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Ansökan om forskningsmedel för projekt inom övergripande 

forskningsprogram om markanvändning 

Håller äganderätten till skogsmark på att urholkas? 

Bakgrund  

En utgångspunkt vid frågor om markanvändning är att en markägare enligt 2 kap 15 § regeringsformen 

har rätt till ersättning när han måste avstå från sin mark eller åläggs intrång och 

rådighetsinskränkningar av olika slag. En annan är att inskränkning bara ska ske när det råder ett 

angeläget allmänt intresse. Emellertid har Sverige som bekant ett antal regler på europeisk nivå att ta 

hänsyn till – i vissa fall direkt tillämpliga och i vissa fall nödvändiga att implementera i svensk rätt. EUs 

regler om fridlysning av arter och skydd för habitat och livsmiljöer; art- och habitatdirektivet och 

fågeldirektivet, är två exempel, vilka sedan implementerats i miljöbalken och som låg till grund för 

artskyddsförordningen som infördes i svensk lag 2008. För skogsnäringen är dessa regler tillsammans 

med bl. a. Miljöbalken och Skogsvårdslagen högst relevanta och de innebär ett antal hinder av olika 

karaktär, med olika rättsföljder, för utövandet av äganderätt. Vi har även ett antal konventioner som 

Århuskonventionen och EKMR som lägger ytterligare perspektiv på frågan. 

Samtidigt finns det en omfattande forskning som visar på vikten av väldefinierade och långtgående 

äganderätt för ett effektivt utnyttjande av resurser, däribland mark och skog. Ingrepp i äganderätten 

måste därför vara motiverade. Ofta motiveras intrång i äganderätten utifrån någon typ av 

marknadsmisslyckande. Att en begränsning i äganderätten teoretiskt kan motiveras utifrån 

marknadsmisslyckanden betyder dock inte att det regelverk som finns på plats eller tas fram är det 

mest effektiva. Det finns även s k politikermisslyckanden som innebär att det regelverk som den 

politiska processen resulterar i inte nödvändigtvis är det mest önskvärda utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Det är därför av intresse att utvärdera regelverket kring äganderätten.  

Forskningsprogram om markanvändning med utgångspunkt i de tre 
hållbarhetsmålen och de grundläggande principerna för rättsstaten 

Avdelningen Fastighetsvetenskap vid LTH, Lunds universitet, bedriver utbildning och forskning om hur 

fastigheter används, i vid mening. Detta inbegriper frågeställningar om fastigheter som juridiska och 

ekonomiska objekt men också om vad fastigheter betyder i social mening, för människor som individer 

och kollektiv. Exempelvis har flera av avdelningens verksamma forskare de senaste åren ägnat sig åt 

ett projekt i samarbete med WSP och finansierat av Trafikverket i syfte att belysa effekter av de 

planerade höghastighetsbanorna mellan Stockholm och Malmö och Stockholm och Göteborg. En fråga 

som belysts är hur stora infrastrukturprojekt bör finansieras och vilka effekter de kan komma tänkas 

ha på fastighetsmarknaden.   

Avdelningen arbetar nu för att etablera ett forskningsprogram som ska ta ett helhetsgrepp om 

markanvändning generellt. Organisatoriskt är målet att forskningsprogrammet ska löpa kontinuerligt 

över längre tid och vara en samlingspunkt för forskning om hur mark används och hur denna 

användning regleras och planeras, samt vad detta innebär för både för individer och för samhället i 

stort. Kunskapsmässigt är målet att producera policyrelevant forskning om markanvändning utifrån 
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nämnda utgångspunkter. Metodmässigt kommer forskningen att i första hand utgå från en ansats med 

grund i nationalekonomisk teoribildning, samt rättsekonomi och rättssociologi med planeringen av 

samhället som utgångspunkt. En central aspekt är att undersöka konsekvenserna av rättsreglernas 

utformning och tillämpning för de grundläggande principerna för rättsstaten. Med en metodmässig 

utgångspunkt i ekonomi, juridik och sociologi finns bredden att tvärvetenskapligt forska om 

markanvändningens förhållande till lag, ekonomiska och sociala värden. Dessa kompetenser finns 

representerade hos avdelningens anställda och affilierade forskare.  

Med starkt fokus på policyrelevant forskning kommer rapporter att vara en given form av output, både 

för publicering i vetenskapligt fackgranskade tidskrifter och populärvetenskapliga texter på svenska. 

Forskningsprogrammets fokus på policyrelevans kommer att kombineras med ett stort fokus även på 

den vetenskapliga produktionen. Förutom att producera direkt tillämpbar forskning på aktuella 

frågeställningar är en tydlig ambition med forskningsprogrammet att bidra till teori- och 

metodutveckling inom ämnets vetenskapliga ram. 

Problembeskrivning 

I likhet med andra viktiga resurser är tillgången på mark begränsad samtidigt som den är viktig för 

många olika och konkurrerande ändamål. Till skillnad från andra resurser har mark dock den karakteristiska 

egenskapen att den inte är flyttbar. Externaliteter – negativa eller positiva effekter som påverkar 

utomstående, t.ex. grannar, allmänhet eller miljövärden – är vanliga och inte sällan allvarliga. 

Externaliteter är särskilt viktiga att studera när det gäller markanvändning, eftersom markens läge är 

fixt. Detta förklarar varför markanvändning i högre utsträckning än annan verksamhet omfattas av 

olika former av planering och reglering från samhället sida. Planering och reglering är verksamheter 

som normalt inte är utsatta för konkurrensens disciplinerande verkan. Därför är det en särskilt 

angelägen forskningsfråga att granska effekterna av planering och reglering, både av enskilda åtgärder 

och den samlade effekten av olika åtgärder av planerings- och regleringskaraktär.  

Mark (fastigheter) utgör den huvudsakliga delen av svenskars förmögenhet.  Regleringar och planering 

som berör mark påverkar denna förmögenhet och dess fördelning och kan få stora konsekvenser, både 

för enskilda individer men också för samhället i stort. Exempelvis tas hushållens höga skuldsättning 

ofta upp som ett orosmoln i den svenska ekonomin, och den beror i sin tur i stor utsträckning på 

regleringar av fastighetsmarknaden – som regleringar av bostadsmarknaden och förändringar av 

skatter – som påverkar fastighetsvärdena.  

Att markanvändning kan ge upphov till målkonflikter är lätt att förstå utifrån de många olika 

användningsområdena för mark, exempelvis: 

 bostäder 

 infrastruktur 

 produktion av varor och tjänster 

 handel 

 energiproduktion 

 livsmedelsproduktion 

 rekreation och naturupplevelser 

 biologisk mångfald 

 levande landsbygd 
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 enskildas försörjning 

 produktion av förnyelsebara material 

 klimatnytta 

Varje fall av markanvändning påverkas av omkringliggande markanvändning, vilket innebär att den 

behöver analyseras som ett sammanhängande system. All markanvändning ingår samtidigt i ett 

ekologiskt system, ett ekonomiskt system och ett socialt system. Varje förändring kommer att ha 

påverkan inom alla system och därmed på alla hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmålen kommer att 

vara centrala utgångspunkter för forskningen, tillsammans med de grundläggande principerna för rättsstaten. 

I de flesta frågeställningarna kommer det att bli aktuellt att utvärdera hur rättsregler och rättstillämpning 

bidrar till uppfyllande av hållbarhetsmålen och principerna för rättsstaten. 

Delprojekt inom ramen för programmet 

Inom ramen för forskningsprogrammet kommer ett flertal frågor analyseras. Nedan listar vi några av 

de områden forskningsprogrammet initialt kommer att fokusera på. Vi inleder med det projekt den 

här ansökan gäller, och ger sen en helt kort beskrivning av övriga delprojekt som vi i nuläget håller på 

att formulera. 

Hur har rättigheterna till utnyttjande av jord och skog förändrats över tiden och vilka 

är konsekvenserna med avseende på hållbarhetsmålen och principerna för 

rättsstaten? 

Det här projektet handlar framförallt om att studera den kumulativa effekten på förutsättningarna för 

att bruka skogsmark av innehållet och tillämpningen av de olika lagar, förordningar och andra 

regleringar som berör skogsbruket. Aktuell debatt visar att användning av jord och skog rymmer flera 

olika målkonflikter, med potentiellt stor betydelse för samhällsutvecklingen genom påverkan på 

ekonomi och möjligheterna för boende och verksamhetsutövande, framförallt utanför de större 

tätortsområdena. Frågan är betydelsefull för alla tre hållbarhetsmålen och inte minst ur ett 

rättsstatsperspektiv. Skogsbruk kan inte ses som en isolerad verksamhet som mest berör 

fastighetsägarens ekonomiska situation. Förändrade förutsättningar för att bedriva skogsbruk 

påverkar exempelvis även de näringar som använder skogsråvara i sin produktion och som är viktiga 

arbetsplatser, företrädesvis belägna långt från storstadsregionerna. Skogsbruk ger, direkt och indirekt, 

många arbetstillfällen i glest befolkade regioner och betyder mycket för möjligheten att bo i dessa 

områden och skogsbruket är därmed av central betydelse för både ekonomiska och sociala 

hållbarhetsmål. Ett effektivt skogsbruk är också viktigt för ekologiska hållbarhetsmål, bl.a. med 

avseende på produktion av förnyelsebar råvara för både energi och byggande och med avseende på 

transporter där inhemsk produktion innebär mindre transporter och miljöpåverkan jämfört med 

importerade produkter. Skogsbruket är alltså viktigt för alla tre hålbarhetsmålen. Därmed är det 

mycket intressant att undersöka hur planering och regelverk påverkar förutsättningarna för att bedriva 

ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt effektivt skogsbruk. Hur ser förutsättningarna ut med aktuellt 

regelverk? Hur har senare tiders förändringar i regelverket, och dess tillämpning, påverkat 

skogsbrukets förutsättningar? Vilka effekter får senare praxis på området? Hur kommer planerade 

förändringar i regelverket att påverka? Dessutom är det mycket viktigt att även undersöka reglerna ur 

ett förvaltningsrättsligt perspektiv; har regelverket tillkommit i enlighet med de grundläggande 

principerna för rättsstaten? Följer tillämpningen av reglerna lagstiftarens intentioner och principerna 

för rättsstaten? Finns det särintressen som påverkar tillkomsten eller tillämpningen av regelverket? 
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Särintressen kan vara en organisation,  ett departement, en myndighet eller en branschorganisation. 

Särintressen kan också avse enskilda individer eller grupper av individer som verkar inom en 

organisation men delvis i eget intresse, där intresset kan representera rent privata intressen eller 

kollektiva intressen för en grupp som individen tillhör eller är anhängare av. Personen kan vara politiker 

eller tjänsteman. Särskilt intressant att undersöka är förekomsten och betydelsen av eventuella 

särintressen inom offentliga organ som politiska organ, myndigheter, domstolar och offentliga 

utredningar. 

Äganderättsbegreppet blir centralt i forskningen. Ett sätt att tolka innebörden av äganderätt är att 

betrakta den som ett knippe rättigheter, t.ex. rätten att exklusivt bruka, förändra och överlåta 

föremålet för äganderätten. Genom att dela upp äganderätten i olika delrättigheter blir det möjligt att 

analysera hur äganderättens innehåll förändras genom förändringar av rättsregler och förändringar i 

tillämpningen av dessa. Ett ytterligare sätt att göra äganderätten mer konkret är att skilja på 

äganderättens formella innebörd och dess praktiska konsekvenser, och studera båda. Exempelvis kan 

den kombinerade effekten av regler för skogsbruk och för verksamheter som förädlar skogsråvara leda 

till konsekvenser för den praktiska innebörden av äganderätten till en skogsfastighet; de facto- 

inskränkningar i möjligheterna att bedriva skogsbruk kan uppstå utan att det framgår från lagtexten. 

Med anledning av äganderättens centrala roll i regelverket för skogsbruk kommer vi i projektet att 

analysera effekterna av regelverket och dess tillämpning på skogsbrukets förutsättningar genom 

rättsreglernas och dess tillämpningars effekter på äganderätten till skog och mark.  

Det är värt att ytterligare betona betydelsen av att studera vad som händer angående en 

regelförändring - från lagstiftarens intentioner till den praktiska implementeringen av förändringen. 

Den senaste förändringen av strandskyddet utgör ett utmärkt exempel där lagstiftarens intention att 

det skulle bli enklare att få bygga i strandnära områden i lägen där behovet av strandskydd är lågt i 

praktiken resulterade i ett skärpt strandskydd. 

Exempel på regler som bör analyseras: 

 RF 2:15 3 st. 

Det relativt nyinförda tredje stycket i RF 2:15 är oklart till sin innebörd. En utredning har redan 

genomförts (SOU 2013:59) men den har inte lett till klarhet. Oklarhet råder kring vad som var 

syftet med det tredje stycket och hur skall det tillämpas.  

 Art- och habitatdirektivet, Fågeldirektivet (Artskyddsförordningen) och 
Århuskonventionen 

Det bör utredas om den svenska implementeringen av nämnda konvention och direktiv har 

genomförts korrekt samt vad dess effekter på svensk markanvändning blir, enskilt och 

sammantaget. 

Andra delprojekt som hittills har initierats inom programmet 

Expropriationsersättning 

Avdelningen har ett pågående doktorandprojekt som tangerar det projekt den här ansökan gäller. 

Doktorandprojektet behandlar vilka samhällsekonomiska konsekvenser ändringen av 

expropriationsersättningen år 2010 har inneburit vid markåtkomst generellt.  
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Bostäder, infrastruktur och byggande 

Bostadsförsörjningen har seglat upp som en allt viktigare fråga och som har beskrivits i den inledande 

bakgrunden av den här ansökan har kopplingen till trafikinfrastrukturen alltmer kommit att 

uppmärksammas. Bostadsproduktion kräver tillgång till mark och här uppstår ett antal målkonflikter. 

I projektet kommer vi att studera sambandet mellan bostäder och trafikinfrastruktur i syfte att 

klarlägga vilka trafikinfrastrukturinvesteringar som är viktigast för bostadsförsörjningen.  

Hur används staden?  

Målet här handlar om att förstå hur en stad bäst planeras och var olika verksamheter fungerar bäst. 

Metoden är i hög grad empirisk och handlar om att koppla information om var olika verksamheter är 

lokaliserade med information om hur framgångsrika de är. Utvecklingen inom GIS-området har gett 

nya och bättre förutsättningar att genomföra den hör typen av studier. 

Fördelningseffekter av förd bostadspolitik 

Mark är en begränsad resurs och på kort sikt är utbudet bestämt. Detta får till följd att den politik 

som förs kapitaliseras i markvärdet och får stor inverkan på förmögenhetsfördelningen. De ökade 

klyfterna vi har sett har till stor del orsakats av skillnader i förmögenhetsutveckling mellan de som 

äger sitt boende eller mark och de som inte äger. Inom detta delprojekt kommer 

fördelningseffekterna av speciellt hyresregleringen och fastighetsskattereformen 2008 att studeras.  

 

Organisation och finansiering av forskningsprogram och delprojekt 

Forskningsprogrammet om markanvändning, där det här projektet ingår, kommer bedrivas med bas i 

avdelningen för Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds Universitet. En nära kontakt med samarbetspartners 

utanför akademin är centralt för att kunna identifiera angelägna forskningsfrågor och för att kunna 

förmedla resultaten av forskningen till de som är mest berörda. Avdelningen har sedan tidigare ett väl 

utbyggt samarbete med Lantmäteriet, i form av del- och helfinansiering av doktorander samt senior 

kompetens. Avdelningen har nyligen initierat ett samarbete även med Boverket som till en början 

kommer resultera i en adjungerad professor i syfte att Boverkets kompetenser och policykunskaper 

närmare. Diskussioner pågår med Trafikverket angående ett projekt om bostäder och 

trafikinfrastruktur, i enlighet med beskrivningen ovan. 

 


