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Sammanfattning
Si -rige ar ett relatilt glestbefolkatland med stom regioner som kan klassificerassom gles::.;r landsbygd.Dessaomr6denhar kontinuerligt sedanmitten av lgoo-talet avbefolkatsyt---rigaregenomatt allt fler m?inniskors6kt sig till stedemaoch derasomkrets lor att skaffa sig
Ei€re och eft bekvamtboende.De fremstaorsakematill fiireteelsenar den omfattandeindust:-;liseringen och det svenskajordbrukets omstrukturedngar.Men de senasteeren har ett
::::rkbart trendbrott infunnit sig. I flera regioner runt om i landet minskar inte l?ingrelandsi sammautstr?ickring.I fursta hand ?irdet pe den tatortsn?falandsbygden
,-1;gdsbefolkningen
*-n skillnaden marks genom en tikande befolkning och inflyttning men aven den lite mer
-igst befolkadelandsbygdenkan pA vissa orter notera ett uppsving.Att bo pa landet har bliYit
in form av statussymboloch en alltmer uppskattadboendeform.Popularitetenmiirks framfiirJlt hos bamfamiljer som vill sdka lugnet utanftir stadensstressigalivsmiljti men aven hos
:redelilders par som vill varvar ner n?irpensionseldembdrjar narmasig.
I mitten av 1990lalet andradejord- och skogsbrukspolitikeni Sverigeinriktning inom ett
ilertal omriden och den svenskalagstiftningengenomgickett antal beaktansvardaftiriindringoch jordfiirv?irvslagstiftningenoch
ar, Bland annat modemiseradesfastighetsbildningslagen
Andringarna i lagstiftningen
omstaindigheter.
villkor
och
efter
dagens
erpassadestydligare
innebar att fiirutsattningama liir att bilda fastigheter pA landsbygden liiriindrades och furenklades.Exempelvis omkonstrueradesskyddetfiir de areellaniiringamaoch det blev enklare att
Efter detta har antaletavstyckningarfor bostadsstdrre bostadsfastigheter.
.ilda arealm?issigt
erdamel i kanskommunema till storstademablivit fler och efterfrigan pi s6 kallade "hiist5-rtdar"har stigit knftigt. Villkoren och miijlighetema och har blivit b?ittre.Idag ser m6jlighe::r att ta till vara pi landsbygdensunika liirutsattningaroch genom olika atgarderutveckla
;en till en trivsam boendemiljdftr bide miinniskoroch djur bAttreut an pa lange.
Landsbygdsutvecklingar ett omfattade och innehellsdkt arbete som inbegriper ett antal
olika akt6reroch ett flertal olika iimnesomriden.En viktig del av landbygdsuwecklingsarbetet
-st6r av itgiirder som ar koppladetill fastigheteroch fastighetsbildning.Ett antal ftilsiik och
gynna en positiv
:n del arbetehar genomfiirts fiir att genom olika lastighetsbildningsatgarder
lagstiftningen,
av
kan
utrattas.
Modemiseringen
mer
men
betydligt
:=r'ecklingav landsbygden
den dkandeefterfrigan och intressetsamt bdsten pa atgzirderoch initiativ ligger till grund 1tr
.\amensarbetetsinnehall.
Ett av examensarbetetsfremsh syften ar att utreda oah klargdra de formella forutsafiningr:na ftir fastighetsbildningpi landsbygdenoch lagstOdetfiir dessafims i lorsta hand i FastigPlan- och bygglagen samt i Jordfiirvdrvslagen.En noggrann analys av
:-ersbildningslagen,
:--ssaoch tillhdrandepropositionerom lagstiftningamasfiirZindringarhar d?irft'rutfiirts. Dess:om har en del praktiskaexempelstuderatsoch belysts.Ytterligare ett syfte med examensar--€ietvar att tifia pa hur arbetetmed landsbygdsutvecklingbedrivs och ser ut idag samt studera
.:ika praktiskamdjligheter som finrls fi)r att genom fastighetsbildningenkuma underlafiaoch
:.nna en positiv landsbygdsutveckling. Fcir att fi en uppfattning och svar pi dessa och ]tter:;are frigest?illningar genomftlrdes en intewjuserie med ffinafiningslantmiitare frin tv6 olika
..:rtrniiterimyndigheter
och med kommunrepresentanter fren tle olika landsbygdskommuner.
var aft bland annat att studera hur arbetet med landsbygdsutkommunintervjuema
med
Sl1iet
'"::kling och fastighetsbildningbedrivs i olika kommuner och titta pe vilket samarbetesom
j=rs mellan de involvemdeaktdrema.De kommuner som valdes ut att inga i intervjuserienar
:=,'naboda, Torsis och Kalmar kommun. Anledningen till att Kalmar kommun, som inte ?ir
3-, uQraglad landsbygdskommun, utsigs till att ing6 intervjugruppen var lijr att studera om
k finns nigra skillnader i exempelvissynsatt,arbetsmetoder,engagemangm.m. mellan en

kommun med en stdrre tato{ och en typisk landsbygdskommun.Bakgrundentill intervjuema
med lantm:itarnavar att undersdkahur fastighetsbildningpi landsbygdentilliimpas praktiskt
har i landsbygdsutvecklingsarbetet.
och titta pa vilken roll lantmaiterimyndighetema
Den insamladestatistiken,bakgrundsinformationen,faktauppgiftemam.m. samt de ut{brda intervjusamtalenfick sedanutg6ra tilldckligt underlagsmaterialfiir att kunna genomfbra
Resultatetav analysenbekr?iftar
en grundlig analysoch lyfta fram viktiga diskussionspunkter.
bl.a. att intressetoch eftefragan fiir att bosatta sig och,/ellerbedriva nigon verksamhetpi
landsbygdenhar cikat.Men dessvarresaknasdet bide medel och kunskap fur att fiirvalta och
ta hand om det 6kade trycket. Dessutomvar kunskapernaom lagstiftningenoch dessmiijligVidare var inte det lilla samarbetet
heter valdigt begriinsadehos kommunrepresentantema.
som idag existerarmellan de involverade aktdrcma sarskilt bra utan skulle kunna fiintarkas
pa mangasett.
Intressetoch engagemangetlor att arbeta med landsbygdsutvecklingoch fastighetsbildning skiljde sig 6t en hel del emellan kommunema.Aven i arbetssaftoch antal genomliirda
idder och projekt seg olika ut i de utvalda kommune.na.Exempelvisvar intressetoch motivationen lor att med hjalp av fastighetsbildningutveckla landsbygden,stcirrei Emmabodaoch
Torsis kommun an i Kalmar kommun. Kalmar kommun hade dessutominte genortfiirt lika
minga projekt och iddforslag.
som lantmatarnavar att det
En allm?in uppfattning hos siv?il kommunrepresentantema
saknasett organiseratoch struktureratsatt, som exempelvisen utarbetadmodell eller metod,
att arbeta efter. Gladjandenog kiinner dock samtliga intervjuadeatt de har en positivare insdllning och en stdrre framtidstro fbr landsbygdenidag iin de hade filr bara negra ar sedan.
Samtliga var ocksi villiga till att satsamer tid och resurserpi fastighetsbildningoch landsbygdsutvecklingframtiden.
Analysen och diskussionspunkternavacker sjalvklart ftigan om hur arbetet med fastighetsbildningoch landsbygdsutvecklingska kunna lorbattras.Eflersom utvecklingenav landsbygden ar ett langsiktigt och insatskravandearbetear det extra viktigt att detjobbet sker pa ett
struktureratoch organiseratsAtt.Arbetssattsom kan vara val varda att lyfta fram och belysa?ir
att bedriva arbetetenligt en utarbetadarbetsmodelleller framstalld metod. Ett liiirslagskulle
kunna vara attjobba efter eller ta sttid utav en framtagen"landsbygdsmodell".Modellen bijr i
lorsta hand fungera som ett komplement eller hjiilpmedel vid samhiillsplaneringpi olika nivier, som t.ex- nar kommunema framstiiller sina iiversiktsplaner,och besteutav ett antal utModellens syfte ar aft undervalda byggstenarkoppladetill olika fastighetsbildningsatgarder.
och pA s6 s:itt uppna effektivitet i arbetet
iatta och struktureralandsbygdsutvecklingsarbetet
och ett gott resultat.Nigra liirslag p6Lbyggstenarkan vara kommunikation och infrastrukturmiijligheteL boendemiljii, va.systemen;tillging 1il1bredbandoch telefoni,jakt- och fiskemojligheter, titlfredstiillande service samt utbud av attraktiva tomter. Sedankan en unik landsbygdsmodell arbetas fram med dessa punkter som underlag och kompletteras i mer eller
mindre omfattninsenberoendeoA hur och av vem modellen ska anvandas.
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