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Omreglering av trafik till ägor
för att förkorta avstånd mellan odlingar

Ägostrukturen på Finlands åkerområden har splittrats un-
der seklernas lopp i och med jordreformer, bosättning av 
evakuerade och frontmän efter krigen och arvsskiften. Lant-
gårdarnas ägor ligger ofta splittrade på långa avstånd från 
varandra, bakom lands- eller järnvägar. Ägostrukturen fort-
sätter att splittras när lantgårdarna skaffar åkermark allt 
längre ifrån driftcentrum.

Långa avstånd mellan ägor vanliga
Trots att antalet lantgårdar minskar och storleken på de som 
blir kvar växer, är det inte säkert att lantgårdarnas produk-
tivitet ökar. En orsak till detta är att tilläggsmarkerna ofta 
är små och ligger långt ifrån driftcentrum. Resorna från ett 
långt beläget åkerskifte till ett annat kräver tid och bränsle. 

På livligt trafikerade vägar uppstår det ofta en kö bakom 
en traktor och bilisterna kör förbi även på dåliga ställen. 
Detta medför en risk för trafiksäkerheten både för jordbru-
karen och för andra vägtrafikanter. När jordbrukstrafiken 
minskar löper trafiken smidigare och trafiksäkerheten för-
bättras. Miljöutsläppen minskar också.

Minskningen i trafiken till och från ägorna sänker kost-
naderna och sparar tid för jordbrukaren.

Principer
I en omreglering av trafik till ägor deltar endast de jordbru-
kare som anmäler åkerskiften till utbyte. Statens markan-
skaffning börjar när ägoregleringsprojektet har inletts. Staten 
skaffar aktivt åkrar för att användas som hjälp när man letar 
efter möjligheter till utbyte. De som utför ägoregleringsför-
rättningen letar efter lämpliga utbytespar och förhandlar om 
utbyte av marker med markägarna. De åkrar som byts ut vär-
deras och eventuella skillnader i värde ersätts med pengar.

Inledande och framskridande
1. Informationsmöte

Lantmäteriverket ordnar ett informationsmöte 
om omreglering av trafik till ägor på begäran av 

markägare eller exempelvis en intresseorganisation för 
jordbrukare. Till mötet kallas ägare och arrendatorer 
av åkermark från ett stort område samt eventuellt 
sakkunnigmyndigheter och representanter för 
rådgivnings- och producentorganisationer inom jord- 
och skogsbruk. Informationsmötet är avgiftsfritt för 
markägare.

2. Utredning om behov av omreglering av trafik till ägor
Lantmäteriverket utför en utredning om behov av 
omreglering av trafik till ägor på basis av markägarnas 
ansökan. Markägare kan ansöka om en sådan utredning 
med en blankett som kan fås hos Lantmäteriverket 
eller en fritt formulerad ansökan. För markägare är 
utredningen avgiftsfri. Vid intervjuer som hålls under 
utredningen om behov av omreglering av trafik till 
ägor utreds markägarnas intresse för deltagande i en 
ägoreglering med syftet att förkorta sträckorna mellan 
ägor. I utredningen ingår en framställning om de 
principer som ska följas inom projektet, projektområdet 
och en uppskattning om de kostnader och den nytta 
som projektet medför. Ett projekt kan genomföras om 
nyttan av det är större än kostnaderna för det.

3. Omreglering av trafik till ägor (Ägoregleringsförrättning)
Lantmäteriverket inleder en omreglering av trafik 
till ägor på markägarnas ansökan, om man genom en 
sådan förrättning väsentligt kan förkorta avståndet från 
driftcentrum till ägor eller mellan ägor och förbättra 
skiftesläggningen. 

Staten beviljar stöd till markägare för förrättning-
skostnader för omreglering av trafik till ägor. Man 
ansöker om ett finansieringsbeslut hos Lantmäteri-
verket innan ett omregleringsprojekt inleds. Sådana 
kostnader som ska betalas av markägare fördelas 
mellan dem i förhållande till den nytta som respektive 
markägare får av förrättningen.

Information om pågående ägoregleringar finns på Lantmä-
teriverkets webbplats:  
www.maanmittauslaitos.fi/sv/forrattningar 

Omreglering av trafik till ägor är en ägoreglering där man förkortar långa avstånd 
mellan ägor. Genom att samla åkerskiftena närmare gårdslägenhetens driftcentrum kan 
man förbättra skiftesläggningen, spara jordbrukarens tid, minska på jordbrukstrafiken 
och sänka odlingskostnaderna. Trafiksäkerheten förbättras också då den långsamma 
jordbrukstrafiken på landsvägarna minskar. 


