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EXAMENSARBETE 
 
 

Utredning av fastighetsförhållandena i sjön 
Dättern i Vänersborgs kommun 

 

Avsöndrade fastigheter vilka utgöres av stamfastighetens 
andel i sjön med botten 

 
Sammanfattning 

Examensarbetet utförs på uppdrag av Vänersborgs kommuns stadsingenjörskontor och 
uppgiften består av att utreda 55 st andelsfastigheter för vilken Vänerns fiskareförbund 
förening upa. är lagfaren ägare. Dessa fastigheter är i dagsläget icke införda på 
registerkartan.  

Genom att studera fastigheternas historia har vi kommit fram till att syftet med 
bildandet av fastigheterna, var att säkra rättigheterna till Dätterns botten. Genom ett 
sjösänkningsföretag var det tänkt att skapa odlingsbarmark av sjöns botten.  

Det har visat sig att det har rått delade meningar kring äganderätten till Dättern redan 
under första försöket till skifte av Dättern 1885. Det har framkommit åsikter att Dättern 
är en häradsallmänning vilket troligen är en felaktig uppfattning. Andra åsikter har varit 
att vattenområdet skall delas mellan byarna enl. ÄJB 12:4s ursprungliga syfte och 
skiftas gemensamt för hela byn. Slutligen har åsikter framförts att Dätterns 
vattenområde hör till den fastighet vars strand ligger närmast enl. ÄJB 12:4 samt praxis 
som utvecklats efter 1880. 

Det finns vederhäftiga argument för de båda tolkningarna av ÄJB 12:4. Därför har vi 
två förslag på lösningar av ägande rätten till Dättern. Om man väljer att utgå från den 
historiskt riktiga tolkningen av ÄJB 12:4 så vore vattenområdet samfällt för Vänersnäs 
socken och det bästa vore om man bildade en samfällighetsförening som förvaltade 
vattenområdet. Om man väljer att utgå från nutida rättspraxis så skulle vattenområdet 
delas och den bästa lösningen vore om det gjordes en omarronderingsförrättning för att 
förbättra fastighetsindelningen. 
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DISSERTATION 
 

Investigation of relations between the real property 
units in the lake Dättern in the municipality of 

Vänersborg 
 

Real property units that have been subdivided without lawfully 
determined boundaries (private land division) and consist of the 

share of the lake and its bottom that belonged to the residual 
property unit 

 

Summary 
This master of science has been performed by order of the municipal surveying office at 
the society of Vänersborg. The exercise consists in investigating 55 share real property 
units.  

By investigating the history of the property units, we have reached the conclusion that 
the purpose of establishing the real property units was to secure the rights to the bottom 
of Dättern. The thought was to create arable land from the bottom of the lake. 

It has been known that even from the first attempt to distribute Dättern in 1885, the 
opinions were separated about the ownership of Dättern. One point of view is that 
distribution ought to be between the villages according to the original purpose of law 
ÄJB 12:4, and then divided up in joint property units for each parish around Dättern. 
Other opinions has been delivered about that the water territory of Dättern belongs to 
the real property units whose shore are the closest according to law ÄJB 12:4, but also 
according to the practice developed after the year 1880.  

There are arguments that are trustworthy for the both interpretations of law ÄJB 12:4. 
Therefor we have got two different proposals for a solution of the ownership of Dättern. 
If you choose to interpret the law ÄJB 12:4 with a historical accuracy the water territory 
would be a joint property unit for the parish of Vänersnäs. If you look at it from present-
days legal usage the water territory would be divided up. 
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 Utredning av fastighetsförhållandena i sjön Dättern inom Vänersborgs kommun 
 

Förord 
Vi har gått igenom ca 300 skiftes och lagfartsakter inklusive vattendomen rörande 
Vänerns reglering för att försöka utröna gränserna för de 55 fastigheter i Vänersborgs 
kommun, som Vänerns fiskareförbund förening u.p.a. är lagfaren ägare till.  

Vänersnäs socken tidigare Näs socken –1885, tillhörde Åse härad som from 1951 ligger 
under Väne härad. Socknen har även bytt kommun vid två tillfällen, först från Grästorps 
kommun till Trollhättans kommun för att sedan 1974 tillhöra Vänersborgs kommun. 
Tillföljd av detta har socknen 1952 vandrat från Skaraborgs län till Älvsborgs län för att 
i dagsläget ligga i Västra Götalands län.  

Dessa omständigheter har gjort att vi fått besöka tingsrätterna i Vänersborg, Trollhättan, 
Lidköping samt besöka Landsarkivet i Göteborg, samt LM i både Vänersborg och 
Mariestad, för att kunna få fram erforderligt material till våran utredning. 

Vi har under arbetes gång känt oss nöd och tvungna att reda ut vissa begrepp, därav en 
begreppsförklaring kap 7, vilken varit nödvändig för att kunna förstå lagfarts- och 
skiftes akter. 

De människor vi kommit i kontakt med under arbetets gång har varit positiva och 
otroligt hjälpsamma, framförallt vill vi tacka våran handledare Stadsingenjör Svante 
Lindstedt och Lantmätare Anders Wiksten på Vänersborgs kommun samt våran 
examinator Peter Brynte.  

Vidare vill vi passa på att få tacka fastighetsråden Hans-Yngve Eriksson i Vänersborg 
och Jan Heimersson i Växjö och Lantmätare Per Rexon på Vänersborgs 
Lantmäterikontor för deras goda råd. Lena Lindström, Inger Karlsson och Ingmari 
Myrén på Vänersborgs Lantmäterikontors arkivservice. Biblioteks personalen på HTU. 
Slutligen vill vi tacka Jonas Eriksson på Parker Hannifin AB som hjälpt oss att scanna 
alla köpebrev och lagfartsprotokoll till pdf-filer. 

 iii 



 Utredning av fastighetsförhållandena i sjön Dättern inom Vänersborgs kommun 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................................ i 
Summary ........................................................................................................................ ii 
Förord .............................................................................................................................. iii 
Innehållsförteckning ........................................................................................................ iv 
Symbolförteckning .......................................................................................................... vi 
1 Inledning................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................... 1 
1.2 Syfte och mål .................................................................................................... 1 
1.3 Avgränsningar .................................................................................................. 1 

2 Förutsättningar.......................................................................................................... 2 
3 Metod........................................................................................................................ 3 

3.1 Fastighetsgränser .............................................................................................. 3 
3.1.1 Lagligen bestämda gränser ....................................................................... 4 
3.1.2 Icke lagligen bestämda gränser ................................................................ 4 
3.1.3 Praxis vatten/fiske .................................................................................... 4 

4 Utredning.................................................................................................................. 5 
4.1 Enskilt delat vattenområde ............................................................................... 7 
4.2 Samfällt vattenområde...................................................................................... 9 

4.2.1 Samfällt vattenområde.............................................................................. 9 
4.2.2 Häradsallmänning................................................................................... 10 

5 Förslag på lösningar ............................................................................................... 12 
5.1 Fastighetsbestämning ..................................................................................... 12 
5.2 Delat vattenområde......................................................................................... 12 

5.2.2 Fastighetsreglering ................................................................................. 13 
5.3 Samfällt vattenområde.................................................................................... 15 

5.3.1 Bildande av samfällighet ........................................................................ 15 
6 Slutsatser................................................................................................................. 17 
7 Begrepp................................................................................................................... 18 

7.1 Avsöndring ..................................................................................................... 18 
7.2 Olika jordnaturer och besittningsrätter........................................................... 19 

7.2.1 Hemman.................................................................................................. 19 
7.2.2 Kronohemman ........................................................................................ 19 
7.2.3 Frälsehemman......................................................................................... 19 
7.2.4 Skattehemman ........................................................................................ 20 
7.2.5 Frälseränta .............................................................................................. 20 
7.2.6 Säteri....................................................................................................... 20 
7.2.7 Ecklesiastik jordnatur ............................................................................. 20 
7.2.8 Åborätt .................................................................................................... 20 
7.2.9 Landbo.................................................................................................... 20 

7.3 Aln .................................................................................................................. 21 
7.4 Lagfart ............................................................................................................ 21 

7.4.1 Fastebrev................................................................................................. 21 
7.4.2 Arvejord/avlingejord .............................................................................. 21 

7.5 Fideikommiss.................................................................................................. 21 

 iv 



 Utredning av fastighetsförhållandena i sjön Dättern inom Vänersborgs kommun 
 

7.6 Hemulsansvar ................................................................................................. 22 
8 Utdrag ur lagtext..................................................................................................... 23 

8.1 JP 17 § ............................................................................................................ 23 
8.2 JB 1 kap. 5 § ................................................................................................... 23 
8.3 Äldre Jorda Balk 12 kap. 4 § .......................................................................... 23 
8.4 FBL 19 kap 4§ ................................................................................................ 23 

9 Referensförteckning ............................................................................................... 24 
Bilaga A 
Bilaga B 
Bilaga C 
Bilaga D 
Bilaga E 
Bilaga F 
Bilaga G 
Bilaga H 
Bilaga I 
Bilaga J 
Bilaga K 
Bilaga L 

 v 



 Utredning av fastighetsförhållandena i sjön Dättern inom Vänersborgs kommun 
 

Symbolförteckning 

BB Byggninga Balk (1736:0123.1) 

FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) 

FBLP Lag om införande i fastighetsbildningslagen (1970:989) 

HD Högsta domstolen 

IM Inskrivningsmyndighet 

JB Jordabalk (1970:944) 

JDL Lag om delning av jord å landet (1926:326) 

JP Promulgationslagen till JB Lag om införandet av nya jordabalken 
(1970:995) 

KB Konungens befallningshavande  

LM Lantmäterimyndighet 

LMV Lantmäteriverket 

Lst Länsstyrelse 

NJA I Nytt juridiskt arkiv I (HD:s avgöranden) 

NJA II Nytt juridiskt arkiv II (förarbeten) 

NJL Lag om nyttjanderätt till fast egendom (1970:36 s.1) 

RB Rättegångsbalken 

SFL Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) 

SS Skiftesstadga 

TR Tingsrätt 

ÄJB Äldre jordabalk (1734) 

ÄULL Lag om äganderättsutredning och legalisering (1971:1037) 

 

 vi 



 Utredning av fastighetsförhållandena i sjön Dättern inom Vänersborgs kommun 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under 1884 och 1885 så avsöndrades de flesta hemmans andelar i sjön Dättern inom 
Åse härad. Dättern är en vik som förbinds med Vänern genom ett smalt sund. Det var 
med anledning av en planerad torrläggning och uppodling av botten som 
avsöndringarna genomfördes. 

De flesta fastigheterna uppköptes av konsuln Gustav Bolander från Göteborg en mindre 
del fastigheter uppköptes av före detta Kapten M. F: Rhode från Thamstorp och 
Grosshandlare Sten Nordström från Gävle vilka sedermera sålde sitt fastighetsinnehav 
till G Bolander. Efter att G. Bolander försatts i konkurs 1910, förvärvade filosofie 
kandidaten Magnus Torsäll från Logården i Flo socken fastigheterna, som i sin tur sålde 
vidare fastigheterna 1912 till advokaten John Henrik Beskow från Lindesberg. J. H. 
Beskow överlät enl. köpekontraktet mellan M Torsäll och J. H. Beskow fastigheterna 
till Sjöryds Aktiebolag som 1922 försattes i likvidation. 1924 förvärvade Aktiebolaget 
Göteborgs Bank som likvidator rätten till fastigheterna. 1953 köpte Vänerns 
Fiskareförbund Förening u.p.a. fastigheterna, köpet avslutas och lagfars 1957. Vänerns 
Fiskareförbund Förening u.p.a. förvärvade dessa fastigheter (se bilaga A) för att 
förhindra den planerade sjösänkningen av Dettern, och säkra det goda Gös fisket. 

1.2 Syfte och mål 
I detta examensarbete skall vi försöka visa på olika möjliga sätt att hantera denna typ av 
fastigheter. Vi skall utreda huruvida Dättern är att betrakta som delat enligt ÄJB 12:4, 
eller en häradsallmänning till Åse härad. Slutligen ge förslag till åtgärder för förenkling 
av förhållandena i Dättern. 

1.3 Avgränsningar 
Utredningen avser endast uppgifter i Vänersnäs sockens område i Dättern och berör ej 
fiskerättigheterna. Vi skall fördjupa oss på fastigheterna som ägs av Vänerns 
Fiskareförbund Förening u.p.a. 
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2 Förutsättningar 
Avsöndringar har ej lagligen fastställda gränser, men enligt JP 17 § vari det anges att 
gränsen har den sträckning som med ledning av fångeshandling, innehav och andra 
omständigheter kan antagas ha varit åsyftad. 

De fastigheter vi närmast tittat på är 55 st andelsfastigheter (se Bilaga B) för vilken 
Vänerns fiskareförbund förening upa. är lagfaren ägare, flertalet av dessa fastigheter 
finns ej på registerkartan. I fastighetsdatasystemet är de registrerade som 
andelsfastigheter under rubriken areal. I jordregistret är de upptagna i formulär F, ur 
Förordning angående jordregister framgår att de avsöndringar som är införda under 
formulär F icke är fastställda av Lst i sin roll som KB. 

Dättern som bl.a. gränsar mot Åse häradsallmänning Thoremosse är mycket grund, vid 
normalt vattenstånd så är den inte djupare än 3 m varken i sundet som förbinder Dättern 
med Vänern eller i sjön. Detta medför att enligt Lag om gräns mot allmänt 
vattenområde, är Dättern att betrakta som enskilt vattenområde. 

1885 (Barne allm. handl. 58) påbörjades ett laga skifte över sjön Dätterns vattenområde. 
Det uppkom en tvist då skifteslaget inte kunde enas om delningsgrunden. De tvistande 
fick genom utslag i Åse Viste ägodelningsrätt med undanröjande av 
förrättningsmännens underställda beslut hänvisa att efter stämning till vederbörlig 
domstol föra sin talan om bättre rätt, vilket sedermera icke är gjort. 

1906 intogs föreningen (överenskommelsen se Bilaga K) över rågången runt Dättern i 
domboken för Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt. Vilken var ingången vid 
sammanträde angående laga skiftet 1885 rörande rågången runt sjön, vilken var utmärkt 
på den av Kommissionslantmätaren upprättade kartan. Föreningen gör att denna rågång 
mellan stranden och vattenområdet är att betrakta som en lagligen bestämd gräns. 

Eftersom avsöndringarna genomfördes under 1880-talet så är det den då gällande 
lagstiftning som är rådande. Enskilt vatten kan vara samfällt eller delat, om vattnet inte 
omnämns i skiftet anses det som huvudregel vara delat med stranden mellan 
skiftesdelägarna. Om gränsen inte kan delas med hjälp av. ÄJB 12:3 skall ÄJB 12:4 
nyttjas, praxis kring detta lagrum gör att vattenområdet hör till den fastighet vars strand 
ligger närmast. 

I målet angående Vänerns reglering så har det framkommit att befolkningen runt 
Dättern ansåg att det var en häradsallmänning, vilket medför att det skulle betraktas som 
en s.k. FBL-samfällighet. I sådant fall skulle fastigheterna vara olokaliserade och inte 
motsvaras av något enskilt ägovälde utan bara motsvaras av andel i allmänningen. 
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3 Metod 
För att samla in material till denna utredning har vi på Vänersborgs LM studerat 
skiftesakter, förrättningsakter och kartor för att kunna bilda oss en uppfattning om 
Dättern blivit delat i tidigare skiften. Vi har vidare besökt TR i Trollhättan, Vänersborg 
och Lidköping samt Landsarkivet i Göteborg bl.a. för att ta fram de ursprungliga 
köpekontrakten på vilka avsöndringarna var lagfarna.  

Vidare har vi kontaktat sakkunniga på området, fastighetsråd, förrättningsmän och en 
f.d. överlantmätare. 

Samt för att kunna sätta oss in i förhållandena som rådde under denna tid och hur man 
skall tolka detta idag, har vi studerat utredningar, artiklar, uppslagsverk, lagtext, NJA I 
& II och facklitteratur. 

3.1 Fastighetsgränser 
Lagregler om gränssträckning finns i 1 kap 2-6 §§ JB, Lag om gräns mot allmänt 
vattenområde, samt av betydelse vid fastighetsbestämning i 17-18 §§ JP avseende äldre 
förhållanden.  

Fram till 1880 så ansågs vattenområden vara samfällda till byn, och nämndes inte 
vattnet i skifteshandlingarna betydde detta att skifte av vattnet inte skett, och fortfarande 
skulle betraktas som skifteslagets gemensamma tillhörighet. (Rättsfall nr. 66 i 
Naumanns tidskrift 1870) Denna regel följdes av domstolarna fram till 1880 men då 
kom en kunglig vattenrättsförordning som angav ”om jordägares rätt över vattnet å hans 
grund” ”En var äger att det vatten, som å hans grund finns, sig tillgodogöra, så vitt ej 
här nedan eller eljest i lag annorstädes stadgas” vari 5§ stadgade bl.a. följande 
”Delägare i oskift by eller annan samfälld mark have rätt till vattnet, efter som han i 
samfälligheten äger del. Lag samma vare, där vid skifte av samfällighet vattendraget ej 
ingått” Detta var dock inget nytt utöver BB 20:1 som samtidigt upphävdes, men det 
tolkades annars, som om att vattenområdet hörde till strandägaren. Den nya tolkningen 
fastställdes första gången 1902 av HD (NJA 1902 s. 146)  

Detta har senare kritiserats, bl.a. av W. Sjögren 1909, G. Thulin 1911, A. Åström 1915 
och Prof. J. E. Almquist 1951. Även Lagberedningen ansåg 1909 att byamålsprincipen 
var den historiskt riktiga. HD har dock inte velat ändra på sin ståndpunkt. 
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3.1.1 Lagligen bestämda gränser 

Gräns har den sträckning som utmärkts på marken i laga ordning, kan utmärkning inte 
längre fastställas gäller förrättningskarta samt handlingar, innehav och andra 
omständigheter som antas varit åsyftad. Om gränsens sträckning inte utmärkts på 
marken i laga ordning, skall gränsen ha den sträckning som framgår av karta och 
handlingar. 

En gräns kan vara att anse som lagligen bestämd om dess sträckning kan vara avgjord 
genom förening (överenskommelse) enligt vissa äldre författningar (46 § 1866 års SS 
och 5 kap 2§ 1827 års SS) 

3.1.2 Icke lagligen bestämda gränser 

Om en gräns icke blivit lagligen bestämd gäller de rå och rör eller andra märken som av 
ålder anses utmärka gränsen. Hänsyn bör även tagas till hävden. Kan inte detta urskiljas 
skall varje strandfastighet anses äga den del av vattenområdet som är närmast 
fastighetens strand. 

Om en fastighet tillkommit genom överlåtelse av jord före den 1 januari 1972 gäller 
enligt 17§ JP att gränsens sträckning skall bedömas med ledning av fångeshandling, 
innehav och andra omständigheter.  

3.1.3 Praxis vatten/fiske 

Enskilt vatten kan vara samfällt eller delat, om vattnet inte omnämns i skiftet anses det 
som huvudregel vara delat med stranden mellan skiftesdelägarna. 

Om gränsen inte kan bestämmas med hjälp av JB 1:3-4 skall JB 1:5 nyttjas enligt denna 
skall vattenområdet höra till den fastighet vars strand som ligger närmast. Sträckningen 
skall bedömas efter normalt medelvattenstånd. För reglerade sjöar som Vänern är, skall 
avses med normalt vattenstånd när gränsen tillkom. 

Nuvarande lagstiftning bygger som huvudregel på att fisket i enskilt vatten hör till 
fastighetsägaren. Vad som är enskilt vatten framgår av Lag (1950:595) om gräns mot 
allmänt vattenområde. Fisket kan endera vara bundet till vattenområdet eller fristående 
från det. Ofta anses fisket inte skiftat mellan delägarna (hemman med mantal) i en by, 
även om vattnet är skiftat, utan tillkommer dem samfällt. Fisket skall då förvaltas enligt 
SFL. Den grundläggande principen är att fiske ingår i vattenområdet vilken kan vara 
antingen enskilt eller samfällt.  

Presumtionen för fiske är att det är samfällt, men för vattnet att det är delat och ingår då 
i de enskilda fastigheterna. För att vattnet skall anses som samfällt måste presumtionen 
motbevisas. 
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4 Utredning 
Vi började med att studera alla skifteshandlingar som berörde våra fastigheter, i dessa 
var inte något om vattnet nämnt. Vi rekommenderades då att titta i målet avseende 
Väners reglering. Vi var fortfarande i början av våran utredning och hade ännu ingen 
aning om vad syftet med dessa avsöndringar var. Inledningsvis verkade det framgå utav 
kartor till målet angående Vänerns reglering, samt inlagor angående ersättningar, att 
avsikten med dessa avsöndringar skulle vara områden med vass, vilka det finns rikligt 
av i Dättern. På kartorna var det utritat särskilda ägofigurer vilka benämndes ”Detterns 
Botten”. Samt att i flertalet akter det omnämndes ”fastigheten Detterns Botten” där 
värdet som skulle ersättas på grund av regleringen, bl.a. var för förlorad vasskörd. 

När vi fann att enligt de gamla landskapslagarna skulle vasstegarna vid ett skifte icke 
stanna vid strandlinjen utan fortsätta ut i vattnet. Vassområden skiftades för sig 
oberoende av strand och vatten, eftersom det skördades ungefär som naturlig ängsmark, 
eftersom vassen användes som foder till kreaturen eller för byggnadsändamål. Så trodde 
vi oss funnit lösningen på vad syftet med dessa fastigheter var. Men det visade sig 
sedermera vara uppgrundade områden där ersättningarna tillföll ägarna av Detterns 
Botten. 

Ur köpekontrakten kunde vi inte mera utröna än att det var hemmanets andelar i Dettern 
som avsågs med avsöndringarna, förutom att i de köpebrev som M. F. Rhode och S. 
Nordström upprättat, där även gränser var angivna. I köpebreven står att läsa vad som 
överläts, detta är kort sammanfattat nedan (köpebreven i sin helhet se bilaga J): 

”Hemmanets andelar i Dettern med dess sjöbotten, fiske samt allt hvad där höres av 
ålder lydt och lagligen kan.” 

”Hemmanets hörande andelar i sjön Dettern med dess botten, fiske, vass och öfriga 
förmåner, samt allt var därtill höver, af ålder lydt och lagligen tillvinnes kan.” 

”Hemmanets andelar i sjön Dettern med dess botten jämte hvad dertill hörer, av ålder 
lydt och lagligen tillvinnas kan och hvad dit hörer fiske, vass, sjöbotten.” 

”Hemmanets del av sjön Dettern med dess vatten, fiske, grund och botten och rätt till 
möjligen blifande landvinning der i som tillhör eller kan tillkomma mitt ifrågavarande 
hemman att utgöra en för all framtid avsöndrad lägenhet. Den försålda lägenheten 
sträcker sig så långt emot land Detterns vatten vid vanligt 10 års medelvattenstånd når. 
Denna bestämmelse hvars syfte är att angiva den avsöndrade lägenhetens gräns på den 
sträcka som icke sammanfaller med hemmanets rågångar i sjön, men alls icke avser att 
förbehålla säljaren någon som helst andel i sjöns vatten eller fisket.” 

Vi anser oss vara säkra på att syftet med dessa avsöndringar var att överta 
fastighetsägarnas andelar i den planerade landvinningsjorden, säkra rätten till botten och 
skydda sig mot skadestånds anspråk angående torrläggningen av Dättern. 
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Vi har i våran utredning kommit fram till att det har funnits två gällande uppfattningar 
om äganderätten till Dättern. Den ena att Dettern varit en häradsallmänning och hört till 
häradsallmänningen Thoremosse vilken skiftades 1865 (akt 15-VÄT-365) mellan 
socknarna i Åse härad, den andra att Dättern hörde till de byar och hemman som hade 
strand vid Dättern, och skall delas efter ÄJB 12:4. 

Vi kommer nedan närmare belysa ägande rätten till Dättern. 
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4.1 Enskilt delat vattenområde 
Eftersom vattnet inte var omnämnt i skifteshandlingarna, skulle vattnet vara delat enligt 
ovannämnda presumtion. Vi fann att det var några fastigheter vilka vi inte kunde förstå 
på vilka grunder de var bildade då stamhemmanet inte hade någon strand som gränsade 
mot Dättern. Vi hittade sedermera en utredning över Dättern vilken var utförd av 
överlantmätaren Kurt Axén 1957 på Mariestads LM, vilket styrkte våra resultat. Inget i 
våran utredning visar på att annat än att f.d. överlantmätare Kurt Axéns Utredning 
”P.M. angående äganderätten till vatten och grund i sjön Dättern” den 6 mars 1957 
(Utredning 46) stämmer till fullo. 

K. Axén är i dag 98 år gammal men minns denna utredning väl. Enligt K. Axén så var 
avsöndringarna gjorda p.g.a. att Dättern var betraktad som en allmänning. Vilket K. 
Axén anser inte stämmer då inget framkommit i utredningen som visat på detta, samt att 
han haft korrespondens med kammarkollegiet i denna fråga. Kammarkollegiets 
uppfattning var att Dättern inte var en häradsallmänning. 

Vidare finns det ytterligare akter i Vänersborgs LM:s arkiv som stödjer denna 
uppfattningen bl.a. ”P.M. angående vatten- och fiske rätten i sjön Vänern till 
fastigheterna Vennersnäs 2:27, 2:28, 2:30 och 2:31” (exp. nr.300/1959), 
Gränsbestämning angående Näs 2:13 1942 akt. 15-VÄT-174. Vidare finns det ett antal 
akter vilka behandlar vattenområdet enligt ÄJB 12:4 och gällande praxis bl.a. 
Gränsbestämning mellan Frugården och Kiljemosse 1928 akt. 15-VÄT-81 och 
Avstyckning från Hallby 1:23 1963 akt. 15-VÄT-263. 

Därav skulle fastigheterna Bergshammar 1:4, 1:5, Fågeltorp 1:4, Gamlegården 1:4, 
Grytet 1:11, 1:12, Hemmingstorp 1:2, Hönsemaden 1:4, Kvillen 1:2, Kyrkebytomt 1:2, 
Munkesten 1:9, Näs 2:7-2:9, Näs 4:2, Puketorp 1:2, 1:3, Sven Hanstorp 1:2, Vänersnäs 
2:2-2:15, Vänersnäs-Karstorp 1:2, Vänersnäs-Åker 1:16, Vänersnäs-Åker 3:4 och 
Änden 1:7, uteslutas ur fastighetsregistret med stöd av FBL 19:4 då de var registrerade 
på felaktiga grunder och inte motsvaras av något område eller del i område i Dättern, 
vilket framkommit redan i K. Axéns. ”P.M. angående äganderätten till vatten och grund 
i sjön Dättern” 1957 Utredning 46.  

Se bilaga C- J för fastighetsindelningen om man förutsätter att Dättern är delad efter 
ÄJB 12:4 och rådande praxis. Bilaga L redovisar Vänerns fiskareförbund förening upa. 
nuvarande fastighetsinnehav enligt våran utredning. 
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K. Axén har inte tittat på köpekontrakten då de ej fanns tillgängliga på Mariestads LM, 
men K. Axén anser dessa sakna betydelse då fastigheterna var bildade på felaktiga 
antaganden. Därför koncentrerade vi vårt arbete på dessa i början för att se om vi kunde 
finna anledningen till avsöndringarna och belägg för att de var avsöndrade på felaktiga 
grunder. Inget i dessa akter har visat på några formfel i köpebreven, att sedan de kan 
vara bildade på felaktiga grunder, det avgörs av hur man tolkar lagstiftningen, enligt 
ÄJB 12:4 och rådande rättspraxis. Eller om man väger in de HD domar vilka brutet 
presumtionen att vattenområdet hör till den fastighet vars strand som ligger närmast. 
Det har framkommit i sammanträdet angående delningsgrunden för laga skiftet över 
Dättern att M. F. Rhode och Kyrkoherde Dahlgren ansåg att vattenområdet skulle 
skiftas så att varje skifteslag skulle tilldelas vattenområde efter sin strand, M. F. Rhode 
ansåg vidare att Thoremosse skulle anses vara ett skifteslag. 

Enl. Prof. J. E. Almquist [15] skall rättspraxis för sjösänkningsföretag. D.v.s. då 
sjöbotten blir för rättsägarna tillgänglig, icke endast de bydelägare vilka ha sina ägor 
vid vattnet, utan även övriga delägare i skifteslaget enligt rättspraxis ansetts berättigade 
och pliktiga att ingå i företaget. Det finns bl.a. ett rättsfall som styrker denna 
uppfattning NJA 1875 s.437 då en helt urtappad sjö delas efter varje bys andel av 
stranden. 

I Jordregistret kolumn 7 står det angivet att fastigheterna utgöres av hemmans eller 
hemmansdelars tillkommande andel i sjön Detterns botten. Om man med detta menade i 
skifteslagets hörande andelar, och har Prof. J. E. Almquist åsikt angående 
sjösänkningsföretag samt Kommissionslantmätare A. Linde uppfattning att Thoremosse 
skulle anses som ett skifteslag i åtanke. Så förstår man att avsikten med dessa 
avsöndringar var hemmanens andel inom skifteslagets rågångar. Skifte på varje bys 
tillskiftade andel i Thoremosse skulle sedan verkställas efter det oförmedlade 
hemmantalen, man får anse detta område samfällt tills dess det blir skiftat.  

Därav skulle man inte kunna utesluta dessa fastigheter ur fastighetsregistret med stöd av 
FBL 19:4 och motiveringen att de var bildade på felaktiga grunder. 
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4.2 Samfällt vattenområde 
Med stöd av rättsfallen (NJA I: 1935 s.266; 1936 s.71; 1945 s.368) får anses att enligt 
rättspraxis presumtionen för delning med stranden har brutits genom gemensamt 
besittningstagande och gemensamt nyttjande eller gemensamt disponerande eller en 
enig uppfattning bland befolkningen. Därav skulle Dättern vara att betrakta som ett 
samfällt vattenområde eller häradsallmänning, med stöd av vad som framkommit allt 
pekar på att detta vore den allmänna uppfattningen. 

Vi kommer nedan närmare belysa de två rådande uppfattningarna. 

4.2.1 Samfällt vattenområde 

Vi kan inte veta om Herr Bolander och hemmansägarna kände till den ändrade 
ståndpunkten som HD hade kring rätten till vatten, vilken började tillämpas efter 1880. 
Det har framkommit i sammanträdet angående delningsgrunden för laga skiftet över 
Dättern att Konsul G. Bolander och Godsägaren Rudolf Wickelberg ansåg att 
vattenområdet skulle skiftas så att varje skifteslag skulle tilldelas vattenområde utan 
avseende på om de hade strand till Dättern eller inte, övriga närvarande instämde och 
ansåg vidare att hemmanen inom häradet vilka erhållit del i Thoremosse skulle få del i 
Dättern efter Thoremosses strand. 

Om de inte känt till detta så får man en annan förståelse varför de även förvärvat de 
fastigheters andelar i sjön Dättern som inte hade strand mot Dättern eftersom de tidigare 
ansågs ha del i byns samfällda vattenområde. 

Med stöd av att köpen avsåg hemmanets andel i Dättern så skulle man kunna anta att 
det var en enig uppfattning bland hemmansägarna att Dättern var att betrakta som 
samfällt vattenområden till byn. Något som även Kommissionslantmätaren Axel Linde 
verkade anse vilken påbörjade laga skiftet av Dättern. Kommissionslantmätaren A. 
Linde föreslår att Dättern skall delas mellan byarna i förhållande till längden på varje 
bys strand. Samt att skifte på varje bys tillskiftade andel i Dättern verkställs efter 
oförmedlade hemmantal. Vidare så anser A. Linde att allmänningen Thoremosse skall 
anses som ett skifteslag, vilket han har stöd från delägarna i skiftet för. I 
lagfartsprotokollen står det i marginalanteckningarna att avsöndringarna avsåg ”Andelar 
i Thoremosse Dettern och dess botten” vilket kan tyda på att det ansågs att Thoremosse 
var ett skifteslag och därmed hade del i Dättern. 

Därav skulle de ovanstående fastigheter som berördes i avsnitt 4:1 i K. Axéns utredning 
vilka ansågs uteslutas ha sitt berättigande, och ha andel i Vänersnäs sockens 
vattenområde. 
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4.2.2 Häradsallmänning 

Ur de utdrag av hovrättsrådet S. Lindby och fiskeriintendenten T. Freidenfelt förda 
protokoll över sammanträden med befolkningen kring Vänern 1935. (Z:21 målet 
angående Vänerns reglering) framgår att allmänna meningen i orten var att Dättern är 
en häradsallmänning för Åse härad. På en fråga till den samlade menigheten i 
Vänersnäs socken om någon hört något annat än att Dättern vore en häradsallmänning, 
svarades att ingen hört något annat. En röst sa att en uppdelning av Dättern mellan alla 
jordägarna i Åse härad skulle ge till resultat, att var och en skulle få så liten del ”att han 
inte kunde vända med båten”. De skulle icke få någon nytta av de små andelarna de 
finge. 

Östra sidan av Dättern (Karaby, Ås, Sals och Flo socknar) anser dock att det är 
strandägaren som har fiskerätt i Dättern, dock så hade man endast ”knotat” när övriga 
sockenbor fiskat inom ”deras” område. Magnus Torsäll vilken under en tid ägt större 
delen av de avsöndrade fastigheterna vilka ägde andel i Dätterns botten, hade muntligt 
uppgivit till en hemmansägare att blott den del av Dättern som hörde till Thoremosse 
var att betrakta som häradsallmänning. Det ansågs vidare att strandägarna borde få 
enskild fiskerätt från 200-1200 m från stranden. 

Sals fiskeriförening hade tillsatt en kommitté vilka hade i uppgift att lösa frågan om 
fiskerätten i Dättern. Kommittén hade föreslagit att strandägarna på östra sidan av 
Dättern skulle erhålla fiskerätt i en tredjedel av sjön och att strandägarna på västra sidan 
skulle erhålla fiskerätt i en tredjedel av sjön återstående tredjedel skulle vara fritt för de 
inom Åse härad boende. Detta hade dock förkastats av Vänersnäs fiskeriförening vilka 
hävdade att Dättern vore en häradsallmänning. 

Majoriteten av mötesdeltagarna ansåg att om sjön Dättern icke är häradsallmänning, 
skulle bara innebyggarna i de socknar som angränsar sjön få fiskerätt i den fria 
tredjedelen. Detta anser vi vara belägg för att även östra sidan av Dättern ansåg att sjön 
var en häradsallmänning. 

Befolkningens åsikter får stöd i landskapslagarna där det står ”vattnet skall skifta 
notvarpen” vilket anses betyda att vattenområdet i den mån det var skiftat genom 
vasstegarna, i sin ordning skulle vara bestämmande för varpen eller rätten att vid 
stranden draga not. Härmed var en regel given för vattnets fördelning ännu ett stycke ut 
från stranden eller ca 50-100 alnar d.v.s. så långt noten kunde kastas. Det övriga 
vattenområdet förutsattes ej ens kunna skiftas, så vida det icke helt eller delvis kunde 
betraktas som fiskevatten, d.v.s. ett speciellt lönande fiskeställe, vilket i så fall, 
oberoende av vattnet som sådant, ansågs som vara ett teglag för sig. Även 
Lagberedningen ger befolkningen runt Dättern rätt då de 1909 yttrade att tolkningen av 
skiftesbestämmelserna där vattnet skulle nyttjas efter byamålsprincipen var den riktiga. 
Och att vattnet skulle skiftas så långt ut som behövdes för notdräkt, i övrigt var det 
oskiftat och delägarna ägde utnyttja det i förhållande till sin andel i byn. 
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Om majoriteten av hemmansägarna betraktade Dättern som en häradsallmänning samt 
att man får anse att ett gemensamt besittningstagande och gemensamt nyttjande d.v.s. 
ett gemensamt disponerande får anses bryta presumtionen att vattnet är delat med 
stranden, Dättern vore då att betrakta som en häradsallmänning. Häradsallmänningar 
tillhör ägarna till de fastigheter i häradet som har mantal. Men enligt Kammarrådet E. 
Schalling [22] så skulle det finnas vissa belägg att vattenallmänningar ansetts innehavas 
med äganderätt men då som tillhörighet till strand. 

Dock så var det i och med en kunglig förordning 1866 förbjudet att sälja andelar ur 
häradsallmänningar vilket torde tyda på att Dättern inte betraktades som en 
häradsallmänning. Att sedan de avsöndrade fastigheterna blev lagfarna anser vi ge 
belägg för att häradsrätten inte heller betraktade Dättern som en häradsallmänning utan 
samfällt vattenområde för hela socknen. Vi antar att gemene man inte skilde på 
häradsallmänning och socknenallmänning, om det berodde på okunskap eller att det 
benämndes häradsallmänning i folkmun. 
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5 Förslag på lösningar 

5.1 Fastighetsbestämning 
Oavsett vilken lösning man anser vara den riktiga, måste man först genom 
fastighetsbestämning fastställa fastighetsindelningen med hjälp av FBL 14 kap. 
Antingen kommer man framtill att det är delat eller samfällt vattenområde. 

Om man kommer framtill att vattenområdet skall anses som delat, föreslår vi att man 
med överlantmätaren K. Axéns förslag i Utredning 46, och med våra uppdateringar 
enligt bilaga C-I där Dättern delas efter äldre jordabalkens rättsregler och gällande 
praxis. 

Om man däremot kommer fram till att vattenområdet är att anse som samfällt, föreslår 
vi att Dättern delas efter rågångarna mellan socknarna i Åse härad. Och fastigheterna 
kopplas till dessa samfällda ägofigurer. Enligt den historiskt korrekta tolkningen av 
äldre jordabalkens rättsregler och rådande uppfattning bland befolkningen. 

5.2 Delat vattenområde 

5.2.1.1 Initiativ till fastighetsbestämning 

Initiativ till fastighetsbestämning sker i första hand av sakägare men även 
samfällighetsförening som berörs, kommunen kan ansöka, dock krävs att det finns 
detaljplan eller områdesbestämmelser över området. Eller att det finns ett behov av 
fastighetsbestämmning för att kunna upprätta detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Kommunen är inte sakägare och får inte föra talan men kan åläggas att stå för vissa 
kostnader, även om kommunen är sökande skall sakägarna främst stå för kostnaderna. 
Är fastighetsbestämmningen inte till nytta för fastighetsägarna kan kostnaderna delvis 
eller helt läggas på kommunen. För att länsstyrelsen skulle kunna ta initiativ, måste de 
förvärva en fastighet med andel i Dättern, då skulle de i rollen av sakägare kunna ta 
initiativ till fastighetsbestämning. En möjlig lösning vore om länsstyrelsen tog initiativ 
till fastighetsreglering, då skulle lantmäterimyndigheten bli tvungna att ta initiativ till 
fastighetsbestämning, eftersom det är så oklara gränser i dagsläget.  

Fastighetsbestämning har samma karaktär som rättegång och det avgörande som träffas 
kommer att få samma betydelse som domstols dom. 
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5.2.2 Fastighetsreglering 

För att förbättra fastighetsindelningen föreslår vi att man antingen genom FBL 12 Kap. 
sammanlägger de fastigheter som har andel i samma ägofigurer, eller genom FBL 5 kap. 
frivillig marköverföring och att om man blir tvungen med hjälp av FBL 8 kap genom 
inlösen överför fastigheter till större och enhetligare enheter. Detta kan göras utan 
fastighetsägarnas medgivande mot ersättning av pengar. Dock skall LM utreda och 
arbeta för möjligheten att lösa frågan på frivillig väg. Man skall i samma förrättning 
kombinera kapitel 5 och 8 i FBL. 

5.2.2.1 Initiativ 

Initiativ till fastighetsreglering har ägare av en fastighet som berörs men sedan 1989 
även samfällighetsförening som berörs (Lag 1989:724), kommunen kan ansöka, dock 
krävs att det erfordras för ny eller befintlig bebyggelse. Länsstyrelsen kan ta initiativ om 
länsstyrelsen finner det vara av större betydelse från allmän synpunkt (Lag 1971:1035). 

5.2.2.2 Hinder 

Hinder enligt 8 kap 2 och 3 § anser vi inte föreligga. Då huvudsyftet med inlösen är att 
underlätta en allmän förbättring av fastighetsbeståndet genom omarrondering, då mark 
eller av andel i samfällighet som avstås, överförs till en annan fastighet i en 
marköverföring d.v.s. fastighetsregleringen kan avse överföring av mark från fastighet 
eller samfällighet eller andel i samfällighet till annan fastighet eller samfällighet.  

Fastighetsägare är vid inlösen skyldig att uppge bl.a. innehavare av nyttjanderätter, det 
har i denna utredning inte framkommit något som visar att det finns några idag gällande 
nyttjanderätter på Vänern fiskareförbund förenings fastigheter, inte heller finns det 
några penninginteckningar. 

5.2.2.3 Ersättningar 

Som ett led i fastighetsregleringen kan man tvingas att avstå hel eller del av sin fastighet 
genom inlösen. I avseende på fastigheterna i Dättern så kommer det att beröra både hela 
fastigheter som töms på sitt innehåll och del av fastighets innehåll som överförs. Beslut 
för ersättningarna för fastigheterna och fastighetsdelarna som skulle komma att inlösas 
grundas på FBL 5 kap 10 – 10 a §§ 
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5.2.2.4 Villkor 

Lantmäterimyndigheten och länsstyrelsen kan förordna om inlösen enligt 8 kap 1-3 §§ 
om det finns någon form av allmänt intresse. Villkoren kan sammanfattas enligt 
följande: 

Regleringen skall syfta till en allmän förbättring av fastighetsbeståndet. 

Det av regleringen berörda området skall omfatta mark till ett flertal fastigheter med 
skilda ägare. 

Det skall finnas ett väsentligt intresse från allmän synpunkt att storleksförändringarna 
genomförs. 

Huvudsyftet med inlösen i allmänhet är att möjliggöra storleksrationalisering. 

Inlösen skall bara nyttjas om det innebär en totalöversyn av fastighetsförhållandena 
samt att förbättra storleksindelningen på fastigheterna. Fastigheterna skall ha skilda 
ägare och inte beröra bara ett fåtal sakägare. Regleringens syfte skall vara att tillföra 
fastigheter mark (i vårt fall vattenområde) eller att göra omarronderingar genom inlösen 
av olämpliga fastigheter för att förbättra fastighetsindelningen inom ett område  
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5.3 Samfällt vattenområde 
Samfällighet enligt FBL är enligt 1 kap 3 § mark som hör till flera fastigheter 
gemensamt.  

Man måste genom fastighetsbestämning fastställa fastighetsindelningen med hjälp av 
FBL 14 kap. Dättern delas efter rågångarna mellan socknarna i Åse härad. Och 
fastigheterna kopplas till dessa samfällda ägofigurer. Enligt den historiskt korrekta 
tolkningen av äldre jordabalkens rättsregler. 

5.3.1 Bildande av samfällighet 

Efter att samfälligheten fastställts genom fastighetsreglering, bör en 
samfällighetsförening bildas. För att få till stånd en sådan krävs att någon delägare i 
samfälligheten tar initiativ och begär hos lantmäterimyndigheten att sammanträde skall 
hållas. Lantmäterimyndigheten kan ta initiativ i samband med 
fastighetsbildningsförrättning t.ex. vid fastighetsreglering, om det är av väsentlig 
betydelse ur allmän synpunkt kan lantmäterimyndigheten ta initiativ oberoende av 
yrkanden. 

5.3.1.1 Initiativ 

Initiativrätt tillkommer fastighetsägare, kommun någon inskränkning till enbart 
förrättningar inom område som omfattas av detaljplan, fastighetsplan eller 
områdesbestämmelser finns inte, och i vissa fall länsstyrelse t.ex. som förvaltare av 
naturreservat. 

5.3.1.2 Fördelar 

Fördelen med bildande av en samfällighetsförening är att föreningen kan ta initiativ till 
fastighetsreglering, ta beslut vid fastighetsreglering som berör samfälld mark, ta emot 
och betala ut ersättning för överförd mark eller andelar i samfälligheten till och från 
samfälligheten. Marken eller andelarna kommer då att automatiskt införlivas med 
samfälligheten och de förvaltningsbestämmelser som gäller för denna blir utan särskilt 
beslut tillämpliga beträffande marken.  

5.3.1.3 Förvaltning 

Samfälligheter kan förvaltas genom SFL i två olika former, delägareförvaltning och 
föreningsförvaltning. Delägarförvaltning innebär att delägarna förvaltar samfälligheten 
direkt, de måste i princip vara eniga om alla beslut. Föreningsförvaltning innebär att en 
samfällighetsförening bildas med stadgar och styrelse. Föreningen skall registreras hos 
den statliga lantmäterimyndigheten. När registreringen är utförd är 
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samfällighetsföreningen att betrakta som en juridisk person. Det är för 
samfällighetsföreningen möjligt att fatta demokratiskt bindande beslut för delägarna. 

5.3.1.4 Häradsallmänning 

Om man mot förmodan skulle anse att Dättern vore en häradsallmänning behandlas den 
som en samfällighet, eftersom några särskilda bestämmelser om överföring av andel i 
häradsallmänning inte finns i FBL. Enligt FBL 1 kap. 3 § är häradsallmänning att 
betrakta som en samfällighet Reglerna i FBL 5 kap. om överföring av andel i 
samfällighet är därför tillämpliga. Vid fastighetsreglering torde de bestämmelser i lagen 
om häradsallmänningar som begränsar möjligheterna att överlåta mark eller andel i 
allmänningen, eller utvidga allmänningen inte vara tillämpliga. 
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6 Slutsatser 
Vi kommer inte fram till någon enkel lösning utan vi anser att man antingen får betrakta 
Dättern som delat vattenområde eller som samfällt inom skifteslagen. Oavsett vilken av 
dessa lösningar man väljer så bör man gå vidare för att fastställa och förbättra 
fastighetsindelningen. Nuvarande situation gör att fastighetsägarna inte vet vilket 
vattenområde eller del i vattenområde de äger, eller var detta vattenområde är 
lokaliserat. 

Alla förrättningar och utredningar vi under utredningens gång stött på vid Vänersborgs 
LM har betraktat Dättern som delat efter strandlinjen, vilket följer den 1906 inskrivna 
rågångsförrättningens gräns mellan strandlinjen och vattenområdet i Dättern. Detta 
följer nu rådande rättspraxis och är den enkla lösningen på hur man skall hantera 
Dättern. Problemet som uppkommer med denna lösning är att det finns ett antal 
fastigheter som då ej motsvarar något område eller andel i område. Samt att man inte 
respekterar den då rådande uppfattningen bland befolkningen runt Dättern när 
fastigheterna avsöndrades, att alla i socknen hade andel i Dättern. 

Uppfattningen att det skulle vara en häradsallmänning anser vi vara felaktig, eftersom 
kammarkollegiet inte ansett Dättern vara en allmänning till Åse härad samt att det från 
och med 1866 års skogsordning till och med 1922 när denna upphävdes, var förbjudet 
med uppdelning av häradsallmänningar. 
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7 Begrepp 
Vi har under arbetes gång känt oss nöd och tvungna att reda ut vissa begrepp, därav 
denna begreppsförklaring, vilken varit nödvändig för att kunna förstå lagfarts- och 
skiftes akter. 

7.1 Avsöndring 
Avsöndring eller Jordavsöndring var en privat jorddelningsform där man avskilde en 
mindre del (lägenhet) av hemmanet utan att del av hemmanets mantal eller byamål 
följde jordlotten. Ägaren av jordlotten fick inte någon del av byns gemensamma 
områden bl.a. oskiftade fiske. Om det inte särskilt togs upp i överlåtelse handlingen, 
eller att genom hävd klart kan visa att avsikten vart att avsöndringen skulle ha del i byn, 
eller att den avsöndrade lägenheten tagit samfällda områden i anspråk, om 
lägenhetsinnehavaren tog samfällda områden i anspråk är det att betrakta som en 
nyttjanderätt. 

Avsöndring har varit tillåten och förbjuden om vartannat sedan medeltiden, I samband 
ned enskiftesförfattningen 1803 blev det mera allmänt tillåtet då det medgavs att från 
hemman avsöndra av den uppodlade jorden upptill 1/10 av den totala ägoarealen. From 
1827 utökas avsöndringsrätten bl.a. att det blev tillåtet att avsöndra mer än 1/10 av hela 
ägovidden, samt det blev tillåtet att avsöndra från fler jordnaturer. Dock kan det inte 
tilldelas avsöndringarna skattetal från stamhemmanet. Om mer än 1/10 av hemmanets 
ägovidd för alltid avsöndrats och klander väcktes, fick innehavaren om han ville behålla 
lägenheten mot att åta sig mantal och ränta. From 1881 fastställdes det att det var fritt 
att avsöndra upp till 1/5 av hemmanet. 1926 blir det åter förbjudet, när JDL inträder. 
Avsöndring och ägostyckning uppgår då i delningsformen avstyckning. 

Perioden då avsöndring var tillåten infaller under den så kallade liberala perioden från 
mitten av 1800-talet fram till 1930-talet, då det var en större frihet för markägarna att 
använda och förfoga över sin egendom. Att samhället hade detta synsätt berodde på 
flera faktorer varav några var fattigdom, hungersnöd och utflyttning främst till Amerika. 
Detta ledde dock till olägenheter för både staten och samhället så restriktioner infördes, 
den första var 1896 II års jordregisterreform då kravet var att länsstyrelsen skulle 
fastställa avsöndringen innan den kunde få lagfart. Det kom fler restriktioner bl.a. 1917 
då kravet på karta infördes som skulle utföras av Lantmätare. Det skall beaktas att de 
avsöndrade lägenheternas gränser icke blivit lagligen fastställda.  

Rättspraxis: En avsöndrad lägenhet omfattar alltid det område som varit avsett med 
överlåtelsen. 
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7.2 Olika jordnaturer och besittningsrätter 

7.2.1 Hemman 

Hemman var en äldre benämning på en jordbruksfastighet vilken blivit åsatt mantal och 
bokförd i jordeböcker. När mantalen på 1500-talet sattes motsvarade varje hemmanen 
en gård stor nog att försörja en familj och i vissa fall även tjänstefolk. Tack vare 
nyodling och förbättrade bruksmetoder så ökade bärkraften och antalet 
brukningsenheter på den ursprungliga gården ökade. Dessa bruksenheter gavs kvotdelar 
i det ursprungliga hemmanet, bruksenheterna kunde senare brytas ut genom bl.a. 
hemmansklyvning och åsattes bråkdelar av mantal som motsvarade bruksenhetens 
kvotdel i hemmanet. 

7.2.2 Kronohemman 

Kronobönder betalade avrad (avgift-arrende) till jordägaren i detta fall kronan. Arrendet 
var varaktigt, ärftligt och säljbar. Kronobonden hade förköpsrätt och kunde köpa lös sin 
jord från staten genom sk. skatteköp (förbjudet under delar av 1700-talet) hemmanet 
över gick då till att bli skattehemman. 

7.2.3 Frälsehemman 

Frälsebönder betalade avrad (avgift-arrende) till jordägaren i detta fall adelsherren för 
brukande av frälsehemman som genom avtal upplåtits till honom oftast på sex år. 
Adelsmannen var fri från beskattning av jorden från början tackvare att han bekostade 
man och häst s.k. rusttjänst ur detta uppstod frälseadeln, senare var adeln skattebefriad i 
kraft av sitt stånd. Frälsebönder undantogs ofta från utskrivning till krigstjänst, men 
adelsmannen hade viss domsrätt över sina bönder. Något osäker besittningsrätt då ”köp 
bryter legostämma” gällde fram till 1907. En Frälsebonde kunde överföras till kronan 
eller genom försäljning jordäganderätten övergick till hemmanets landbo och var då av 
frälseskattenatur, bonden fortsatte dock oftast att betala adelsmannen för jorden han 
brukade, s.k. frälseränta. Frälseskatte benämndes frälseränta.  

7.2.3.1 Rå- och rörshemman 

Rå och rörshemman var hemman som låg inom den s.k. frihetsmilen, vilket menas att 
frälsebönder som bodde inom ett visst avstånd (ofta en mil) till en adlig sätesgård. De 
hade särskilda skatteförmåner och var fria från utskrivning till krigstjänst. Och ofta så 
hade de dagsverksbördor i stället för att betala avrad till adelsherren. 
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7.2.4 Skattehemman 

Skattebönder betalade skatt till Kronan samt hade dagsverksskyldighet. Skattebönder 
hade en säkrare rättsställning bl.a. säkrare besittningsrätt då jorden de brukade 
betraktades som deras egendom, men kunde överföras till en adelsman och bli en så 
kallad skattefrälsebonde med samma skyldigheter mot adelsmannen som mot kronan. 
Skattefrälse benämndes frälseränta. 

7.2.5 Frälseränta 

Frälseränta var en årlig avgift på frälsejord, detta begrepp har levt kvar ännu i våra 
dagar, vilket bl.a. nyttjades för att kunna äga jord som bara kunde innehas av den som 
var berättigad att vara t ex skattebonde, frälsebonde eller adelsman. Under 1800- och 
1900 talen löstes frälseräntorna och upphörde att gälla med statens medverkan.1940 
förbjöds frälseräntan genom Lag (1937:346) om upphörande av vissa frälseräntor. 

7.2.6 Säteri 

Ett säteri var ett gods vilket ägdes av en frälseman, vilken var befriad från jordskatter. 
Säteriet var huvudgård inom ett gods, under vilket det löd flera frälsegårdar. För att få 
behålla sin status krävdes bl.a. att man hade en ståndsmässig byggnad. 

7.2.7 Ecklesiastik jordnatur 

Kyrkans mark var skattebefriad och jämställdes med s.k. ypperligt frälse, och var 
avsedda för kyrkans ämbetsmäns avlöning. Jorden kunde arrenderas ut till bönder vilka 
betalade avrad till kyrkan. 

7.2.8 Åborätt 

Åborätt är en ärftlig besittningsrätt som alltjämt gäller för gamla åborättshemman. 
Denna rättighet gällde för landbor på kronojord och dess arvingar, vilka fick sitta kvar 
på gårdarna så länge de fullgjorde sina skyldigheter. 

7.2.9 Landbo 

Term för icke självägande bonde, vilken brukade jorden vilken tillhörde adeln, kyrkan 
kronan eller andra bönder. Beroende på jordägare kallades denne för frälselandbo, 
kyrkolandbo, kronolandbo eller bondelandbo. Landbolega kallades förhållandet mellan 
jordägaren och landbon och reglerades efter överenskommelse och sedvana. Den 
svenska landbon var icke livegna vilket var vanligt i Europa utan betalade en avrad 
(landgille) Vid tillträdet och förnyelse av överenskommelse erlades en städja 
(handpenning). Landbolegan lagstiftades bort 1907 denna hade då minskat till fördel för 
de friare arrendeavtalen. 
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7.3 Aln 
1 aln motsvarar 0,5938 m. 

7.4 Lagfart 
Uttrycket lagfart anses ha uppkommit från att det redan tidigt blev vanligt att arvejord 
måste bli föremål för tre uppbud på häradstinget respektive vid rådhusrätten. Efter detta 
hade en släkting ett år på sig om han ville inträda i köparens ställe. Domaren vid tinget 
eller rådet utfärdade vid avslutet av köpet ett fastebrev. Detta offentliga förfarande 
anses ha varit grunden till begreppet lagfart. 1875 infördes lagfartsböcker, 1908 kom 
Lag om jordregister vilken tog särskilt sikte på att individualisera fastigheterna för att 
förenkla lagfartsförfarandet genom införande av särskilda identifieringsnummer. 
Lagfartsböckerna ersattes 1932 av fastighetsböcker. 

Lagfart är inget som gör ett felaktigt köp riktigt. Enligt fastighetsrådet H-Y. Eriksson så 
läks felaktigheter med ålder och för varje gång lagfart beviljas för fastigheten. 

7.4.1 Fastebrev 

Fastebrev var fram till 1875 den urkund som kungjorde att ett köp eller annan 
överlåtelse av fast egendom blivit i laga ordning stadsfäst. Efter utfärdade av ett 
fastebrev betraktades äganderätten till egendomen övergått, och köpet kunde i princip 
inte klandras. 

7.4.2 Arvejord/avlingejord 

Bördsrätt var en rätt för släkten (bördemännen) att förvärva släktens jord (arvejord) om 
den var på väg att lämna släkten d.v.s. hamna i oskylds ägo. Anledningen till varför man 
inte fick sälja var för att behålla jorden inom familjen/ätten, om man inte var i 
ekonomiskt trångmål. Jorden representerade på den tiden den enda möjligheten till 
kapitalbildning, chansen var stor att köpesumman förslösades så släktingarna skulle stå 
utan arv. Arvejord var all jord man ärvt eller köpt genom sin bördsrätt till skillnad 
avlingejord vilken var jord man ”avlat” d.v.s. jord man förvärvat på annat sätt än genom 
sin bördsrätt eller själv brutet och uppodlat. 

7.5 Fideikommiss 
Egendom som till följd av förordnande, testamente eller fideikommissbrev för alltid 
skulle stanna inom släkten. Släkten hade en förmånlig återköpsrätt, vilket innebar att 
släkten hade rätta att återköpa egendomen till samma pris som köparen givit. 
Innehavaren kunde inte pantsätta egendomen ej heller stycka upp den i mindre områden 
och försälja dessa till självägande bönder. Rätten att nyinstifta fideikommiss i fast 
egendom förbjöds 1810. 1963 avskaffades fideikommissinstitutet. 
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7.6 Hemulsansvar 
Fastigheten kan återvinnas från köparen efter klander. Om den rätte ägaren eller dess 
rättighetsinnehavare kan visa att de har bättre rätt till fastigheten. Köparen kan då kräva 
att säljaren återbetalar köpeskillingen och ersätter eventuell skada han lidit, säljaren kan 
i sin tur kräva sin fångesman. Detta regressansvar kallas hemulsansvar. 
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8 Utdrag ur lagtext 

8.1 JP 17 §  
Om fastighetsgräns tillkommit genom överlåtelse av jord före nya balkens 
ikraftträdande har gränsen den sträckning som med ledning av fångeshandling, innehav 
och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad. 

8.2 JB 1 kap. 5 §  
Om gräns i vattenområde ej kan bestämmas med ledning av 3 eller 4 §, har gränsen 
sådan sträckning att till varje fastighet föres den del av vattenområdet som är närmast 
fastighetens strand. För mindre holme eller skär föres dock ej någon del av 
vattenområdet till fastigheten. Har stranden förskjutits, är dess tidigare läge, om det kan 
fastställas, avgörande för gränsens sträckning. 

Sträckning av gräns i vattenområde bestämmes efter normalt medelvattenstånd. I 
Vänern, Vättern och Hjälmaren samt i Storsjön i Jämtland fastställes dock sträckningen 
efter ett vattenstånd av 

i Vänern 3,60 meter över nedre slusströskeln vid Sjötorp. 

8.3 Äldre Jorda Balk 12 kap. 4 § 
Är å, sjö, eller sund, sidolångs byar emellan; ägen då halvt vardera. Ligger holme mitt 
uti insjö eller ström; vare lag samma. Ligger den ettdera landet närmare; have den 
holme, som vatten äger, efter rågång och bya skillnad. Flottholma have han, som den 
vid land sitt fäster. Kan insjö, eller en del därav, till äng växa; äge var äng eller land, 
efter ty, som han i sjön rådande varit. Ligger by vid ändan, eller å sido vid stora sjöar; 
äge då i sjö eller holma efter rågång och bolstad sin. Haver någon urminnes hävd på 
utholmar, fisken eller fiskeskär; då äger han den rätt okvald behålla. Om kungs ådra i 
sjöar och strömmar urskils i byggningabalken. 

8.4 FBL 19 kap 4§ 
Om en uppgift i fastighetsregistrets allmänna del är uppenbart oriktig, skall uppgiften 
rättas, om det kan ske utan någon skada för fastighetsägare eller rättighetshavare. Är det 
uppenbart att någon sådan skada inte kan uppkomma, skall rättelse ske omedelbart. I 
annat fall skall fastighetsägare eller rättighetshavare få tillfälle att yttra sig om han är 
känd. 

Om det är uppenbart att en i registret redovisad fastighet inte finns, får fastigheten 
uteslutas ur registret med tillämpning av första stycket, även om redovisningen inte är 
oriktig enligt de föreskrifter som gäller för fastighetsregistrets allmänna del. 
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Bilaga A 
Köpekontrakt för Vänerns fiskareförbund förening u.p.a. 
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Bilaga B 
Fastighets förteckning 
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Fastighet Ursprung Datum Aktbeteckning Överlantmätarens utredning
Tidigare beteckning fig enl karta
Anundstorp 1:2 Anundstorp 1:1 ak, vattenområdet avskilts genom en år 1885
AVS 1885-01-20 §211 Storskifte av utmark 7  1780-02-21 15-VÄT-26 lagfaren avsöndring till Anundstorp1:2 med mtl 1/16  

Storskifte av "Sjöstenar" 7    1783-03-06 15-VÄT-23 och Anundstorp 1:3 med 15/16 mtl
Laga Skifte av torvmossen A:X 1865-07-18 15VÄT-365  
Laga Skifte av torvmossen A:X 1865-07-18 16-YB-33 an; gemensamt med Hallby Skattegården 1:21-1:31
Delning av utmark E 1876-07-03 15-VÄT-50 Hallby Storegården 2:10, 2:11, 2:17-2:20, 

Margreteberg 1:2, Hallby Fiskaregården 3:2
Hertvikstorp 1:2, Anundstorp 1:2-1:5, Fiskaretorp 1:4

Bergshammar 1:4 Bergshammar 1:2 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Laga Skifte A 1865-11-30 15-VÄT-44
Bergshammar eller Fastighetsbestämmning 1982-04-02 15-VÄT-357
Fribrytaretorp 1:4)
Bergshammar 1:5 Bergshammar 1:3 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-06-18 §102 Laga Skifte B 1865-11-30 15-VÄT-44
(Bergshammar eller Fribrytaretorp 1:5)
Fiskaretorp 1:4 Fiskaretorp 1:2 an; gemensamt med Hallby Skattegården 1:21-
AVS 1885-03-13 §60 Laga Skifte A 1875-12-15 15-VÄT-49 1:31 Hallby Storegården 2:10, 2:11, 2:17-2:20, 
(Fiskare eller Rörstorp 1:4) Delning av utmark CB 1876-07-03 15-VÄT-50 Margreteberg 1:2, Hallby Fiskaregården 3:2

Ägoutbyte fig 2 1954-07-31 15-VÄT-240 Hertvikstorp 1:2, Anundstorp 1:2-1:5, Fiskaretorp 1:4
Övrig aktanteckning i JR 15-VÄT-23
Fiskaretorp 1:3
Laga Skifte B 1875-12-15 15-VÄT-49 ah, vattenområdet avskilts från 1:2 och 1:3 till den
Delning av utmark CA 1876-07-03 15-VÄT-50 år 1885 lagfarna lgh Fiskaretorp 1:4
Övrig aktanteckning i JR 15-VÄT-23

Fågeltorp 1:4 Fågeltorp 1:3 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Laga Skifte B 1884-01-19 15-VÄT-54
(Fågels eller Klockaretorp 1:4)
Gamlegården 1:4 Gamlegården 1:2 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1884-11-13 §181 Laga Skifte A 1829-06-26 15-VÄT-5

Övrig aktanteckning i JR 15-VÄT-365

Gamlegården 1:3
Laga Skifte B 1829-06-26 15-VÄT-5
Fastighetsbestämning 1977-06-10 15-VÄT-325
Övrig aktanteckning i JR 15-VÄT-365

Grytet 1:11 Grytet 1:3 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Enskifte B 1825-12-31 15-VÄT-30
(Grytet med Udden 1:11) Laga Skifte av skogsmark B 1857-06-29 15-VÄT-36

Fastighetsreglering 1991-11-12 1580-500
Ledningsåtgärd 1992-04-10 1580-539
Fastighetsreglering 1994-08-18 1580-628
Grytet 1:5
Hemmansklyvning A 1861-11-30 15-VÄT-39
Ledningsåtgärd 1992-04-10 1580-539
Grytet 1:6
Hemmansklyvning B 1861-11-30 15-VÄT-39
Ledningsåtgärd 1992-04-10 1580-539
Fastighetsreglering 1998-04-17 1487K-17/1998
Grytet 1:8
Hemmansklyvning A 1865-11-30 15-VÄT-42
Ledningsåtgärd 1992-04-10 1580-539
Grytet 1:9
Hemmansklyvning B 1865-11-30 15-VÄT-42
Ledningsåtgärd 1992-04-10 1580-539

Sämjelott 4/128 mantal 
av Grytet med Udden 1:6

Grytet 1:12 Grytet 1:6 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-09-03 §49 Hemmansklyvning B 1861-11-30 15-VÄT-39
(Grytet med Udden 1:12) Ledningsåtgärd 1992-04-10 1580-539

Fastighetsreglering 1998-04-17 1487K-17/1998
Grytet 1:7
Hemmansklyvning C 1861-11-30 15-VÄT-39
Ledningsåtgärd 1992-04-10 1580-539

Sämjelott 3/128 mantal 
av Grytet med Udden 1:6

Mats Andersson
Bilaga B



Fastighet Ursprung Datum Aktbeteckning Överlantmätarens utredning

Hallby 1:29 Hallby 1:14 u, utanför samfällighetens strand blir området
AVS 1884-11-13 §183 Hemmansklyvning A 1844-07-06 15-VÄT-33 en gemensam tillhörighet till 1:22 - 1:29 med andel
(Hallby Skattegården 1:29) Övrig aktanteckning i JR inbördes efter mantal, varvid lägenheten 1:29 svarar

Hallby 1:15 för 1/4 mtl
Hemmansklyvning C 1844-07-06 15-VÄT-33
Övrig aktanteckning i JR
Hallby 1:16
Hemmansklyvning BA 1863-03-31 15-VÄT-41 x
Övrig aktanteckning i JR 15-VÄT-65 15-VÄT-365
Hallby 1:17
Hemmansklyvning BB 1863-03-31 15-VÄT-41
Ägoutbyte 1875-12-15 15-VÄT-48
Övrig aktanteckning i JR 15-VÄT-65 15-VÄT-365
Hallby 1:18
Hemmansklyvning BC 1863-03-31 15-VÄT-41
Ägoutbyte 1875-12-15 15-VÄT-48
Övrig aktanteckning i JR 15-VÄT-65 15-VÄT-365
Hallby 1:8 an; gemensamt med Hallby Skattegården 1:21-1:31
Enskifte B 1827-02-16 15-VÄT-18 Hallby Storegården 2:10, 2:11, 2:17-2:20, 
Ägoutbyte CB 1829-06-26 15-VÄT-20 Margreteberg 1:2, Hallby Fiskaregården 3:2
Delning av skogsmark A 1836-03-26 15-VÄT-21 Hertvikstorp 1:2, Anundstorp 1:2-1:5, Fiskaretorp 1:4
Ägoutbyte fig 2 1955-02-12 15-VÄT-241
Övrig aktanteckning i JR

Hallby 1:30 Hallby 1:20 6an; gemensamt med Hallby Skattegården 1:21-1:31
AVS 1906-09-03 §38 Hemmansklyvning A 1885-01-20 15-VÄT-55 Hallby Storegården 2:10, 2:11, 2:17-2:20, 
(Hallby Skattegården 1:30) Ägoutbyte fig 1,2 1933-11-17 15-VÄT-115 Margreteberg 1:2, Hallby Fiskaregården 3:2

Fastighetsreglering 1972-12-01 15-VÄT-305 Hertvikstorp 1:2, Anundstorp 1:2-1:5, Fiskaretorp 1:4
Fastighetsbestämning fig 21-24
Fastighetsreglering 1986-01-31 1580-116
Fastighetsreglering 1997-03-21 1580-727
Fastighetsbestämning 1998-04-17 1487K18/1998
Övrig aktanteckning i JR 15-VÄT-65 15-VÄT-365

Hallby 1:31 Hallby 1:10 an; gemensamt med Hallby Skattegården 1:21-1:31
AVS 1906-09-03 §42 Enskifte D 1827-02-16 15-VÄT-18 Hallby Storegården 2:10, 2:11, 2:17-2:20, 
(Hallby Skattegården 1:31) Hemmansklyvning av P-Vänersnäs Margreteberg 1:2, Hallby Fiskaregården 3:2

Hallby 1:13 C 1844-07-06 15-VÄT-33 Hertvikstorp 1:2, Anundstorp 1:2-1:5, Fiskaretorp 1:4
Delning av utmark AD 1876-07-03 15-VÄT-50
Övrig aktanteckning i JR 15-VÄT-65 15-VÄT-365 ai, det till 1:10 hörande vattenområdet utgöres av

den 1906 lagfarna lgh Hallby Skattegården 1:31

Hallby 2:17 Hallby 2:5 an; gemensamt med Hallby Skattegården 1:21-1:31
AVS 1884-11-13 §183 Laga Skifte AE 1863-03-31 15-VÄT-41 Hallby Storegården 2:10, 2:11, 2:17-2:20, 
(Hallby Storegården 2:17) Laga Skifte av samf mark G 1881-12-31 15-VÄT-52 Margreteberg 1:2, Hallby Fiskaregården 3:2

Hertvikstorp 1:2, Anundstorp 1:2-1:5, Fiskaretorp 1:4

al, vattenområdet avskilts från 2:5 i en år 1884   
lagfaren avsöndring, med det areal undantag varom
nämnts ovan under 6x

Hallby 2:18 Hallby 2:3 an; gemensamt med Hallby Skattegården 1:21-1:31
AVS 1885-01-20 §211 Laga skifte AC 1863-03-31 15-VÄT-41 Hallby Storegården 2:10, 2:11, 2:17-2:20, 
(Hallby Storegården 2:18) Laga skifte av samf mark H 1881-12-31 15-VÄT-52 Margreteberg 1:2, Hallby Fiskaregården 3:2

Fastighetsreglering 1991-10-25 1580-499 Hertvikstorp 1:2, Anundstorp 1:2-1:5, Fiskaretorp 1:4
Hallby 2:6
Hemmansklyvning A 1881-12-31 15-VÄT-52
Hallby 2:7
Hemmansklyvning B 1881-12-31 15-VÄT-52
Avstyckning 1947-12-17 15-VÄT-214
Hallby 2:8
Hemmansklyvning C 1881-12-31 15-VÄT-52

Hallby 2:19 Hallby 2:12 an; gemensamt med Hallby Skattegården 1:21-1:31
AVS 1906-09-03 §40 Hemmansklyvning A 1887-11-18 15-VÄT-56 Hallby Storegården 2:10, 2:11, 2:17-2:20, 
(Hallby Storegården 2:19) Delning av soldattorp A 1905-12-27 15-VÄT-63 Margreteberg 1:2, Hallby Fiskaregården 3:2

Hallby 2:13 Hertvikstorp 1:2, Anundstorp 1:2-1:5, Fiskaretorp 1:4
Hemmansklyvning B 1887-11-18 15-VÄT-56
Delning av soldattorp B 1905-12-27 15-VÄT-63
Hallby 2:14
Hemmansklyvning C 1887-11-18 15-VÄT-56 ae, vattenområdet avskilts från 2:12 - 2:14 till den
Delning av soldattorp C 1905-12-27 15-VÄT-63 år 1906 första gången lagfarna lgh Hallby Sg 2:19
Fastighetsreglering 1996-01-17 1580-684



Fastighet Ursprung Datum Aktbeteckning Överlantmätarens utredning

Hallby 2:20 Hallby 2:9 an; gemensamt med Hallby Skattegården 1:21-1:31
AVS 1906-09-03 §44 Hemmansklyvning D 1881-12-31 15-VÄT-52 Hallby Storegården 2:10, 2:11, 2:17-2:20, 
(Hallby Storegården 2:20) Margreteberg 1:2, Hallby Fiskaregården 3:2

Hertvikstorp 1:2, Anundstorp 1:2-1:5, Fiskaretorp 1:4

am, vattenområdet avskilts från 2:9 till den år 1906
lagfarna lgh Halllby Storegården 2:20

Hallby 3:2 Hallby 3:1 af, vattenområdet avskilts från Hallby 3:1 till den år
AVS 1884-11-13 §183 Delning av Toremosse A:XIII 1865-07-18 15-VÄT-365 1884 lagfarna lgh Hallby 3:2, tillsammans med Mar-
(Hallby Fiskaregården 3:2) Delning av Toremosse A:XIII 1865-07-18 16-YB-33 greteberg 1:1 som blir Margreteberg 1:2, detta med 

Delning av Skogsmark A 1875-12-15 15-VÄT-47 beaktande av det arealundantag som nämts ovan
Delning av samfällighet B 1876-07-03 15-VÄT-50 under 6x
Fastighetsbestämning 1982-04-02 15-VÄT-357

an; gemensamt med Hallby Skattegården 1:21-1:31
Hallby Storegården 2:10, 2:11, 2:17-2:20, 
Margreteberg 1:2, Hallby Fiskaregården 3:2
Hertvikstorp 1:2, Anundstorp 1:2-1:5, Fiskaretorp 1:4

Hemmingstorp 1:2 Hemmingstorp 1:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Laga skifte C 1858-11-30 15-VÄT-37
(Hemmingstorp eller Laga skifte av Toremossen A:XXIV 1865-07-18 15-VÄT-365
Frösjö 1:2) Laga skifte av Toremossen A:XXIV 1865-07-18 16-YB-33

Fastighetsreglering 1974-01-25 15-VÄT-315
Fastighetsreglering 1986-11-07 1580-176
Fastighetsreglering 1992-07-23 1580-555

Hertvikstorp 1:2 Hertvikstorp 1:1 ag,  vattenområdet avskilts från 1:1 till den år 1885
AVS 1885-03-13 §60 Laga skifte av Toremossen A:VIII 1865-07-18 15-VÄT-365 lagfarna lgh Hertvikstorp 1:2
(Hertviks eller Laga skifte av Toremossen A:VIII 1865-07-18 16-YB-33 an; gemensamt med Hallby Skattegården 1:21-1:31
Göranstorp 1:2) Laga skifte av skogsmark C 1875-12-15 15-VÄT-47 Hallby Storegården 2:10, 2:11, 2:17-2:20, 

Laga skifte av utmark C 1875-12-15 15-VÄT-49 Margreteberg 1:2, Hallby Fiskaregården 3:2
Delning av utmark D 1876-07-03 15-VÄT-50 Hertvikstorp 1:2, Anundstorp 1:2-1:5, Fiskaretorp 1:4
Övrig aktanteckning i JR AKT 15-VÄT-10A

Hönsemaden 1:4 Hönsemaden 1:2 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Hemmansklyvning A 1861-05-30 15-VÄT-40

Övrig aktanteckning i JR AKT 15-VÄT-365
Hönsemaden 1:3
Hemmansklyvning B 1861-05-30 15VÄT-40
Fastighetsreglering 1993-08-30 1580-593
Fastighetsreglering 2002-03-05 1487K-2/2002

Kvillen 1:2 Kvillen 1:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Laga skifte av Toremossen A:II 1865-07-18 15-VÄT-365
(Kvillan 1:2) Laga skifte av Toremossen A:II 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1896-03-17 15-VÄT-58
Ledningsåtgärd 1992-04-10 1580-539

Kyrkebytomt 1:2 Kyrkebytomt 1:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1884-11-13 §181 Storskifte av inägor B 1768-02-16 15-VÄT-1

Enskifte 1806-10-17 15-VÄT-27
Laga skifte av Toremossen A:XVIII 1865-07-18 15-VÄT-365
Laga skifte av Toremossen A:XVIII 1865-07-18 16-YB-33
Fastighetsreglering 1999-09-21 1487K30/1999
Fastighetsreglering 2000-10-19 1487K47/2000

Lilla Lunden 1:2 Lilla Lunden 1:1 r, vattenområdet avskilts från 1:1till den år 1884
AVS 1884-11-10 §14 Laga skifte av Toremossen AL:XVIII 1865-07-18 15-VÄT-365 lagfarna avsöndringen
(Lunden Lilla 1:2) Laga skifte av Toremossen AL:XVIII 1865-07-18 16-YB-33

Lilla Lunden 1:3 Lilla Lunden 1:1 r, vattenområdet avskilts från 1:1till den år 1885
AVS 1885-01-20 §211 Laga skifte av Toremossen AL:XVIII 1865-07-18 15-VÄT-365 lagfarna avsöndringen
(Lunden Lilla 1:3) Laga skifte av Toremossen AL:XVIII 1865-07-18 16-YB-33

Margreteberg 1:2 Margreteberg 1:1 an; gemensamt med Hallby Skattegården 1:21-1:31
AVS 1884-11-13 §183 Delning av Toremosssen A:XIII 1865-07-18 15-VÄT-365 Hallby Storegården 2:10, 2:11, 2:17-2:20, 
(Rudet eller Margreteberg Delning av Toremosssen A:XIII 1865-07-18 16-YB-33 Margreteberg 1:2, Hallby Fiskaregården 3:2
1:2) Delning av skogsmark A 1875-12-15 15-VÄT-47 Hertvikstorp 1:2, Anundstorp 1:2-1:5, Fiskaretorp 1:4

Delning av samfällighet B 1876-07-30 15-VÄT-50
Ägoutbyte fig 5+6 1955-02-12 15-VÄT-241 af, vattenområdet avskilts från Hallby 3:1 till den år
Fastighetsbestämning 1982-04-02 15-VÄT-357 1884 lagfarna lgh Hallby 3:2, tillsammans med Mar-

greteberg 1:1 som blir Margreteberg 1:2, detta med 
beaktande av det arealundantag som nämts ovan
under 6x



Fastighet Ursprung Datum Aktbeteckning Överlantmätarens utredning

Munkesten 1:9 Munkesten 1:2 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Enskifte A 1825-01-13 15-VÄT-16

Fastighetsreglering fig 4 1990-11-16 1580-421
Munkesten 1:3
Enskifte B 1825-01-13 15-VÄT-16
Fastighetsreglering fig 1-3, 5, 59-62 1990-11-16 1580-421

Näs 2:6 Näs 2:5 i, vattenområdet avskilts från 2:5 genom en år 1884
AVS 1884-09-08 §45 Laga skifte F 1829-06-26 15-VÄT-5 lagfaren avsöndring
(Näs Sven Olofsgården 2:6) Fastighetsreglering 1989-06-02 1580-319

Näs 2:7 Näs 2:2 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1884-11-13 §181 Laga skifte C 1829-06-26 15-VÄT-5
(Näs Sven Olofsgården 2:7) Övrig aktanteckning i JR AKT 15-VÄT-365

Näs 2:8 Näs 2:2 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Laga skifte C 1829-06-26 15-VÄT-5
(Näs Sven Olofsgården 2:8) Övrig aktanteckning i JR AKT 15-VÄT-365

Näs 2:3
Laga skifte D 1829-06-26 15-VÄT-5
Övrig aktanteckning i JR AKT 15-VÄT-365
Näs 2:4
Laga skifte E 1829-06-26 15-VÄT-5
Fastighetsbestämning 1990-01-12 1580-361

Näs 2:9 Näs 2:2 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-06-18 §102 Laga skifte C 1829-06-26 15-VÄT-5
(Näs Sven Olofsgården 2:9) Övrig aktanteckning i JR AKT 15-VÄT-365

Näs 3:6 Näs 3:4 l, vattenområdet avskilts från  3:4 och 3:5 till de
AVS 1884-09-08 §49 Hemmansklyvning A 1868-08-14 15-VÄT-45 år 1884 lagfarna avsöndringarna 3:6 och 3:7
(Näs Ravelsgården 3:6) Ägoutbyte 1970-05-15 15-VÄT-299

Fastighetsbestämning 1990-01-12 1580-361

Näs 3:7 Näs 3:5 l, vattenområdet avskilts från  3:4 och 3:5 till de
AVS 1884-09-08 §46 Hemmansklyvning B 1868-08-14 15-VÄT-45 år 1884 lagfarna avsöndringarna 3:6 och 3:7
(Näs Ravelsgården 3:7) Fastighetsbestämning 1977-06-10 15-VÄT-325

Fastighetsreglering 1983-04-08 15-VÄT-362
Fastighetsbestämning 1990-01-12 1580-361

Näs 3:8 Näs 3:3 k, vattenområdet har avskilts från 3:3 genom en
AVS 1906-09-03 §36 Laga skifte H 1829-06-26 15-VÄT-5 år 1906 lagfaren avsöndring
(Näs Ravelsgården 3:8) Fastighetsreglering 1989-06-02 1580-319

Näs 4:2 Näs 4:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1884-11-13 §181 Storskifte av inägor A 1768-02-16 15-VÄT-1
(Näs Stommen 4:2) Enskifte 1806-10-17 15-VÄT-27

Laga skifte av Toremossen A:XX 1865-07-18 15-VÄT-365
Laga skifte av Toremossen A:XX 1865-07-18 16-YB-33
Ägoutbyte fig nr 4-7 1933-02-28 15-VÄT-124

Puketorp 1:2 Puketorp 1:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Laga skifte B 1858-11-30 15-VÄT-37
(Frösjö eller Puketorp 1:2) Laga skifte av Toremossen A:XXIII 1865-07-18 15-VÄT-365

Laga skifte av Toremossen A:XXIII 1865-07-18 16-YB-33

Puketorp 1:3 Puketorp 1:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-06-18 §102 Laga skifte B 1858-11-30 15-VÄT-37
(Frösjö eller Puketorp 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXIII 1865-07-18 15-VÄT-365

Laga skifte av Toremossen A:XXIII 1865-07-18 16-YB-33

Stora Lunden 1:2 Stora Lunden 1:1 s, vattenområdet har avskilts från 1:1 genom en
AVS 1885-01-20 §211 Arealavmätning 15-VÄT-72 år 1885 lagfaren avsöndring
(Lunden Stora 1:2) Arealavmätning A 1786-01-30 15-VÄT-14

Rågångsutstakning A 1786-01-30 15-VÄT-14
Laga skifte av Toremossen AL:XV 1865-07-18 15-VÄT-365
Laga skifte av Toremossen AL:XV 1865-07-18 16-YB-33

Sven-Hanstorp 1:2 Sven-Hanstorp 1:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Laga skifte F 1885-11-30 15-VÄT-37
(Frösjö eller Sven- Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 15-VÄT-365
Hanstorp 1:2) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Vänersnäs 2:2 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365
(Ekedalen 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX

Vänersnäs 2:3 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365
(Eketorp 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX

Vänersnäs 2:4 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365
(Eketorp Lilla 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX

Vänersnäs 2:5 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365
(Gena 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX



Fastighet Ursprung Datum Aktbeteckning Överlantmätarens utredning

Vänersnäs 2:6 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365
(Hagen 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX

Vänersnäs 2:7 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365
(Slumpetorp 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX

Vänersnäs 2:9 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365
(Stockevik Lilla 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX

Vänersnäs 2:10 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365
(Stockevik Stora 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX

Vänersnäs 2:11 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365
(Svedjan 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX

Vänersnäs 2:12 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365
(Sågare eller Sjöttorp 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX

Vänersnäs 2:13 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365
(Udden 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX

Vänersnäs 2:14 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365
(Vågsäter 1:3) Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33

Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX

Vänersnäs 2:15 Vänersnäs 2:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1906-10-29 §126 Laga skifte 1865-07-18 15-VÄT-365

Laga skifte av Toremossen A:XXII 1865-07-18 16-YB-33
Arealavmätning 1893-00-00 15-VÄT-57
Sammanföring Jordeboken 1926-03-04 A:AXLVIII, A:XLIX

Vnäs-Karstorp 1:2 Vnäs-Karstorp 1:1 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Laga skifte D 1885-11-30 15-VÄT-37
(Skräddare eller  Laga skifte av Toremossen A:XXV 1865-07-18 15-VÄT-365
Karstorp) Laga skifte av Toremossen A:XXV 1865-07-18 16-YB-33

Vänersnäs-Åker 1:16 Vänersnäs-Åker 1:10 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Hemmansklyvning G 1883-06-19 15-VÄT-53
(Åker 1:16) Ägoutbyte fig 2 1939-08-22 15-VÄT-147

Fastighetsreglering 1987-12-18 1580-230
Vänersnäs-Åker 1:11
Hemmansklyvning H 1883-06-19 15-VÄT-53
Vänersnäs-Åker 1:2
Laga skifte B 1865-07-18 15-VÄT-43
Ägoutbyte fig 1-3 1933-02-28 15-VÄT-124
Vänersnäs-Åker 1:4
Hemmansklyvning A 1883-06-19 15-VÄT-53
Vänersnäs-Åker 1:5
Hemmansklyvning B 1883-06-19 15-VÄT-53
Fastighetsbestämning 1990-11-16 1580-420
Vänersnäs-Åker 1:6
Hemmansklyvning C 1883-06-19 15-VÄT-53
Fastighetsbestämning 1991-01-11 1580-434
Vänersnäs-Åker 1:7
Hemmansklyvning D 1883-06-19 15-VÄT-53
Ägoutbyte fig 2-4 1915-08-23 15-VÄT-69
Vänersnäs-Åker 1:8
Hemmansklyvning E 1883-06-19 15-VÄT-53
Ägoutbyte 1 1915-08-23 15-VÄT-69
Fastighetsbestämning 1991-01-11 1580-434
Vänersnäs-Åker 1:9
Hemmansklyvning F 1883-06-19 15-VÄT-53



Fastighet Ursprung Datum Aktbeteckning Överlantmätarens utredning

Vänersnäs-Åker 3:4 Vänersnäs-Åker 3:3 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Laga skifte E 1865-07-18 15-VÄT-43
(Åker-Svenningsgården 3:4) Fastighetsreglering 1982-01-15 15-VÄT-354

Vänersnäs-Åker 3:5 Vänersnäs-Åker 3:2 p, vattenområdet har frånskilts genom en år 1906
AVS 1906-09-03 §56 Laga skifte D 1865-07-18 15-VÄT-43 lagfaren avsöndring, 3:5, motsvarande 6p i 2 skiften
(Åker-Svenningsgården 3:5)
Änden 1:7 Änden 1:3 Torde inte motsvaras av något område eller andel 
AVS 1885-01-20 §211 Enskifte av inägor B 1827-02-24 15-VÄT-31

Laga skifte av utmark C 1857-06-29 15-VÄT-35
Ägoutbyte fig 1 1954-07-31 15-VÄT240
Ledningsåtgärd 1992-04-10 1580-539
Fastighetsreglering 1994-08-18 1580-628
Fastighetsreglering 2001-05-22 1487K-21/2001
Änden 1:5
Hemmansklyvning A 1857-06-29 15-VÄT-35
ÄULL-förrättning 1994-08-18 1580-628
Teknisk åtgärd, inställd förrättning 1994-02-01 1580-609
Änden 1:6
Hemmansklyvning B 1857-06-29 15-VÄT-35
Ledningsåtgärd 1992-04-10 1580-539
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Ägofigurer Enl. Utredning 46 Uppdaterade 
fastigheter fastigheter

a Frugården 1:1 Frugården 1:5
b Näs Simmenegården 6:1 Frugården 1:5
c Grundhulan 1:1 Frugården 1:5
d Backa 1:1 Frugården 1:5
e Nolgården 1:1 Frugården 1:5
f Älekärr 1:1 Frugården 1:5
g Näs Oregården 7:6 Frugården 1:5
h Näs Oregården 7:5 Frugården 1:5
i Näs 2:6 Näs 2:6
k Näs 3:8 Näs 3:8
l Näs 3:6, 3:7 Näs 3:6, 3:7
m Vänersnäs Åker 2:3 Vänersnäs-Åker 2:3
n Näs 1:3, 1:4 Näs 1:3, 1:4

o Åker 4:1 Näs 8:13
p Åker 3:5 Vänersnäs-Åker 3:5
r Lilla Lunden 1:2, 1:3 Lilla Lunden 1:2, 1:3
s Stora Lunden 1:2 Stora Lunden 1:2
t Hallby 4:1 Hallby 4:1
u Hallby 1:22-1:29 Hallby 1:23, 1:25, 1:29, Margreteberg 1:8

v Hallby 1:20 Hallby 1:20

x Hallby 1:29

Hallby 1:29 utom 10 tunnland hörande 
till
Hallby 2:17, 3:2, Margreteberg 1:2, 1:8

y Hallby 1:26 Margreteberg 1:8
z Hallby 1:28 Margreteberg 1:8
aa Hallby 1:27 Margreteberg 1:8

ab Hallby 1:23 Hallby 1:42
ac Hallby 1:25 Hallby 1:25
ad Hallby 1:24 Margreteberg 1:8
ae Hallby 2:19 Hallby 2:19
af Hallby 3:2, Margreteberg 1:2 Hallby 3:2 Margreteberg 1:2
ag Hertvikstorp 1:2 Hertvikstorp 1:2
ah Fiskaretorp 1:4 Fiskaretorp 1:4
ai Hallby 1:31 Hallby 1:31
ak Anundstorp 1:2, 1:3 Anundstorp 1:2, 1:3
al Hallby 2:17 Hallby 2:17
am Hallby 2:20 Hallby 2:20

an

Hallby 1:21-1:31 Hallby 2:10, 
2:11, 2:17-2:20, 3:2, 
Margreteberg 1:2, Fiskaretorp 
1:4, Hertvikstorp 1:2, 
Anundstorp 1:2-1:5

Hallby 1:21-23, 25, 29-31, 2:10, 11, 17-
20, 3:2 Margreteberg 1:2, 1:8
Fiskaretorp 1:4, Hertvikstorp 1:2, 
Anundstorp 1:2-1:5

Kommentarer

Här råder stor osäkerhet då vi
bara utrett Åker 4:1 mha. FDS

Hallby 1:22 har överförts till 1:20 
Akt 15-VÄT-305

Avst. Lotten erhöll allt vattenomr. 
Enl ÄJB 12:4  Akt 15-VÄT-263

Mats Andersson
Bilaga C
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Mats Andersson
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Vänerns fiskareförbund 
förening:s fastighetsinnehav

Äger hela fastigheten
Äger andel i fastigheten
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