between Naturvårdsverket and 
Länsstyrelsen was made concerning house property investigation and border marks of 
protected areas. This to establish a good technical quality and to maintain good judicial 
security. 

The costs to achieve bordermarks have differs from districts to districts which the 
keynumbers gives a clear hint of. This essay is a comprehensive description of the work 
routines at some selected districts. In this selected districts the work to create nature 
reserves are in the presents working satisfied. These studies have been made through 
visits in selected districts, where we have met people from Lantmäteriet and 
Länsstyrelsen. 

As a result of these studies and interviews with the concerned parties we have 
established a few suggestions of effective and cost saving work methods. These 
concerning both the co-operation and the work with bordermarks between Lantmäteriet 
and Länsstyrelsen. 
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Förord 
Detta examensarbete fanns med på listan på Lantmäteriverkets hemsida i Gävle. Toni 
fastnade med en gång för uppdraget och fick efter en del övertalningsförmåga med sig 
även kollegan Per. Vi har utan avbrott studerat på Lantmäteriprogrammet 120 poäng 
samt dessförinnan genomgått Tekniskt Basår på HTU. Då arbetet berör området 
naturvård passar det ypperligt att båda har ett genuint intresse av skog och natur och 
förstår vikten av att bevara värdefulla naturmiljöer för kommande generationer. 
Startskottet för arbetet var när det första mötet hölls i Stockholm på Naturvårdsverket i 
slutet av februari. Närvarande där var förutom vi, även Christer Höijer, (Mark och 
Fastigheter, Lantmäteriverket) tillika vår handledare. Bo Lundin (Naturvårdsverket) och 
Hans Andersson (Lantmäteriverket). 

Vi vill även rikta ett tack till de personer som varit oss tillmötesgående och ställt upp på 
intervjuer och informationsträffar vid våra besök på de olika lantmäteridistrikten. 
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Nomenklatur 
Här följer ett antal förklaringar av ord och förkortningar som återfinnes i rapporten 

Lantmäteriet: En samlande benämning av det statliga lantmäteriet och består av 
centralmyndigheten Lantmäteriverket och de 21 st. länsvisa Lantmäterimyndigheterna. 

Tillfällig markering: En markering som utförs för att ha en begränsad varaktighet, 
någon dag upp till ett år beroende på ändamål. 

Varaktig markering: En markering som utförs för att klara olika påfrestningar över en 
längre tid. 

Utmärkning: Avser det förfarandet när läget för punkt eller linje, märks ut med 
markering. 

Inmätning: Punktens läge bestäms och den får koordinater. 

Intrångsreservat: Reservat där myndigheterna meddelat föreskrifter och betalt 
ersättning till markägaren utan att förvärva marken. 

Fastighetsbildning: Nya fastigheter skapas genom nybildning eller ombildning, 
fastighetsbildning används inom reservatsbildning då området förvärvas.  

Markägarförteckning: Enkel utredning där endast berörda markägare tas fram från 
fastighetsregistret.  

Fastighetsrättslig utredning: Grundligare utredning där utöver markägare servitut, 
nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar mm. tas fram från fastighetsregistret. 

MB: Miljöbalken (1998:808) 

FOM: Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken (1998:1252) 

FBL: Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

JB: Jordabalken (1970:994) 

ÄULL: Lagen om äganderättsutredning och legalisering (1971:1037) 

Rödlistade arter: Sverige upprättar liksom många andra länder rödlistor över hotade 
och sällsynta växt- och djurarter. I de svenska rödlistorna grupperas arterna i ett system 
med sex kategorier för olika grad av sällsynthet och risk för utdöende. Arter som 
bedöms uppfylla kriterierna för någon av rödlistekategorierna kallas rödlistade arter. 

VIC Natur: Gemensam digital kartdatabas för Lantmäteriet, Naturvårdsverket och 
Länsstyrelserna. 

Shape-format: Bildformat för att överföra bilder i rasterdata. Rasterdata kan beskrivas 
som bilder i form av finmaskigt rutnät.   

Tiff-format: Tagged Image File Format. Bildformat som ofta används för att överföra 
bilder mellan olika program.  
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LRF: Lantbrukarnas riksförbund. 

Gränser: En fastighetsgräns är skiljelinje mellan fastigheter. Den går mellan de 
gränspunkter som är lagligen bestämda, det vill säga har tillkommit genom 
myndighetsbeslut normalt en lantmäteriförrättning. Gränserna anger en fastighets 
omfattning på marken. 

GPS: Global Positioning System, satellitbaserat navigations- och 
positionsbestämningssystem. 

NRTK: GPS mätning genom bärvågsmätning i realtid inom ett nätverk av 
referensstationer (Nätverks-RTK). 

Fixlösning: Det skede när GPS mottagaren har samlat in tillräckligt med mätdata så att 
periodobekanta kan lösas. Periodobekanta är när antalet hela våglängder mellan satellit 
och mottagare kan fixeras. Detta medför en noggrann positionsbestämning. 

Dold punktmätning: Används vid GPS mätning då fixlösning ej kan fås. Går till så att 
en tillfällig punkt mäts in där fixlösning kan fås, sträckan mellan den tillfälliga punkten 
samt den ”riktiga punkten” mäts med måttband. En ny tillfällig punkt mäts in med GPS 
och med fixlösning i samma linje som de båda första. Med hjälp av GPS fås då den 
”riktiga punktens” koordinater med bättre noggrannhet än då fixlösning ej kan fås.  

RegDOS objekt (Register över digitalt områdesskydd): Är ett register (under 
uppbyggnad) som kommer att innehålla beslutade områdesskydd enligt 
områdesskyddsförordningen, miljöbalken. 

DRK: Digital registerkarta 

Trossen: Lantmäteriets digitala handläggningsstöd för förrättningsverksamheten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I april 1999 fastställde Sveriges riksdag femton nationella miljökvalitetsmål. Målen 
beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som 
är miljömässigt hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen syftar till att:  

 främja människors hälsa  

 värna den biologiska mångfalden och naturmiljön  

 ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena  

 bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga  

 trygga en god hushållning med naturresurserna  

Strävan är att till nästa generation ska de stora 
miljöproblemen vara lösta, denna strävan kallas 
generationsmålet och innebär att alla viktiga åtgärder i 
Sverige ska vara genomförda till år 2020 (2050 då det 
gäller klimatmålet). Riksdagen har också fattat beslut om 
ett antal delmål som anger inriktning och tidsperspektiv 
på vägen till att nå miljömålen, flera sådana delmål 
kommer med visshet att behövas utvecklas efter hand.  

Ett av dessa femton miljömål är ”levande skogar” vilket 
har som mål att skydda skogsmarken genom 
naturreservat, biotopskydd och frivilliga insatser. 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. 
Kulturmiljövärden och sociala värden ska värnas. Delmål ett för ”levande skogar” anger 
att ytterligare 900 000 ha skyddsvärd skogsmark ska undantas från skogsproduktion till 
år 2010. Av dessa 900 000 ha produktiv skogsmark ska 320 000 ha utgöras av 
naturreservat, 500 000 ha förväntas sättas av på frivillig väg av skogsägarna och 
återstoden kommer att utgöras av naturvårdsavtal samt biotopskydd. 

Naturreservaten är ett viktigt instrument för att nå de övergripande målen att bevara 
skogsmarken. Naturreservat är också den lämpligaste skyddsformen när områden hotas 
av olika typer av exploatering. Från år 1999 till och med 2003 har ca 60 000 ha 
skogsmark skyddats genom köp och intrångsersättning för bildande av naturreservat, 
detta är en alldeles för liten del av målet. Detta beror till största delen på att de tilldelade 
medlen för köp och intrångsersättning har varit otillräckliga. För att nå målet krävs 
medel för införskaffning av ca 37 000 ha mark årligen till och med 2010. Förutom 
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tillräckliga anslag krävs även att länsstyrelserna förstärker sina organisationer för 
reservatsbildning och ökar antalet beslut.  

På Naturvårdsverkets hemsida finns dessa mer aktuella siffror. Naturvårdsverket har till 
år 2005 fördelat 770 miljoner kronor till länsstyrelser och kommuner för inköp och 
intrångsersättning för naturreservat. Därtill har 191 miljoner fördelats till kalkning av 
sjöar och vattendrag mot försurningens effekter. Vidare får länsstyrelserna drygt 330 
miljoner kronor för naturvård och insatser för hotade arter. Det är pengar ur anslaget för 
biologiskt mångfald, som för 2005 är på totalt 1,8 miljarder kronor. 

”Myllrande våtmarker” är ett annat av de femton miljömålen. Våtmarkernas ekologiska 
och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker 
bevaras för framtiden. Även här ska avsättas ett antal hektar mark och främst då genom 
nätverket Natura 2000 som är ett projekt inom EU. Sverige och övriga medlemsstater 
har åtagit sig att bevara vissa särskilda naturtyper däribland myllrande våtmarker. 
Många av de områden som avsätts genom Natura-2000 är eller kommer att bli 
naturreservat.  [5], [1].  

1.2 Syfte och mål 
Alltsedan slutet av 1990-talet samverkar Lantmäteriet och Naturvårdsverket enligt en 
överenskommelse för att höja den fastighetsrättsliga kvalitén på arbetet med att bilda 
naturreservat. Erfarenheten från årliga ekonomiska utvärderingar visar på att 
kostnaderna för Lantmäteriets medverkan skiljer sig markant åt i olika delar av landet. 
Vi vill med utgångspunkt från de framtagna nyckeltalen undersöka vad som orsakar 
dessa skillnader. 

Examensarbetet är av undersökande karaktär och syftar till att ta reda på hur samarbetet 
går till mellan lantmäteriet och länsstyrelsen beträffande utmärkning och utstakning av 
reservatsgränser. En fördjupning görs i några län där det i dagsläget fungerar bra både 
tekniskt och ekonomiskt. Det är de geografiska förutsättningarna, arbetsmetoderna och 
rutinerna hos Länsstyrelse och Lantmäteriet som är i fokus. Som ett resultat av detta 
arbete är det tänkt att vi skall kunna ge rekommendationer för ett kostnadseffektivt och 
rationellt arbetssätt mellan Länsstyrelsen och Lantmäteriet med tonvikt på utmärkning 
och utstakning av gränser. 

2 Förutsättningar 

2.1 Metod 
Inledningsvis är vi med vid fältarbeten på några reservat som nybildas för att få en 
inblick i det praktiska arbetet med gränser. Därefter skall vi göra besök vid fyra olika 
län där verksamheten i nuläget fungerar tillfredställande, däribland Västra Götaland. 
Vid dessa besök är det av vikt att vi studerar redan tillskapade reservat tillsammans med 
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berörda handläggare på Lantmäteriet och Länsstyrelsen. Tillgång till lantmäteriets 
intranät i vissa fall kan vara nödvändigt. 

De så kallade nyckeltalen som redovisar kostnaderna i samband med gränsarbeten för 
de olika länen kommer att analyseras och kommenteras. 

2.2 Avgränsningar 
Arbetet avser endast Lantmäteriets arbeten med att kvalitetssäkra gränserna på marken 
samt en studie av hur samarbetet mellan Lantmäteriet och Länsstyrelsen fungerar och ge 
förslag till förbättringar. Det är de geografiska förutsättningarna, arbetsmetoderna och 
rutinerna hos Länsstyrelsen och Lantmäteriet som är i fokus. 

Preliminärt begränsas arbetet till studier i Blekinge, Östergötlands, Västra Götalands 
och Dalarnas län.  

3 Naturreservat 
Redan efter 1909 års naturskyddslag gavs möjligheten att bilda nationalparker och redan 
samma år bildades de nio första och mest kända nationalparkerna i Sverige, däribland 
Abisko och Sarek, bara för att nämna de två mest kända än idag. Skyddsformen 
naturreservat infördes i och med naturvårdslagen som trädde i kraft år 1964. Denna 
skyddsform är än idag den dominerande. I och med införandet av bestämmelser om 
naturreservat i miljöbalken så kunde tydligare regler för bildande av naturreservat 
beskrivas. Tack vare miljöbalken och mer resurser för natur och miljövård de senaste 
åren har antalet reservat och skyddade arealer ökat markant. 

Områdesskydd och artskydd syftar främst till att 
bevara den biologiska mångfalden. Områdesskyddet 
är också ett verktyg för att bevara natur och 
kulturlandskap samt vattenmiljöer. För att tillgodose 
de internationella kraven inom naturvården är Natura 
2000 det sameuropeiska verktyg som tillämpas vid 
bildande av många reservat.  

Friluftslivets krav har under de senare åren fått större 
betydelse vid bildande av områdesskydd och reservat. 
I detta sammanhang är det många olika 
upplevelsevärden som skall beaktas. 
Folkhälsoaspekten och att göra de skyddade 
områdena tillgängliga för allmänheten utan att störa 
eller skada befintliga naturvärden är av stor vikt.                                                          

Områden nära tätorter utsätts naturligtvis för påtryckningar från olika håll beträffande 
användandet av obebyggd mark. I dessa fall kan naturvårdsintressen bli förbisedda av 
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andra markanvändningsintressen. För att undvika detta bör man inom kommunerna 
skydda områden för att undvika exploatering på lång sikt. Detta är en förutsättning för 
att kunna uppnå miljömålen. Reservatsskydd bör vara ett naturligt instrument även i 
kommunernas naturvårdsprogram. Redan 1987 gavs rätt för kommuner att bilda reservat 
efter delegation från Länsstyrelsen. Idag har dock kommunerna egna befogenheter till 
detta i och med införandet av miljöbalken. [1]. 

4 Samverkansavtalet 
Det tecknades ett avtal om samverkan inom områdesskyddet mellan Naturvårdsverket 
och Lantmäteriet på hösten år 1999. Detta var den första överenskommelsen mellan 
Lantmäteriet och Naturvårdsverket och avtalet gällde bl.a. för fastighetsutredningar och 
gränsutmärkningar av skyddade områden. Lantmäteriets arbetsuppgifter i samband med 
detta avtal skulle utföras på avrop från Naturvårdsverket via Länsstyrelserna. 

Syftet med detta avtal var främst att kunna skapa en bra teknisk kvalitet i 
områdesskyddet och att kunna bibehålla en bra rättssäkerhet. Detta är nödvändigt för 
den fastighetsrättsliga biten samt för utstakning, utmärkning och markering av 
gränserna i fält och inte minst för redovisningen av objekten i digitala kartskikt.  

Mellan detta första avtal och det nya som skulle komma att träda i kraft våren 2001, 
träffades en ramöverenskommelse mellan verken. Det var i denna ramöverenskommelse 
som visionen om en gemensam digital produktionslinje för kartinformation mellan 
verken lyftes fram. 

I och med regeringens framlagda Miljömålsproposition våren 2001 höjdes 
ambitionsnivån markant för områdesskyddet och då inte minst för naturreservat inom 
skogsmark. Som ett resultat av regeringens kraftigt ökade anslag för reservatsbildning 
tecknades en ny överenskommelse våren 2001 mellan Naturvårdsverket och 
Lantmäteriet om samverkan inom områdesskyddet. Med Lantmäteriet avses här både 
Lantmäteriverket och de statliga Lantmäterimyndigheterna. Detta avtal präglades av att 
Naturvårdsverket/Länsstyrelsen skulle beställa alla uppdrag enligt överenskommelsen 
hos Lantmäteriet. Sedan skall Lantmäteriet samråda med de kommunala lantmäterierna 
för att hitta bästa möjliga samverkan om de kommunala lantmäterierna väljer att göra 
eventuella fastighetsbildningar. Detta avtal strävade för en integrering och samverkan 
mellan myndigheternas databaser vilket ledde till skapandet av VIC Natur.  

Genom denna överenskommelse bekräftades formerna för Lantmäteriets 
uppdragsverksamhet genom medverkan vid fastighetsutredningar och 
gränsutmärkningar. En samordning av information i form av text och digitala skikt 
mellan fastighetsregistret, allmänna delen, plandelen och naturvårdsregistret skulle 
skapas. Man ville även säkra Naturvårdsverkets tillgång till Lantmäteriets 
fastighetsregister, digitala registerkartor, fastighetskartor samt de digitala 
ortofotokartorna.  
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Ett nytt fastighetsregister för Naturvårdsverket skulle utvecklas och tas i bruk. Som ett 
slutligt mål i detta arbete med överenskommelsen skulle all information från de olika 
myndigheternas register och databaser samordnas och finnas tillgängliga i den 
”centrala” databasen VIC Natur. 

VIC Natur har byggts för Naturvårdsverket i syfte att möjliggöra spridning och 
redigering av digital kartinformation över Internet och intranät. Genom VIC Natur (VIC 
är en förkortning för ”virtuellt informations center”) får Naturvårdsverket, 
länsstyrelserna och Lantmäteriet en gemensam möjlighet att utnyttja kartdata för 
områdesskyddet och informationssystem som stödjer verksamheten. I kartdatabasen 
finns dels de kartdata som skapas via naturvårdsarbetet och dels digitala kartor från 
Lantmäteriet.    

De tillämpningar som förverkligats i VIC Natur hittills är följande: 

 RegDOS (Register över digitalt områdesskydd) är ett register (under 
uppbyggnad) som kommer att innehålla beslutade områdesskydd enligt 
områdesskyddsförordningen, miljöbalken. I första hand kommer det att innehålla 
den typ av skydd som handläggs och skapas i DOS, det vill säga Naturreservat 
och Nationalparker. 

 DOS (Digitalt områdesskydd) som är ett handläggarstöd för länsstyrelsernas 
reservatshandläggare. Här kan reservatshandläggare skapa ”förslag” på områden 
som skall ingå i områdesskyddsarbetet. Naturvårdsverket kan granska förslagen 
och komma med synpunkter. 

 Sveriges Natura2000-områden är en webbapplikation som visar aktuell 
information angående de Natura2000 områden som regeringen fattat beslut om. 

Flera sådana här applikationer finns och kommer att skapas beroende på vad som 
behövs för det fortsatta arbetet med områdesskyddet.  

Målet med tillskapandet av VIC Natur var att åstadkomma en modern teknisk lösning 
med att lagra uppgifter och förvalta dessa på ett säkert sätt. Det skulle även säkerställa 
bra ajourhållningsmetoder och åtkomst av data för de som är i behov av information. 
Vidare ville man också enkelt kunna överföra digitala kartskikt mellan myndigheterna 
och att använda relevanta id-begrepp och att det skulle finnas kopplingar mellan olika 
berörda objekt i databaserna. [3]. 
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5 Myndighetsfunktioner 
Vid arbetet med områdesskydd är flera olika myndigheter inblandade. Här ska vi kort 
förklara vilka roller de olika myndigheterna har i detta arbete.  

5.1  Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för områdesskyddet och deras uppgifter är att 
ta fram allmänna råd för områdesskydd. De ska även vägleda myndigheter, kommuner 
och enskilda samt följa upp och utvärdera arbetet med områdesskydd. Naturvårdsverket 
ska även föra ett register över naturområden och beslut. Ansvarar även för hur de 
statliga medlen används, svarar för de markköp och fastighetsförvaltningar som behövs 
för statligt beslutade naturreservat samt ansvarar för markåtkomsthanteringen där 
tecknandet av avtal med berörda markägare ingår. [1]. 

5.2 Länsstyrelsen 
Ansvarar för områdesskyddet i länet vilket innebär bland annat att ta fram 
reservatsförslag, besluta om bildande av reservat samt ta fram skötselplaner. Har även 
ansvaret för kontakter och information till sakägare då Länsstyrelsen är reservatsbildare 
samt att träffa avtal om intrångsersättningar. Förvaltning, uppföljning och utvärdering 
av statligt beslutade områdesskydd samt svara för att utbildning och information 
gentemot kommunerna bedrivs.  Naturvårdsregistret i länet förs av Länsstyrelsen där 
målet är att VIC Natur även skall utgöra Naturvårdsverkets naturvårdsregister. [1]. 

5.3  Kommunerna 
Ansvarar för de områdesskydd kommunerna beslutat om. Kommunerna skall följa 
gällande lagar och förordningar samt förväntas följa Naturvårdsverkets handböcker, 
riktlinjer och vägledningsdokument. När det gäller reservat som skall fastighetsbildas 
inom kommuner med egen fastighetsbildningsmyndighet (KLM) gäller att KLM har 
ansvaret för i princip all fastighetsbildning inom hela kommunen och skall följa FBL 
mm. I praktiken lämnar de flesta KLM över reservatsförrättningarna till SLM som 
integrerat genomför både uppdragsinmätning och förrättningen. Vid reservat där 
Länsstyrelsen beslutat ska samråd ske med kommunerna. I de kommunalt beslutade 
områdesskydden har kommunen ansvar för bildande, markköp, ersättningar, 
skötselplaner, förvaltning, uppföljning, utvärdering och tillsyn. De har även ansvaret för 
tillsynen för statligt beslutade områdesskydd som överlåtits till kommunerna. [1]. 

5.4 Lantmäteriet och Metria 
Lantmäteriet ansvarar för att i fält staka ut och mäta in (och i vissa fall även 
gränsmarkera) gränser för områden med områdesskydd. De ska även göra 
fastighetsutredningar och upprätta fastighetsförteckningar. Medverka vid länsstyrelsens 
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upprättande av genomförandebeskrivning för planerade objekt genom att redovisa 
fastighetsförteckningar, kartor och ge råd för eventuella fastighetsbildningsfrågor. 
Upprätta digitala kartskikt i VIC Natur för föreslagna samt beslutade reservat. Med 
Lantmäteriet avses hela organisationen och där ingår även Metria som utvecklar och 
förvaltar VIC Natur samt tillhandahåller diverse grundläggande fastighets- och 
landskapsinformation. [1]. 

 

6 Delområdesindelning 
En viktig fråga att besvara i samband med arbetet med underlagsmaterial till 
avgränsningen av ett reservat är vilka värden som reservatet skall bevara. Det finns i 
samband med reservatsförslag i skogsmark fyra typer av delområden som reservatet kan 
indelas i. Dessa är värdekärna, skyddszon, utvecklingsmark och arronderingsmark. En 
noggrann bedömning av huruvida behovet av dessa gränser föreligger i varje enskilt fall 
skall utföras av handläggaren från länsstyrelsen. 

6.1  Värdekärna 
Med värdekärna menas ett sammanhängande naturområde som bedöms ha ett stort 
bevarandevärde vad gäller fauna, flora eller en viss naturtyp. Storleken kan variera från 
några hektar till flera hundra hektar. För att kunna göra en lämplig utformning av en 
reservatsgräns är antal och areal av värdekärnor i ett landskap, avståndet mellan dessa 
och dessutom värdekärnornas och produktionslandskapets naturkvaliteter är av stor 
betydelse.  

Enligt MB 7:4 kan områdesskyddet även omfatta naturmiljöer som är lämpliga som 
skyddszoner eller utvecklingsmarker. ”Ett mark eller vattenområde får av Länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som 
naturreservat.” [6]. 

6.2 Skyddszoner 
Med skyddszon avses ett område i omedelbar anslutning till värdekärnan som skall 
fungera som ett skydd mot negativa förändringar av värdekärnans naturvärden. Dessa 
zoner skall förhindra förändringar i hydrologin samt i lokalklimatet och består oftast av 
skogsbestånd som har en klimatstabiliserande effekt på värdekärnor. Dessa kan bestå av 
hotade och sällsynta växt- och djurarter så kallade rödlistade arter som är i behov av ett 
stabilt lokalklimat samt gynnsam hydrologi. Bestånd intill sjöar och vattendrag samt 
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bestånd som kan minska negativa effekter av luftföroreningar räknas även in i denna 
grupp. [6]. 

6.3  Utvecklingsmarker 
Med utvecklingsmark avses trädbärande mark som inte i nuläget har något större 
bevarandevärde men som ändå bedöms ha förutsättningar att utveckla och förstärka 
värdekärnans naturvärden på kort eller lång sikt. [6]. 

 

6.4 Arronderingsmark 
Med arronderingsmark avses marker utan något påtagligt naturvärde men som ändå 
medtages i ett reservatsförslag för att förbättra den geografiska utformningen av 
gränsen. Skälen till detta kan vara lantmäteritekniska eller rent skötseltekniska. Detta 
kan även medföra att intrånget för fastighetsägaren minskar genom att restinnehavet får 
en lämpligare avgränsning. [6]. 

7 Avgränsning av reservat 
Att avgränsa ett område för naturreservat bör genomföras med nära kontakt med 
berörda sakägare i ett tidigt skede i processen. Följande bör särskilt beaktas: 

• Utformningen av en reservatsgräns bör grundas på syftet med reservatet. 

• Det måste finnas beaktansvärda skäl till att utforma en gräns på ett visst sätt. En 
biolog måste kunna bevisa att ett område verkligen är värt ett skydd. Här är även 
frågor om friluftsliv och rekreation av vikt. Mättekniska och skötseltekniska 
frågor måste även beaktas. 

• För att kunna göra kostnadseffektiva förslag på reservat skall värdekärna och 
reservatsgräns vara åtskilda som arbetsmoment med skilda målsättningar detta 
eftersom värdekärna som reservatsgräns oftast inte är lämpliga.  

• Man bör i möjligaste mån följa naturliga gränser såsom bäckar, stigar, vägar, 
kraftledningar och dylikt för att hålla nere kostnader både administrativt och 
operativt. 

• Antalet brytpunkter bör hållas på minsta möjliga nivå för att undvika flikiga 
gränser. I framförallt skogsmark bör man eftersträva raka gränslinjer mellan 
brytpunkter. 

• Samråd med grannlän eller kommun måste till då det visar sig att 
reservatsgränsen täcker fler län eller kommuner. Samarbetet bör ske över hela 
processen från förslag till beslut. 
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• I de fall då vattendrag används som gräns bör gränslinjen placeras i vattnet och 
inte i strandlinjen, vilket medför att variationer i vattenståndet ej påverkar 
gränslinjen. 

• Utstakning och inmätning av planerade reservatsgränser samt slutlig utmärkning 
skall ske enligt § 38 FOM. Där det står: ”Länsstyrelsen eller kommunen skall se 
till att områden och naturföremål mäts och kartläggs, om det behövs.” 
Överenskommelsen om samverkan mellan Naturvårdsverket och Lantmäteriet 
skall fungera som vägledning i detta arbete, så även de anvisningar som ges i 
mätningskungörelsen (1974:339). Kommunala reservat skall följa samma regler. 

 

Om alla processer är korrekt genomförda och alla de allmänna intressena blir 
tillgodosedda med bildandet av ett reservat, kan det vara svårt att få igenom ett 
överklagande av ett reservatsbeslut. 

Vid värdering anlitas en opartisk värderare. Det är av yttersta vikt att alla slags gränser 
är klargjorda en gång för alla innan en värdering görs. Värderaren bör även ha koll på 
vad som händer eller är på gång att hända runtomkring det berörda reservatsområdet. 
[1]. 

8 Formella regler 
Utöver FOM (Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) samt 
mätningskungörelsen bör det nämnas något om vilka lagrum som är tillämpliga vid 
gränsarbeten. 

Enligt FOM § 38 skall länsstyrelsen eller kommunen se till att områden och 
naturföremål mäts och kartläggs, om det behövs. För närmare bestämmelser angående 
förfarandet hänvisar förordningen till mätningskungörelsen. Mätningskungörelsens 
föreskrifter för mätning, markering, karta och upphuggning av gränslinjer blir då 
gångbara vid arbetet med reservatsgränser. 

När en fastighetsgräns nybildas i samma sträckning som områdesgränsen blir även 
reglerna i FBL 4:27, 28, 30 tillämpliga liksom 14:7 vid bestämning av befintlig gräns. 

Miljöbalken (kap 28 § § 1 och 5) innefattar även regler om rätt till tillträde till 
fastigheter för att utföra mätningsarbeten och därtill behövliga åtgärder såsom röjning, 
handräckning samt rätt att färdas över ägor och på enskilda vägar. Ersättning till 
markägaren för eventuell skada regleras genom MB 31:10. [4]. 
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9 Förhållandet mellan reservatsgräns och 
fastighetsgräns 

Vid naturreservat förekommer två typer av gränser. Den ena är intrångsgräns och den 
andra är fastighetsgräns. Intrångsgräns är aktuellt vid reservat där myndigheterna 
meddelat föreskrifter och betalat ersättning utan att förvärva marken. Sådan gräns kan 
dock sammanfalla med befintlig fastighetsgräns. Ny fastighetsgräns tillkommer då 
marken förvärvas för naturreservat, såvida inte områdesgränsen sammanfaller med 
befintlig fastighetsgräns. Reservat där NV köper marken leder alltså till 
fastighetsbildning om de inte köper hel fastighet vilket dock är mycket ovanligt. I de fall 
då marken förvärvas av Naturvårdsverket kan de även ansöka om en 
fastighetsbestämning. Detta i syfte att bringa klarhet i sträckningen av en befintlig 
fastighetsgräns. I intrångsfallen kan endast berörd fastighetsägare ansöka om detta. 

 

 

9.1 Fastighetsbestämning 
Emellanåt kan det råda stor osäkerhet om var på marken en fastighets gränser är 
belägna. Tveksamheter om en gräns uppkommer ofta genom eftersatt röjning och att 
gamla gränsrösen blivit skadade eller övervuxna. Flertalet av alla gränser har ändå 
markerats på ett varaktigt sätt när de bildades och bör på så sätt kunna hittas. Om man 
vill rekonstruera fastighetsgränser på marken kan man söka en gränsutvisning hos 
Lantmäteriet. För att lokalisera gräns används kartor och andra handlingar som finns 
tillgängliga i Lantmäteriets arkiv.  

Fastighetsbestämning kan bli aktuell då en gränsmarkering helt eller delvis saknas eller 
då grannar inte är överens om gränssträckningen. Fastighetsbestämning tas till då en 
gräns inte går att fastställa på enklare sätt som exempelvis genom gränsutvisning. 
Naturvårdsverket kan ansöka om denna åtgärd i de fall då marken förvärvas och utförs i 
samband med fastighetsbildning eller som en fristående åtgärd. Vid intrångsfallen kan 
inte Naturvårdsverket söka om bestämning. Intrångsfallen innebär att staten erlägger 
ersättning till markägarna för deras inskränkning i rätten att använda marken på det 
sättet som det var tänkt från början. Det finns även de fall då staten genom 
Naturvårdsverket går in och köper marken. En sådan åtgärd kräver, om det är frågan om 
del av fastighet, fastighetsbildning. Om en fastighetsbestämning skall komma till stånd i 
ett sådant fall måste den sökas av berörd fastighetsägare men oftast brukar man försöka 
lösa det genom en överenskommelse.   

 I Fastighetsbildningslagen finns bestämmelserna om fastighetsbestämning. Dessa 
återfinns i 14 kap FBL. Fastighetsbestämning har till uppgift att behandla frågor som rör 
en fastighets utformning och innehåll. Frågor som berör vem som är ägare till en viss 
fastighet faller inte inom ämnet fastighetsbestämning utan skall lösas genom process i 
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allmän domstol. Enligt FBL: s första paragraf samt enligt 14:1 kan följande frågor lösas 
med fastighetsbestämning: 

• En gräns korrekta sträckning. 

• Huruvida en fastighet fungerar som härskande eller belastande vad gäller 
servitut eller ledningsrätt. 

• Innebörden av servitut eller ledningsrätt. 

• En fastighets andel i samfällighet. 

• Bestämning av till vilken fastighet ett visst markområde hör. 

I JB 1:3-5 finns bestämmelser om hur gränsers lägen skall avgöras vilka tillämpas även 
vid fastighetsbestämning. Det är i första hand den lagligen tillkomna gränsen, oftast en 
lantmäteriförrättning som gäller och dess utmärkning på marken. Om denna utmärkning 
inte längre går att återfinna så skall den gräns gälla som varit åsyftad enligt JB 1:3. 
Gränser som inte är lagligen tillkomna men som ändå anses utgöra gällande 
fastighetsgräns kan vara privata delningar som varit tillåtna enligt äldre rätt. Dessa 
gränsers lägen skall bestämmas av de markeringar som av ålder anses utmärka gränsen 
(JB 1:4).  

Enligt FBL 14:5 får inte fastighetsägarna träffa överenskommelser om sträckningar av 
gränser som väsentligt avviker från den rätta. För att en gräns skall få en lämplig 
utformning i tekniskt hänseende kan Lantmäteriet göra en viss jämkning av gränsens 
sträckning. Det är dock i dessa fall fråga om smärre justeringar (FBL 14:6).  

Det är möjligt att en del äldre sämjedelningar och överlåtelser av mark är gällande för 
inblandade parter och de behöver inte ha lett till några formella ändringar i 
fastighetsindelningen. Registerkartan kan eventuellt vara ett hjälpmedel för att utröna 
huruvida det föreligger sämjedelningar. Dessa områden redovisas trots att de inte är 
självständiga fastigheter. Dessa fastigheter betecknas med en stor bokstav i direkt 
anslutning till fastighetsbeteckningen t.ex. Lunden 1: 3A och Lunden 1: 3B. Gränser till 
dessa områden kan inte bli föremål för bestämning förrän en s.k. legaliseringsförrättning 
ägt rum enligt ÄULL. Detta görs för att få en överensstämmelse mellan 
fastighetsindelningen och äganderätten. Vid oklarheter med gränsers sträckning i vatten 
kan man tillämpa JB 1:5 där det står att vattnet hör till den fastighet vars strand ligger 
närmast. Vi går dock inte in på några djupare analyser av detta i denna rapport. [7]. 

10 Markägarkontakter 
Det tål att upprepas flera gånger hur viktigt det är med täta markägarkontakter vid 
skapandet av reservatsgränser. Det skapar framförallt förtroende gentemot lantmäteriets 
och länsstyrelsens handläggare. Det skall inte vara så att en markägare skall behöva ge 
sig ut i markerna för att själv ta reda på vad som är i görningen på vederbörandes ägor. 
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Beträffande befintliga reservat bör man tänka på följande: 

Det är av yppersta vikt att både fastighetsägare som avstår mark och ägare till 
angränsande fastigheter underrättas i ett tidigt stadium av processen om arbetet med 
utmärkning och utstakning av gränser. Även ägare av skogs- och andra privata vägar 
som kommer att användas för transporter bör kontaktas. Vid denna första information 
bör det ges uppgifter på när arbetet med gränser beräknas att starta samt när olika 
markområden och fastigheter berörs. 

Oklarheter mellan markägarna och länsstyrelsens handläggare bör lösas när dessa möts 
under fältarbetet med utstakning och markering av brytpunkter. 

Handläggaren skall även ge information om hur arbetet med markering, röjning, 
målning och märkning skall gå till. 

Frågor från markägarnas sida ska inte under några omständigheter nonchaleras. Om 
inmätningen av  en reservatsgräns resulterar i större avvikelser i förhållande till 
beslutskartan kan Länsstyrelsen  tvingas att fatta ett nytt reservatsbeslut och eventuellt 
komma överens om ytterligare ersättning till markägarna. 

För blivande reservat är rutinerna något annorlundare. 

Man kan säga att arbetet delas in i två etapper där den första består av att ett förslag till 
områdesgräns diskuteras ute i fält tillsammans med markägarna. Brytpunkter och 
ändringar p.g.a. parternas diskussioner mäts in och markeras preliminärt. När 
lagakraftvunnet beslut föreligger inleds etapp 2, varvid i princip samma procedur 
upprepas som ovan under befintligt reservat. En samordning av mätningen med 
fastighetsbildning och den slutliga utmärkningen (röjning, målning och märkning) kan 
vara mycket kostnadseffektivt. [1]. 

 

11 Tekniskt utförande och kvalitet 
Idag används nästan uteslutande GPS vid fältarbeten. Vid låga markvärden och 
framförallt i skogsmark kan noggrannheten vara mellan en halv till en meter. Det är 
framförallt vid närhet till tätorter som en större noggrannhet är att föredra. 
Koordinaterna anges i Rikets system 2,5 gon Väst.  

Det råder skillnad i arbetsprocessen vad gäller befintliga kontra blivande reservat enligt 
följande: 

11.1  Befintliga reservat 
Gränser vid befintliga reservat är oftast redovisade i en digital registerkarta (DRK) som 
en digitaliserad linje från kartan som legat till grund för det slutgiltiga gränsarbetet. I de 
fall då områdesgränsen sammanfaller med fastighetsgränsen är områdesgränsen oftast 
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kopplad till fastighetsgränsen i DRK. Gränspunkter i befintliga fastighetsgränser 
återsöks. Om koordinaterna saknas till dessa punkter så skall en ny inmätning göras av 
återfunna punkter. Om gränsmarkeringar saknas mäts hävden in och 
fastighetsbestämning skall tillämpas i de fall det råder oklarheter om en gräns rätta 
sträckning. 

Fasta terrängföremål såsom råstenar, pålar och snitslar skall återsökas för reservat där 
myndigheter meddelat föreskrifter och betalat ersättning utan att förvärva marken 
(intrångsgräns). Om dessa markeringar ej går att återfinna i naturen skall en utstakning 
genomföras enligt tolkning av kartan till beslutet. 

Slutlig markering skall ske efter Naturvårdsverkets handbok (se nedan). [4]. 

11.2  Blivande reservat 
I samband med att handläggaren från Länsstyrelsen diskuterar förslaget till avgränsning 
i fält bör brytpunkter och punkter på längre raklinjer i områdesgränsen mätas in. Dessa 
brukar vanligtvis markeras med träpålar. Denna markering skall kunna ligga till grund 
för röjning och utmärkning utan några yttrligare mätningar. Några eventuella åtgärder i 
form av fastighetsbestämning utförs inte i detta skede av processen. 

Läget för en punkt som av någon anledning förkommit skall återskapas med hjälp av de 
koordinatdata som skapades då dessa punkter en gång utstakades. Därmed kan man 
påstå att områdesgränsen är säkerställd i rikets koordinatsystem. Ett skadat eller 
förkommet gränsmärke kan återskapas med stöd av mätningskungörelsen § 2. [4]. 

12  Markering av gränser 
Enligt § 38 FOM skall områden som skyddas med stöd av Miljöbalken vara klart och 
entydigt markerade i terrängen. Gränser för naturreservat skall mätas in och kartläggas 
på i princip samma sätt som fastighetsgränser vid fastighetsbildning. År 2001 träffades 
ett avtal mellan Lantmäteriet och Naturvårdsverket om arbetet med gränsmarkeringar av 
skyddade områden. Lantmäteriet fick ansvar över att i fält staka ut och mäta in gränser. 
Brytpunkterna i gränsen för ett blivande reservat bör mätas in i ett tidigt skede av 
processen för att kunna uppfylla noggrannhetskraven och minimera kommande 
avvikelser mellan olika digitala skikt. Det kontinuerliga underhållet av gränser skall 
skötas av förvaltaren d.v.s. Länsstyrelsen eller kommunen. 

De ramar som gäller för gränsmarkeringar återfinns i Svensk Standard SIS 03 15 22, 
”Märkning för sport och friluftsliv” som kan hittas i boken ”Att skylta skyddad natur”. 
Några viktiga axplock härur är b.l.a följande: 

• Reservatsgränser skall mätas in och kartläggas vid behov. 

●  En reservatsgräns skall röjas till 0,5 m bredd på vardera sidan av gränslinjen. I 
skogsmark skall gränsmarkeringen göras på närmsta träd innanför den röjda zonen. 
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Hörnstolpar och stolpar som markerar gränsen över öppen mark skall placeras i 
gränslinjen. 

● Gränsmärken skall placeras så att man kan se från ett märke till ett annat. 

●  Om det står gamla eller grova träd av högt naturvårdsvärde i gränsen bör man sätta ut 
en stolpe istället för att måla på trädet. Om trädet står mitt i en blivande siktgata får den 
inte sågas ner. 

● Där gränsen passerar öppen ängsmark eller annan öppen ”känslig mark” bör man öka 
avståndet mellan gränsstolparna t.ex. bara sätta stolpar i viktiga gränsvinklar. 

● Vid gränsmarkeringar i skogsmark bör man röja en siktgata för gränslinjen. Siktgatan 
skall hållas fri från sly och uppväxande träd. Detta arbete sköts av förvaltaren. [2]. 

13 Länsbesök Västra Götaland (O län) 
Som en inledning av vår inventering av 
arbetsmetoderna för länet fick vi vara med ute 
i fält vid bildande av ett nytt reservat samt en 
utökning av ett gammalt. Vi utgick från 
Lidköping och hade lantmäteriingenjör Daniel 
Jorméus som handledare. Daniel Jorméus är 
anställd för att jobba heltid med 
reservatsärenden inom Västra Götaland. Vår 
första färd gick till ett stort myrmarksområde 
utanför Töreboda med namnet Myrhulta. 

En handläggare från Länsstyrelsen var med 
för att hjälpa till att klargöra gränsers sträckning samt diskutera med markägaren om 
förutsättningarna för gränsarbetet. Problemet med bildandet av reservatet hade varit att 
handläggningen av ärendet har skötts av flera olika personer från Länsstyrelsen under en 
kort tid och detta har därmed skapat osäkerhet och oklarheter gentemot markägarna.                                    

Efter en kortare diskussion med en markägare som inte ledde någonstans for vi in i 
skogen för att påbörja den tillfälliga utmärkningen av gränsen. För att lättare och 
snabbare kunna ta sig fram i terrängen använde man sig av en fyrhjuling. Detta 
underlättar även vid transport av verktyg och gula stakkäppar av stål som slås ner vid 
brytpunkterna. Något röjningsarbete utför man inte och inte heller någon snitsling av 
siktlinjer mellan brytpunkter.                                                                                                    

Vi utförde mätningarna med GPS via NRTK och med en noggrannhet på ca ½ meter. 
Det ansågs som onödigt tidsödande att försöka få fixlösningar vid inmätning av 
brytpunkterna. Några högre markvärden var det heller inte att tala om vilket medförde 
att mätningarna inte behövde tas ner till cm-noggrannhet. Om reservatsgränsen skulle 
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sammanfalla med exempelvis fastighetsgräns tillämpades oftast dold punktmätning för 
att få en bättre noggrannhet.  

Det andra reservatet som låg beläget på Kinnekulle var ett alldeles nytt objekt och 
arbete på den bedrevs på i princip samma sätt som i Myrhulta. 

Vi genomförde även ett besök på Länsstyrelsen i Göteborg där vi träffade handläggaren 
Fanny Astholm. Vi gick igenom exemplet Anneröd-Hogsäm (se bilaga F) som gick 
relativt snabbt att genomföra. Reservatet tog ca 2 år att genomföra. Vid uppstarten hade 
man tidigt en dialog mellan biologer och markägare om utformningen av det tilltänkta 
reservatet. Detta för att i ett tidigt skede klargöra för fastighetsägarna motivet för 
reservatsbildandet samt i möjligaste mån ingjuta en positiv syn hos markägarna för 
projektet. Detta tycker Fanny bör vara en policy vid uppstarten av nya projekt.  

Vad som gav stöd åt markägarnas intressen i förhandlingarna med Länsstyrelsen var att 
de hade tillgång till en gemensam förhandlare i form av en representant från LRF, tillika 
en av de berörda markägarna. 

Enligt Fanny får man aldrig ”tro” att en gränsdragning blir okej utan man måste vid alla 
de fall då naturliga gränser såsom vägar, vattendrag etc. inte kan följas ha en kontakt 
med markägarna. Om en gräns måste mätas om efter en lagakraftvunnen 
fastighetsbestämning så måste man utfärda ett så kallat rättelsebeslut vilket leder till 
onödiga kostnader. 

13.1  Samverkan 
I Västra Götaland har man upprättat tydliga rutiner för arbetet med fastighetsutredningar 
och gränsmarkeringar enligt avtalet mellan Naturvårdsverket och Lantmäteriet. En 
grundpelare som man alltid bör iaktta är att i varje enskilt ärende skall det råda en nära 
kontakt mellan Länsstyrelsens och Lantmäteriets handläggare.  

Länsstyrelsen beställer en fastighetsutredning av Lantmäteriet i ett tidigt skede av 
processen. Detta skall fungera som underlag för markägarinformation samt inför 
föreläggande om yttranden. Det står i FOM § 24 att även sådana sakägare som inte 
kommer att drabbas av några inskränkningar genom beslutet skall föreläggas om 
yttrande. Rättigheter som inte berörs av reservatet t.ex. fiskerätter skall inte behöva 
behandlas. 

Lantmäteriet skall sedan kontakta reservatshandläggaren på Länsstyrelsen för att 
diskutera tidsplan, eventuell etappindelning och reservatets ambitionsnivå. Den 
fastighetsrättsliga utredningen skall skickas från Lantmäteriet till Länsstyrelsen via VIC 
Natur. 
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13.2  Gränsarbetet 
Det är en förutsättning att Lantmäteriet kontaktas i alla ärenden där det krävs 
kartunderlag för värdering, förhandling, remiss eller beslut. I vissa fall kan Lantmäteriet 
utföra gränsarbeten en bit in i förhandlingsprocessen t.ex. í samband med 
fastighetsbildning för att hålla kostnaderna nere. Det är önskvärt att Lantmäteriet 
genomför så många moment som möjligt vid ett och samma tillfälle. 

Länsstyrelsen handläggare bör tillsammans med Lantmäteriets handläggare inför eller i 
samband med gränsbeställningen gå igenom vilka delar av gränsen som kan mätas in i 
ett senare skede. Vilken prioritering som olika delar av gränsen bör ha skall styras av 
följande bedömningar: 

• Svåridentifierad reservatsgräns eller oklara fastighetsgränser bör mätas in tidigt i 
processen.  

• I de fall då reservatsgränsen är lättidentifierad både på kartan och i fält bör 
gränsarbeten utföras vid ett senare tillfälle vid t.ex. en eventuell 
fastighetsbildning. Inmätning och utstakning skall naturligtvis ske innan beslut 
fattas. Länsstyrelsen kan dock i ett tidigt skede kontrollera huruvida tolkningen 
mellan verkligheten och kartans digitalisering stämmer överens. Detta kan göras 
med en enkel hand-GPS. 

• Om det under förhandling med markägare är troligt att det kan bli fråga om 
gränsjusteringar så bör dessa delar av gränsen behandlas senare i processen om 
inte dessa delar är ett mycket väsentligt underlag för värdering och förhandling. 
Lantmäteriets handläggare bör medverka vid förhandlingar med markägare om 
lämplig gränsdragning.  

• Gränser som lätt går att översätta från kartan till terrängen behöver inte snitslas. 
Om gränsen följer väldefinierade naturliga objekt behöver dessa gränspunkter 
inte mätas in. 

• En varaktig markering av brytpunkter skall eftersträvas så tidigt som möjligt 
med träpålar. Detta bör man eftersträva framförallt vid raklinjepunkter och där 
det är långa avstånd. 

• Om en inmätning av befintliga fastighetsgränser har resulterat i att 
fastighetsbilden i fastighetskartan blivit justerad av Lantmäteriet är det viktigt att 
denna justering kommer Länsstyrelsen tillhanda innan beslutskartan tas fram. 

• Om det under förhandlingarna med markägarna har skett förändringar av 
reservatsgränsen skall en ny inmätning och utmärkning ske för att få fram en 
korrekt beslutskarta. 

• Vid fastighetsbildning skall ny fastighetsgräns utmärkas och utstakas enligt 
fastighetsbildningslagen. Brytpunkterna skall bestå av järnrör med eventuell 
röjning mellan dessa. 
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• Om det förflutit lång tid sen den första inmätningen kan brytpunkterna behövas 
kvalitetssäkras av Lantmäteriet. Detta sker genom en permanent markering med 
träpålar. När det är fråga om långa raklinjer och långa avstånd mellan 
brytpunkter kan viss målning på träd förekomma för att i ett senare skede kunna 
återfinna gränslinjer. Enklare form av röjning utförs vid behov för att kunna 
utföra inmätning av gränslinjen. 

• Slutlig utmärkning såsom röjning, målning och märkning utförs genom 
Länsstyrelsen försorg och av dem utsedd personal. I vissa fall vid 
fastighetsbildning har redan lantmätaren gjort färdigt gränsutmärkningen då i 
praktiken ingen komplettering behövs. 

• Brickorna som talar om att det rör sig om ett naturreservat får skruvas fast först 
när reservatet vunnit laga kraft. [8]. 

14 Länsbesök Dalarna (W län) 
Vid vårt besök på Lantmäteriet i Borlänge träffade vi Per-Olof Boström. Han är chef på 
Borlängekontoret och är Lantmäteriets kontaktperson för arbetena i Dalarna och 
Gävleborg samt ansvarar för arbetet med att ta fram handledningar för Lantmäteriets 
arbeten med VIC Natur. Han har skapat arbetsmodeller för bildande av naturreservat 
vilka har skickats ut till övriga län i landet för att fungera som vägledning för ett 
kostnadseffektivt arbetssätt. 

14.1  Samverkan 
Liksom Västra Götaland har även Dalarna tagit fram samt nedtecknat tydliga rutiner för 
samarbetet mellan Länsstyrelsen och Lantmäteriet. 

I Dalarnas län bildas de flesta reservat genom fastighetsbildning. Detta är en följd av att 
landskapet är indelat i många små skiften med många olika ägare. Man tillskapar större 
enheter med hjälp av omarronderingar, som kan förklaras med att mark byts för att få ett 
mer sammanhängande innehav. 

Arbetet med områdesskydd startas med att det område som planeras bli naturreservat 
läggs in i VIC Natur av Länsstyrelsen med en så kallad shape-fil. Filen visar 
naturreservatets avgränsning inom aktuellt område. All information mellan Lantmäteriet 
och Naturvårdsverket skickas via VIC Natur. I andra län förekommer dock fortfarande 
att alltför mycket filer skickas med e-post. Detta bör enligt Boström frångås för att 
istället använda sig av shape-filer via VIC Natur. Länsstyrelsen ansöker på särskild 
blankett (se bilaga F) om en markägarförteckning eller att fastighetsrättslig utredning 
ska utföras av Lantmäteriet. Önskad utredning skickas via VIC Natur som kopplad fil 
till objektet. Lantmäteriet kontaktar även Länsstyrelsen för att få en tidplan. 



Undersökning av arbetet  utstakning och utmärkning av skyddade  
områden enligt Miljöbalken 

 

 18 

Programmet Trossen bör personalen vara väl förtrogen med för att på ett smidigt sätt 
kunna tillgodogöra sig användandet av VIC Natur. 

I 75 % av fallen är man överens med markägarna och man fäster stor vikt vid att 
lantmätaren är med i tidiga diskussioner med markägare. Om en markägarförteckning 
ska tas ut ska det göras i ett tidigt skede och läggs in i VIC Natur. Detta är ett bra sätt att 
reda ut eventuella oklarheter i ett tidigt skede och därmed kostnadsbesparande. En enkel 
beskrivning av tillvägagångssättet vid utstakning och inmätning skickas ut till berörda 
markägare.  

Länsstyrelsens handläggare ansöker på särskild blankett om inmätning/utstakning av 
gräns, området skall då redan vara inlagt i VIC Natur. En handläggare från Lantmäteriet 
utses. Länsstyrelsens handläggare har då redan informerat markägare samt ifall det är 
lämpligt snitslat upp gränsen. De båda handläggarna tar kontakt för att diskutera 
tidsplan och upplägg av arbetet samt bestämmer dag för att snitsla/staka ut gräns där så 
behövs, ibland behövs även befintliga fastighetsgränser mätas in.  

Det inmätta området uppdateras med en shape-fil i VIC Natur av Lantmäteriets 
handläggare. När inmätt område har vunnit laga kraft ska karta i Tiff-format samt en 
teknisk beskrivning läggas in i VIC Natur som kopplade filer. 

VIC Naturs fastighetsinformation i kartan uppdateras för närvarande 4 gånger per år, 
men Boström tycker att det bör göras oftare för att få en snabbare sann bild av ändrade 
fastighetsgränser och annat som sker. Under pågående arbete med ett reservat bör man 
kontinuerligt uppdatera i VIC Natur oavsett vad som pågår inom olika delar av området. 

Man bör i ett tidigt skede bestämma en tidsplan för bildande av ett reservat. Målet borde 
vara att inom en snar framtid få klara besked från Länsstyrelsen om 
prioriteringsordningen på olika reservat. Det hade varit bra om man fick besked på 
hösten om nya områden som skall bildas året därpå.  

14.2  Gränsarbetet 
Målsättningen för gränsarbetet ska vara att om det är lämpligt ska Lantmäteriet utföra så 
många moment som möjligt vid ett och samma tillfälle. En tidig kontakt av 
Länsstyrelsen bör ske för att dels kartlägga förutsättningarna för att föreslaget område 
ska få en bra avgränsning och dels för att minska kostnaderna för gränsarbetena på 
marken. Genom att nyttja naturliga gränser såsom stigar, sjöar eller andra element, kan 
en bra avgränsning göras. Vissa delar av en reservatsgräns är ibland bra att mäta in i ett 
tidigt skede, efter samråd med Länsstyrelsen bestäms om detta behövs. Exempel på 
gränser som kan behövas mätas in tidigt är oklara fastighetsgränser och 
reservatsgränser. 

Fältarbetet startas och gränsen snitslas och röjs för att få siktlinjer. Gränser som går lätt 
att översätta från kartan till terräng behöver inte snitslas. Lantmäteriet och Länsstyrelsen 
kommer överens om delar av gräns som inte behöver mätas in t.ex. om gränser följer en 
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väg. Lantmätaren mäter in brytpunkter och raklinjepunkter med samma noggrannhet 
som vid fastighetsbildning vilket i tät skog kan bli en noggrannhet på cirka en 
halvmeter. Vilken noggrannhet som har använts ska alltid redovisas i VIC Natur.  

Utmärkning utförs om möjligt med varaktigt markeringsrör eller trästolpar eller om 
tillfälligt med läkt av trä. Vilket som ska ske får beslutas gemensamt av handläggarna. 
Arbetet med att röja och markera med varaktigt material ska aldrig ske när markägaren 
och Länsstyrelsen inte är överens. En hantlangare utsedd av Länsstyrelsen är med och 
röjer siktlinjer samt markerar utmätt gräns, hantlangarens jobb gäller både markering 
och röjning av snitslade gränser samt färdig gränsutmärkning med hjälp av 
naturvårdsverkets stolpar. Hantlangaren bör vara en rutinerad hantverkare eller 
allrahelst en skogshuggare alltså vara van med arbete som röjning och markering för att 
kunna jobba på ett rationellt sätt. Vård och förvaltning av gränserna bör skötas av 
samma handläggare eller hantlangare som var med från första början.  

Vid inmätningen bör man mäta befintliga fastighetsgränser först och göra justeringar 
därefter. Ett exempel på ett bra genomfört område är Olkostorp i södra Dalarna (se 
bilaga H) där en tydlig skillnad mellan befintlig och inmätt gräns tydliggörs vid N 
Hörken. Man har använt sig av raklinjer och befintlig vägsträckning samt en befintlig 
stig vid NV hörnet av Smaltjärnsröjningen. Ett mindre bra exempel illustreras av 
området Resjövallen (se bilaga F) med alltför många brytpunkter samt inga raklinjer. 

Det ifrågasätts om det är ett absolut krav att den slutliga utmärkningen av gränserna 
görs med Naturvårdsverkets impregnerade stolpar av lärk- eller ekträn. I Dalarna har 
man tidigare sågat stolpar ute i fält av befintligt virke och dessa har utan behandling 
stått sig bra 

Stor vikt sätts till kvaliteten på kartan som skall vara vägledande för den slutliga 
utmärkningen och för en eventuell fastighetsbestämning då gamla gränser inte kan 
återfinnas i terrängen. Man bör i ett tidigt skede få besked av markägarna om oklara 
gränser, helst redan vid första sammanträdet med markägarna. Att i ett tidigt skede mäta 
in arealer till grund för värdering är viktigt. Värderaren bör dock ej göra något förrän 
utstakningen är klar och har lagts in i VIC Natur.  

15 Länsbesök Östergötland (E län) 
Vid vårt besök på Lantmäteriet i Linköping träffade vi Bengt Ekman och Hans Ström. 
Bengt är samordnare mellan Lantmäteriet och Länsstyrelsen vid reservatsbildning. Hans 
är MBK-ingenjör och har varit något av en pionjär inom införandet av GPS inom 
mätningen av reservatsgränser. En kortare intervju med handläggaren Maria Taberman 
från Länsstyrelsen gjordes också. 
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15.1  Samverkan 
Östergötland och Södermanland samarbetar med reservatsbildning. Den övervägande 
delen av reservaten är av intrångskaraktär vilket innebär att staten erlägger ersättning till 
markägarna för deras inskränkning i rätten att använda marken på det sättet som det var 
tänkt från början. Det finns även de fall då staten genom Naturvårdsverket går in och 
köper marken. En sådan åtgärd kräver, om det är frågan om del av fastighet, 
fastighetsbildning. Den här typen av reservat kommer att öka de närmaste åren, 
exempelvis genom att det statliga bolaget Sveaskog går in och erbjuder ersättningsmark.   
Förhandlingarna med Sveaskog anses av reservatsarbetarna dock vara en mycket trög 
process i dagsläget. 

Ett problem enligt Bengt är att man oftast inte i god tid innan vet när Lantmäteriet kan 
påbörja sitt arbete med gränser samt vad det skall bli för typ av reservat.  Ett annat 
problem är att Länsstyrelsen ibland hinner fatta beslut om reservat trots att Lantmäteriet 
inte har hunnit med förberedelserna. 

Av betydelse för förberedelserna är enligt Maria Taberman att Länsstyrelsen beställer 
inmätning av brytpunkter i ett tidigt skede av Lantmäteriet. Det är av stor vikt att det är 
Lantmäteriets karta som skall fungera som underlag vid värdering då det står öppet 
huruvida det kommer att bli intrång eller köp. 

En komplicerande faktor i Östergötland är att det finns tre kommunala 
lantmäterimyndigheter som handlägger reservatsärenden i sina respektive kommuner. 

Ett oftast högt markvärde i denna region kräver att det måste till tidiga kontakter med 
markägare och man vill i möjligaste mån undvika inmätning av gränser i ett tidigt skede 
av processen. Detta för att slippa ommätningar i framtiden som både kostar tid och 
pengar. Vid fastighetsbildning kan det dock vara nödvändigt med tidiga inmätningar för 
att få ett bra underlag för förhandlingar. 

Dålig ledning från Lantmäteriets sida kan vara en orsak till brister i samarbetet med 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan också fatta beslut i en analog karta som då 
Lantmäteriet måste digitalisera. Det kan bli stora skillnader i position av punkter då 
flera myndigheter gör sina egna digitaliseringar. Det är en fördel att göra inmätningar i 
fält av gränser för att få fram korrekta koordinater som står sig vid beslut mellan olika 
myndigheter en gång för alla.  

15.2  Gränsarbetet 
All mätning idag görs med cm-noggrannhet och man använder sig av differentiell-GPS. 
Det vill säga att man har en basenhet som tar emot satellitdata över en bestämd punkt 
och en rörlig enhet, en så kallad rover flyttas över de gränspunkter man vill mäta in. 
Detta är en följd av att man oftast tillämpar fastighetsbildning som kräver en högre 
noggrannhet. NRTK är under uppbyggnad eftersom den mobila täckningen i regionen 
inte ännu är tillfredsställande. 
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Vid anslutning av en inmätt ny gräns till en befintlig gammal gräns och det råder en viss 
tvekan om läget av den gamla gränsen, så avvaktar man med anslutningen tills en 
fastighetsbestämning är utförd på den gamla gränsen. Således utföres inte heller någon 
markering av den gamla gränsen innan anslutning. 

Man undviker att göra gränsarbeten under sommar och vinter då mängden av grönska 
och snö kan ställa till problem vid mätningar. 

Vid utmärkning av gränsen är alltid en handläggare från Länsstyrelsen med och även en 
eller flera markägare samt två lantmätare. Målet vid mätjobb är att det endast ska 
behövas göras en gång. Man mäter och märker ut först då allt är klart mellan markägare 
och Länsstyrelsen. Markering av brytpunkter och gränser görs med järnrör som borras 
och gjuts fast i berg eller sten, även befintliga gränsrösen mäts in. Ca 90 % markeras i 
berg.  

Enligt Maria är Lantmäteriets kostnader för röjning, målning och utmärkning för höga. 
För att minska på dessa utgifter torde en hantlangare ”utifrån” vara mer ekonomiskt 
lönsam, eftersom billigare arbetskraft kan fås. 

En bra utmärkning och karta är viktigt för att underlätta för framtida fastighetsbildning. 
Man ska även tänka på nästa led i processen, exempelvis de av Länsstyrelsen utsedda 
markerare och röjare som ska placera trästolparna för den slutliga lagakraftvunna 
markeringen. Eftersom terrängen i denna del av landet ofta är blockig och kuperad är 
det oftast svårt med siktlinjer mellan brytpunkterna och därför krävs oftast fler 
brytpunkter för att få en bra siktlinje. Ofta är det svårt att få raka gränser eftersom 
sådant som inte är väsentligt att ha med i naturreservatet inte ska hamna innanför 
gränsen. Detta följs strikt av länsstyrelsens handläggare. 

Vid gränsarbetet sker ingen röjning av siktlinjer utan dessa snitslas för att få fram 
siktlinjer mellan brytpunkterna som markeras med träkäppar. Det är också viktigt att 
visa markägare och andra att jobbet med naturreservat görs på ett proffsigt och seriöst 
sätt.  

Det dröjer oftast innan den slutliga varaktiga markeringen kan ske eftersom 
förvaltningsfrågan ska lösas. Under denna tid måste de tillfälliga markeringarna vara 
hållbara.  

För den lagakraftvunna markeringen kan nämnas att man i Södermanland brukar gjuta 
fast armeringsjärn i marken på vilka de slutliga träpålarna fästes. Detta är en mycket 
stark förankring av pålarna men kanske lite kostnadsödande. 

Samarbetet mellan Länsstyrelsen och Lantmäteriet fungerar i det stora hela bra men 
Länsstyrelsen är organiserade med olika arbetsgrupper, bland annat en grupp som 
arbetar med reservatsbildning och en annan med förvaltning av reservaten. En 
bromskloss kan vara då någon blir barnledig som har hand om ett reservatsärende och 
en ställföreträdare som ej är insatt i ärendet får ta över.  



Undersökning av arbetet  utstakning och utmärkning av skyddade  
områden enligt Miljöbalken 

 

 22 

När man vill studera kostnader i samband med gränsarbeten så är ett problem att det 
råder olika tolkningar mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Lantmäteriet om vad 
som skall anses vara med som utmärkning av gräns. Detta aktualiseras när man vill 
studera nyckeltalen. 

Man har 15 kr/löpmeter som riktmärke för gränser samt längd 5,4 km i snitt. 
Reservatsgränser under 3 km är inte att föredra då dessa oftast blir dyrare än längre 
gränser. Detta kan låta lite underligt för en lekman men detta beror på att större reservat 
oftast kan följa naturliga gränser. Det anses också att det är lika mycket arbete med raka 
gränser som flikiga då det är mycket kuperad och blockig terräng.  

I dagsläget har man många objekt som ”hänger i luften” och som därmed inte ännu är 
kopplade till några specifika konton. De två exempel som vi redovisar i bilagorna J och 
K är Susehålsravinen med kostnaden 96 057 kr och Bäckängsmon med kostnaden 
41 360 kr. Den förstnämnda är den besvärliga och den andra den lätta med bara en 
markägare. 

16 Länsbesök Blekinge (K län) 
 I Karlskrona hade vi en träff med Claes Lindell som är kontaktman mellan Lantmäteriet 
och Länsstyrelsen vid arbetet med naturreservat. Han arbetar även med många andra 
uppgifter för Lantmäteriets räkning. 

16.1  Samverkan 
I Blekinges län har inga arbetsrutiner mellan Länsstyrelsen och Lantmäteriet upprättats 
istället diskuteras upplägg och arbetsform med jämna mellanrum något som de anser 
fungerar bra. Vi hade även en kort träff med Åke Widgren från Länsstyrelsen som hade 
samma uppfattning angående samarbetet, de båda myndigheterna är väl insatta i sina 
arbetsuppgifter. 

Själva arbetet med reservatsbildning startas med ett möte mellan Länsstyrelsen och 
Lantmäteriet i början på året, här presenterar Länsstyrelsen alla objekt som är planerade 
att bli reservat. Länsstyrelsen lägger in en beställning hos Lantmäteriet vilka objekt som 
ska mätas in. Beroende på den budget som är upprättad skiftar antalet objekt från år till 
år. Ibland kan arbetet med att ta fram nya reservat dra ut på tiden hos Länsstyrelsen då 
brukar Lantmäteriet få i uppdrag att mäta in gamla reservat som är beslutade sedan 
länge men inte utmärkta.  

De reservat som bildas i Blekinge är oftast små och med många berörda markägare man 
har även oftast mycket vattenområden inom eller i gräns mot reservatsområdet. Många 
fastighetsägare samt vattenområden medför mycket utredning angående markägare, 
sakägare samt inom vattenområden vem som har fiskerätterna. Markvärdena är relativt 
höga och mestadels tillämpas intrångsersättning vid inrättande av reservaten. Frågor om 
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utbytesmark förekommer nästan aldrig då den övervägande delen av skogsmarken i 
länet är i privat ägo. Ett exempel på ett mindre reservat är Farabolreservatet som uppgår 
till 1040m (bilaga L). Claes visar ett projekt som pågår och som är ovanligt stort för 
Blekinges del, det är ett område utmed Mörrumsån som har totalt 3 mil gränser och med 
många fastighetsägare samt fiskerätter inblandade. 

Rapporteringen sker via VIC Natur vilket inte alltid fungerar tycker Claes, avbrott och 
störningar förekommer samt RegDOS objekten är krångliga att komplettera. Pågående 
objekt fungerar dock smärtfritt. Men både Claes och Åke anser att VIC Natur är ett 
viktigt instrument i processen och kommer att bli ett stort och bra verktyg i framtiden.  

Åke Widgren påtalade att Lantmäteriet kommer in ganska sent i processen vilket man 
på Länsstyrelsen tycker att man borde ändra på. Gränsmätning borde komma in i ett 
tidigare skede av processen. Som motto har man att den definitiva gränsen skall vara 
klar innan ärendet går ut på remiss. Ett annat problem är att man har fått höjda anslag 
för bildande av reservat men med oförändrad personalmängd. 

16.2  Gränsarbetet 
Gränsarbetet inleds med att Länsstyrelsens handläggare samt Lantmäteriets handläggare 
är ute i det område som är planerat för reservat och kontrollerar hur gränsen ska 
lokaliseras i terrängen. Redan då har Lantmäteriet grävt fram i arkiven alla berörda 
markägare av reservatet. Länsstyrelsen har tagit kontakt med dessa och klargjort 
gränsdragningarna. Lantmätaren märker ut först då alla frågetecken är utredda. 

Utmärkningen av bryt- och raklinjepunkter sker med kort läkt av trä som slås ned i 
marken så att bara 5-10 cm sticker upp ovanför marken, toppen på läkten sprejas röd för 
att synas bra. Inga siktlinjer röjs fram i detta skede utan sker då den slutliga varaktiga 
märkningen uppförs. Punkterna mäts in med en noggrannhet på cirka en halvmeter, vid 
sämre noggrannhet används dold punktmätning för att få ett bättre resultat.  

Ska reservatet gränsa mot fastighetsgränser arbetar man med en noggrannhet på 
centimeter nivå. Noggrannheten redovisas i det färdiga materialet. Man mäter 
uteslutande med GPS och då via NRTK. 

På Lantmäteriet har man som vana att sätta ut ”fasadmått” på kartan för att underlätta 
lokaliseringen av brytpunkter i gränslinjen. Huruvida detta är kostnadsbesparande eller 
inte kan förvisso diskuteras. Detta kan underlättar möjligheten att hitta gränspunkterna 
ute i fält men är ett litet merarbete på kontoret.  

Claes nämner att det är svårt att arbeta med raka gränslinjer då de naturvärden som ska 
skyddas endast ska vara med och inte exempelvis produktiv skogsmark som inte är av 
intresse. Man försöker dock följa naturliga gränser och fastighetsgränser så mycket som 
möjligt. I Blekinge är som sagt oftast reservaten små till ytan men ändå brukar flera 
fastighetsägare beröras av reservatsbildningen eftersom här är flest privatägda små 
markområden. Detta gör att det blir svårt att få med alla markägare vid gränsjobben 
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därför sker kontakt med markägare då något är oklart. Arbetet med gränsutmärkning 
och mätning utförs under hela året av Lantmäteriet. Ett av skälen är eftersom det är svårt 
att planera när arbetet ska utföras. Den slutliga utmärkningen och röjningen sker via 
Länsstyrelsen och då med inhyrd personal som är van med arbetsuppgiften. 

 

          

17  Jämförelsetabeller 
För att underlätta jämförelser länen emellan angående reservatsarbetet har vi upprättat 
tre olika tabeller. En för att se på hur olika arbetsgången för samarbetet mellan 
Länsstyrelsen och Lantmäteriet fungerar. Samt två olika för Lantmäteriets gränsarbete, 
den första belyser arbetsgången och den andre belyser metoderna.  

17.1  Tabell 1 Jämförelse av samarbetet 
 Västra 

Götaland 
Dalarna Blekinge Östergötland 

Planerings
möte 

1. 
Planeringsmöte 2 
ggr om året för 
genomgång av 
tidsplan för 
planerade och 
pågående objekt. 

1. Lst lägger in 
planerat objekt i 
VIC Natur samt 
ansöker om 
fastighetsrättslig 
utredning eller 
markägarförteck
ning.  

1. 
Planeringsmöte i 
början på året. 
Lst presenterar 
alla planerade 
och påbörjade 
objekt.  

1. Lst beställer 
fastighetsrättslig 
utredning eller 
markägarförteck
ning av LM. 

Fastighets 
utredning 

2. Lst beställer 
en 
fastighetsrättslig 
utredning som 
underlag för 
markägarinfo och 
inför 
föreläggande om 
yttrande. LM 
bekräftar 
beställning samt 
tar kontakt med 
reservatshandläg
garen för att 
diskutera tidsplan 
och arbetets 
omfattning. 

2. Önskad 
utredning skickas 
till lst av LM. 
LM kontaktar lst 
handläggare för 
att upprätta en 
tidsplan.  

2. Lst lägger in 
beställning av 
fastighetsrättslig 
utredning eller 
markägarförteck
ning. 

2. LM skickar 
beställd 
utredning till Lst.

Uppstart 3. LM levererar 
den 

3. Lst 
handläggare 

3. LM levererar 
den beställda 

3. Då allt är klart 
mellan 
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fastighetsrättsliga 
utredningen till 
reservatshandläg
garen.  

ansöker om 
inmätning/utstak
ning av gräns. 
LM utser 
handläggare. 

utredningen. Lst 
beställer 
inmätning av 
planerat objekt 

markägare och 
lst. lägger lst in 
objektet i VIC 
Natur. Lst och 
LM diskuterar 
tidsplan och 
arbetsupplägg. 
Lst beställer 
inmätning av 
planerade objekt.

Avslut 4. Efter 
gränsarbetet  
levereras inmätt 
område via VIC 
Natur.  

4. Handläggarna 
från lst och LM 
tar kontakt för att 
diskutera tidsplan 
och upplägg samt 
bestämmer dag 
för snitsla/staka 
ut gräns. 
Bestämmer även 
om viss gräns 
behövs mätas in 
tidigare 

4. Efter 
gränsarbetet 
levereras inmätt 
område via VIC 
Natur. 

4. Efter 
gränsarbetet 
levereras inmätt 
område via VIC 
Natur. 

Avslut  5. Efter 
gränsarbetet 
levereras inmätt 
område via VIC 
Natur. 

  

17.2  Tabell 2 och 3 jämförelse av gränsarbetet 
 

 Västra 
Götaland 

Dalarna Blekinge Östergötland 

Markägar- 
kontakter 

1. Lst 
informerar 
berörda 
markägare och 
om möjligt 
snitslar upp 
gräns. LM 
kontaktas och 
informeras om 
att objektet har 
startats, en LM-
handläggare 
utses.  

1. Lst handläggare 
informerar berörda 
markägare och om 
lämpligt snitslar ut 
gräns. Ansöker om 
inmätning/utstakning 
av gräns på särskild 
blankett. 

1. Lst informerar 
berörda markägare 
och diskuterar 
gränsdragning.  

1. Lst 
informerar 
berörda 
markägare 
tidigt i 
processen.  

Tidsplan och  
Prioriterings- 

2. Lst och LM 
handläggarna 

2. Lst och LM tar 
kontakt diskuterar 

2. Lst och LM 
handläggarna ute i 

2. Då allt är 
klart mellan lst 
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ordning diskuterar om 
viss del av 
gräns kan mätas 
in i ett senare 
skede. 

tidsplan, 
arbetsupplägg och 
ambitionsnivå. Bokar 
in dag för att 
snitsla/staka ut gräns 
samt hitta och mäta in 
befintlig gräns. 
Kommer överens om 
gräns som ej behöver 
mätas in. 

planerat område och 
kontrollerar 
gränsdragningen. 
Kommer överens 
om vad som 
behöver mätas in 
samt 
prioriteringsordning
.  

och markägare 
diskuteras 
tidplan och 
arbetsupplägg. 

Markering 3. Lst beställer 
på särskild 
blankett 
inmätning samt 
viss utmärkning 
av LM. 
Tidsplan och 
arbetsupplägg 
diskuteras. Dag 
bokas för att 
snitsla/staka ut 
gräns där så 
behövs samt att 
hitta och staka 
ut befintlig 
gräns. Kommer 
överens om 
delar av gräns 
ej behöver 
mätas in. 
Eventuell 
inmätning 
samtidigt. 

3. LM mäter in bryt- 
och raklinjepunkter 
samt markerar om 
möjligt varaktigt med 
markeringsrör eller 
trästolpar i vissa fall 
tillfälligt med läkt av 
trä. 

3. Utmärkning och 
inmätning av bryt- 
och raklinjepunkter 
då all frågetecken är 
utredda.  

3. LM mäter in 
bryt- och 
raklinjepunkter 
och märker ut. 
Lst och 
markägare med. 

Markering 4. LM mäter in 
bryt- och 
raklinjepunkter 
och märker ut. 

    

     
 Västra 

Götaland 
Dalarna Blekinge Östergötland 

Inmätning GPS via NRTK GPS via NRTK  GPS via NRTK GPS via NRTK 
samt 
totalstation 

Noggrannhet 
inmätning 

½ meter ½ meter ½ meter Cm 

Tillfällig 
utmärkning 

Gula 
stakkäppar av 
stål 

Läkt av trä Läkt av trä som 
målas på toppen 

Läkt av trä 
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Varaktig 
utmärkning 

Markeringsrör Markeringsrör eller 
träkäppar 

Markeringsrör Markeringsrör 

 

18  Särskilda rekommendationer 
Utifrån dessa exempel på hur man jobbar inom olika län vid bildandet av reservat kan vi 
göra en sammanfattning av några rekommendationer till kostnadseffektivitet samt några 
egna synpunkter till hur man kan göra gränsarbetet mer rationellt och kostnadseffektivt. 

• Man bör sträva efter att göra så sammanhängande reservat som möjligt. Om det 
finns flera värdekärnor inom ett närliggande område bör man eftersträva att slå 
ihop dessa till en enda enhet. Det är i första hand helheten, syftet med 
områdesskyddet samt skötseln som skall styra utformningen av reservatet. 

• Man bör sträva efter att följa gränser som vägar, fastighetsgränser samt 
kraftledningar och liknande objekt för uppnå kostnadseffektivitet både inom det 
administrativa som det praktiska arbetet. En mycket viktig faktor att beakta är att 
kostnad i förhållande till naturvårdsnytta måste vara noga undersökt i varje 
enskilt fall. 

• Andelen arronderingsmark skall hållas på en låg nivå. Den sammanlagda arealen 
produktiv skogsmark inom arronderingsmark skall inte överstiga 10 % av den 
totala arealen produktiv skogsmark i reservatet. 

• Man bör undvika flikiga områdesgränser då dessa ökar kostnaderna för 
avgränsning, utmärkning och skötsel samt medför negativa biologiska 
kanteffekter. 

• Antalet brytpunkter bör hållas på minsta möjliga nivå för att undvika flikiga 
gränser. I framförallt skogsmark bör man eftersträva raklinjer mellan 
brytpunkter. 

• Om markägaren medger det kan mindre markområden utan ersättning avstås för 
att ingå i reservatet. Detta för att kunna skapa mer ändamålsenliga gränser. 

• Man bör sträva efter att följa befintliga landskapselement vid gränsdragning t.ex. 
bäckar, åar eller stigar. 

• Utstakning och inmätning av gränser bör ske enligt gällande regler i 
överenskommelsen om samverkan inom områdesskyddet (se ovan) samt 
anvisningarna enligt mätningskungörelsen (1974:339).   

• För att kunna göra kostnadseffektiva förslag på reservat skall värdekärna och 
reservatsgräns vara åtskilda som arbetsmoment med skilda målsättningar. Detta 
för att en värdekärnas gräns oftast inte är passande som reservatsgräns.   
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• Det är av stor vikt att det råder tidiga kontakter med markägarna från 
Länsstyrelsen sida vad gäller planerna på att bilda ett reservat och för att 
införskaffa information om oklara fastighetsgränser. [6]. 

19 Kommentarer till nyckeltalen 
De angivna nyckeltalen för de senaste tre åren samt sammanställningen av tilldelade 
medel för reservatsbildning ger oss anledning att fundera kring orsakerna till att 
nyckeltalen ser ut som de gör (se bilagorna A, B och C). Bilaga D betraktas inte som 
nyckeltal eftersom det endast är utfall tilldelade medel 2004 och ramar för 2005. 

Skillnaderna i kostnader mellan länen beror naturligtvis främst på de olika geografiska 
förutsättningarna. 

Det blir inte riktigt tillförlitligt att studera t.ex. AB-län där det under 2004 har tillskapats 
endast två stycken reservat. Det kan i rimlighetens namn inte kunna utgöra tillförlitlig 
information om kostnaden för detta år.  

Vi kan även konstatera att storleken på reservatet påverkar kostnaden/meter mätt 
gränslängd på det viset att små reservat kan i de flesta fall bli dyrare än större. Detta 
förklaras av att större reservat oftast kan följa naturliga gränser. 

För Blekinge län har kostnaderna ökat från 14 till 20 kr/m från år 2001 till 2004. Vi tror 
att detta kan bero på ett ökande antal fastighetsägare vilket i sin tur medför mer 
gränsarbete. En annan orsak till att kostnaderna är lite högre än jämförbara län är att 
norra delarna av landskapet fortfarande har en dålig täckning för det mobila nätet. Det 
bör även påpekas att nästan all skogsmark är privatägd vilket kan leda till utdragna 
tvister om gränser och deras lägen. De privatägda markerna är även oftast små områden 
och vid reservatsbildning medför detta att många olika fastighetsägare blir berörda. 

I Östergötland är det t.ex. mycket kuperad blockterräng vilket medför att det blir svårt 
att tillskapa långa siktlinjer mellan brytpunkter. Det måste även borras en hel del för att 
kunna förankra markeringarna på ett säkert sätt. 

 I Dalarna har man fördelen att skogen på många ställen är gles tallskog med lite 
undervegetation. Man har även upprättat tydliga arbetsrutiner som man följer till punkt 
och pricka. 

I Västra Götaland har man tillsatt tjänster inom Lantmäteriet som enbart handlägger 
reservatsbildning vilket skapar effektivitet. Man hinner trots det inte med alla tilldelade 
projekt vilket borde resultera i att mer liknande tjänster borde tillsättas.  

Ett annat problem som dyker upp hos alla besökta län är att Länsstyrelsen får ökade 
medel utan mer personalresurser. Detta medför att många län inte hinner med att 
utnyttja alla ekonomiska medel under ett år vilket medför att man får mindre anslag året 
där på. 
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20  Slutsatser 
Våra egna synpunkter på bra metoder och kostnadseffektivitet i samband med 
gränsarbeten är baserade på studier av det vi noterat vid de olika länsbesöken och härur 
har vi hittat en del ”godbitar” som både Lantmäteriet och Länsstyrelsen bör iaktta.    

20.1  Effektivitet i samarbetet 
• En handläggare från Länsstyrelsen bör alltid vara med vid utstakning av gränser. 

Vederbörande skall hjälpa till att klargöra gränsers sträckning samt diskutera med 
markägaren om förutsättningarna för gränsarbetet.  

• Det bör vara en och samma handläggare som följer ett projekt från början till slut. 
Detta är en förutsättning för att skapa förtroende gentemot markägarna och 
undanröja oklarheter i samarbetet med Lantmäteriets handläggare. 

• Vid uppstarten av ett projekt bör man i ett tidigt skede föra en dialog mellan 
biologer och markägare om utformningen av det tilltänkta reservatet. Detta för att i 
ett tidigt skede klargöra för fastighetsägarna motivet för reservatsbildandet samt i 
möjligaste mån ingjuta en positiv syn hos markägarna för projektet.  

• En handläggare får aldrig ”tro” att en gränsdragning blir okej utan man måste vid 
alla de fall då naturliga gränser inte kan följas ha en kontakt med markägarna. Om 
en gräns måste mätas om efter en lagakraftvunnen fastighetsbestämning så måste 
man utfärda ett så kallat rättelsebeslut vilket leder till onödiga kostnader. 

• All information mellan Naturvårdsverket, Lantmäteriet och Länsstyrelsen bör 
skickas via VIC Natur. I många län förekommer dock fortfarande att alltför mycket 
filer skickas med E-post. Detta bör  frångås för att istället använda sig av shape-filer 
via VIC Natur.  

• Handläggarna från Lantmäteriet och Länsstyrelsen bör inför eller i samband med 
gränsbeställning noggrant gå igenom vilken prioriteringsordning olika gränspunkter 
skall ha. Vilken prioriteringsordning som skall gälla skall styras av de bedömningar 
som är uppräknade ovan under rubriken ”Gränsarbeten” för Västra Götaland. 

• Då en markägarförteckning skall tas ut bör det göras i ett tidigt skede. Den bör även 
då läggas in i VIC Natur. Detta är en bra metod för att reda ut eventuella oklarheter i 
ett tidigt skede vilket medför även ekonomiska fördelar. En enkel beskrivning av 
tillvägagångssättet vid utstakning och utmärkning kan delges till de markägare som 
berörs av gränsarbetet. 

• Fastighetsinformationen i VIC Natur bör uppdateras oftare än vad som är fallet i 
dagsläget för att få en snabbare bild av ändrade fastighetsgränser och annat som 
sker. Man bör även under en pågående process kontinuerligt uppdatera i VIC Natur 
oavsett vad som pågår inom olika delar av reservatsområdet. 
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• Lantmäteriet bör i ett tidigt skede få besked av Länsstyrelsen när man kan påbörja 
gränsarbetet samt vad det skall bli för typ av reservat. Det är också viktigt att 
Lantmäteriet har hunnit med förberedelserna för ett nytt reservat innan ett slutligt 
beslut för bildandet av reservatet har tagits av länsstyrelsen. 

• Länsstyrelsen bör inte fatta några beslut i en analog karta då dessa i slutändan måste 
digitaliseras av Lantmäteriet. Då flera myndigheter gör sina egna digitaliseringar är 
risken att det blir stora skillnader på en och samma punkt, och på så sätt fås olika 
koordinatvärden. De inmätta gränspunkterna i fält skall fungera som beslutsunderlag 
och ingenting annat. 

• Det bör klargöras vad som ingår i begreppet ”utmärkning av gräns” när man 
studerar kostnaderna enligt nyckeltalen. Ingår röjning av siktlinjer, utmärkning med 
rör etc. ? Detta för att få fram korrekta värden på kostnaderna för detta arbete.  

20.2  Effektivitet i gränsarbetet   
• Tekniska hjälpmedel såsom fyrhjulingar kan vara bra att ha tillgång till för att 

snabbare kunna transportera sig mellan brytpunkter. Detta är framförallt önskvärt 
vid bildande av större reservat. Möjligheten att transportera otympliga verktyg och 
stakkäppar är en fördel. Jobbet i sig blir också mer stimulerande. 

• En noggrannhet på cm-nivå är ej nödvändig i skogsmark då markvärdet är lågt. Det 
är även mycket tidsödande att sträva efter fixlösningar vid alla gränspunkter som 
eventuell röjning för att kunna åstadkomma cm-noggrannhet. 

• Huruvida användandet av ekstolpar för slutlig markering är kostnadseffektivt kan 
diskuteras. Det kan i vissa fall vara möjligt att tillverka stolparna av befintligt virke i 
skogsmark med hjälp av en erfaren och händig skogshuggare. 

• För röjning och målning av gränslinjer bör man anlita en kunnig skogsarbetare som 
är både snabb och kostnadseffektiv jämfört med personal från LM eller Lst. 

• För att hålla kostnaderna nere kan Lantmäteriet i en del fall utföra mätningar en bit 
in i förhandlingsprocessen. Detta torde vara effektivt vid framförallt 
fastighetsbildning.  

• Oklara fastighetsgränser och reservatsgränser bör mätas in i ett tidigt skede av 
processen. 

• Vilken noggrannhet som använts vid mätning skall alltid anges i VIC Natur. Är det 
centimeter- eller halvmeternoggrannhet.  

• Vård och förvaltning av gränser bör skötas av den handläggaren eller hantlangaren 
som utförde arbete från första början. Detta är inte minst tidsbesparande då 
vederbörande troligen har kännedom om läget av den gräns som skall underhållas. 
Men rent logiskt torde detta dock inte fungera. 
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• Vid inmätningen bör man mäta fastighetsgränser först och göra justeringar därefter. 

• Att bestämma arealer till grund för värdering bör göras i ett tidigt skede men 
värderaren skall inte utföra något arbete förrän utstakningen är klar och är inlagd i 
VIC Natur. Detta p.g.a.  att värderarnas tjänster är ganska kostsamma. 

• Utsättning och utmärkning av gränser bör göras först då alla oklarheter är avklarade 
mellan markägare och Länsstyrelsen. 

• En bra utmärkning och karta är av stor betydelse för den framtida 
fastighetsbildningen och man bör även tänka på nästa led i processen såsom de 
markerare och röjningsarbetare som skall placera de slutliga trästolparna för den 
lagakraftvunna markeringen. 

• Det bör eftersträvas mer av flexibilitet från Länsstyrelsens sida vad gäller 
gränsdragning. I vissa delar av gränsen bör man kanske ta med områden som 
egentligen inte har några direkta skyddsvärden för att få fram mer raklinjer vilket 
leder till mindre antal brytpunkter samt minskade kostnader vid inmätning. 

• Det kan vara kostnadsbesparande att sätta ut mått på avstånd mellan brytpunkter på 
kartan. Detta underlättar möjligheten att hitta gränspunkterna ute i fält. 
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A. Nyckeltal 2004 
 

 
Källa: Lantmäteriet. Naturvårdsverkets sammanställning av nyckeltal för fastighetsutredningar och 
gränsarbeten.  Hans Andersson 
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B. Nyckeltal 2003 

 
 
Källa: Lantmäteriet. Naturvårdsverkets sammanställning av nyckeltal för fastighetsutredningar och 
gränsarbeten.  Hans Andersson 
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C. Nyckeltal 2002 

 
 
Källa: Lantmäteriet. Naturvårdsverkets sammanställning av nyckeltal för fastighetsutredningar och 
gränsarbeten.  Hans Andersson 
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Bilaga B:4 

D. Tilldelade medel för områdesskydd 2005 
 

 
Källa: Lantmäteriet. Minnesanteckningar från möte med områdesskyddsenheten, Naturvårdsverket 2005-
03-09 Hans Andersson 
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Bilaga B:5 

E. Rättelsebeslut 

 
 
Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten. Handläggare: Fanny Astholm 
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F. Naturreservatet Anneröd- Hogsäm O län 

 
 
 
Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten. Handläggare: Fanny Astholm. 
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Bilaga B:7 

G. Ansökan om fastighetsutredning W län 
 

 
 
Källa: Lantmäteriet Borlänge, lantmätare Per-Olof Boström. 
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H. Olkostorpreservatet W län 
 

 
Källa: Lantmäteriet Borlänge, lantmätare Per-Olof Boström. 
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I. Resjövallenreservatet W län 

 

 
Källa: Lantmäteriet Borlänge, lantmätare Per-Olof Boström. 
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J. Susehålsravinens reservat E län 
 

 
 
Källa: Lantmäteriet Linköping, handläggare Bengt Ekman. 
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K. Bäckängsmons reservat E län 
 

 
Källa: Lantmäteriet Linköping, handläggare Bengt Ekman. 
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Bilaga B:12 

 
L. Farabol reservatet K län 
 

 
Källa: Lantmäteriet Karlskrona, handläggare Claes Lindell. 


