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Arrendeåker

Arrendeåker 40 % av totalarealen (1990, 15 %)

Odlad areal 2,24 milj.ha => 800.000ha 

Arrendens storlek i kusttrakten 100-600 €/ha

Normalt arrende 200-400 €/ha

Arrendeprisen mycket olika i Europa

Sverige rätt så lika som Finland

Danmark högre prisnivå än Finland

Frankrike 100-200 €/ha 
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Arrendemarknaden (Sami Myyrä 2004)

 http://www.mtt.fi/julkaisut/mtts.html

 Arrendepriset

50 % av alla arrendepris är mellan 100-250€ (Q1=100, 
Q3=250)

Medeltal 173 €, median 149 €

I medeltal 6 års kontrakt (2/3 av kontrakten över 2006)

Arrendepriset enligt stödområde

Område Antal Medeltal Q1 Median Q3

A 263 251 200 276 336

B 689 219 135 219 287

C1 542 144 85 135 168

C2 746 133 86 124 168

C3 182 46 20 42 80



Arrendemarknaden i Sverige
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Arrendeåker

Faktorer att beakta

+binder inte kapital

+flexibilitet

+liten risk (stöd - arrendepris)

-arrendekontraktens längd avgörande
(grundförbättringarna!) max 25 år med byggnader

-svårt att göra investeringsbeslut t.ex. ny tork

-När man utvidgar försämras arronderingen nästan
alltid!

Hur skall man räkna (gröda, arrondering, avstånd, åkerns
skick…  

Grödans täckningsbidrag som grund för kalkylen

På kort sikt är TB B avgörande, men man bör även få betalt
för fasta kostnader



Enkla kalkyler är bra

Korn /ha

Försäljningsintäkter 4500 0,14 630

Stöd (2016) 480 € 1 480 480

Intäkter totalt 1110

Rörliga kostnader 495

Arbete 10 h/ha*10 € 100

Maskinkostnader/ha 250

Byggnadkostnader/ha 50

Kostnader totalt 895

Skillnad = högsta möjliga arrende 

(vid dagens prisnivå på spannmål) 215 6



Kalkylera marknadsrisken

Korn /ha

Försäljningsintäkter 4500 0,10-0,20 450-900

Stöd (2015) 480 € 1 480 480

Intäkter totalt 930-1380

Rörliga kostnader 495

Arbete 10 h/ha*10 € 100

Maskinkostnader/ha 250

Byggnadkostnader/ha 50

Kostnader totalt 895

Skillnad = högsta möjliga arrende 

Vid lågt spannmålspris = 35 €/ha                                                                                                                      

Vid högt spannmålpris = 485 €/ha 7
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Maltkorn 2002-dagsläget
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Priset på åkermark

Variationen stor inom EU
Frankrike 20.000-50.000 € (stöd ca 200-250 €/ha)

Sverige 16.000-450.000SEK (LRF 2014)

(”Trots att många lantbrukare har det tufft med 
vikande lönsamhet så stiger priserna på jordbruksmark 
över hela landet. Det visar statistik från LRF Konsult” 
2.11.2016)

Variationen inom Finland stor
Kajanaland, Lappland 1472 €/ha medianpris

Egentliga Finland, Nyland.. 11486 €/ha medianpris

Variationen lokalt även stor mellan kommuner
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.

Åkerns prisutveckling i Sverige 
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Orsaker till höga markpriser

 Marknaden är i obalans

Utbudet mindre än efterfrågan = lite mark till salu och många
som vill köpa 

Orsaken till låg prisnivå i t.ex. Kajanaland är också obalans, men
där få/inga köpare på vissa områden

 Låga räntenivån

Låneräntan 1-2 % =>man kan få billiga lån

 Ökad efterfrågan på livsmedel =>t.ex. Priset på
spannmål som råvara stigit från 2000-t början

 Stöden

En viss avkastning ”säker” fast man inte ens odlar…

 Bönderna är villiga att finansiera åkerköp med privata
pengar från t.ex. aktieplaceringar, skog 13



Framtidens markpriser?!

 I Danmark har redan en tid varit sjunkande markpriser…
 I fraktiden också sänkta stödnivåer => inverkar på tb

 Vad är marknadspriset för spannmål, mjölk och kött i framtiden
=>inverkar på tb

 =>Snabbare strukturomvandling, utbud vs. efterfrågan

 Hur går det i Finland? (Nyland, Åboland) (egen åsikt)
Stora regionala skillnader på priset beroende på utbud och

efterfrågan

Sjunkande stöd borde inverka sänkande på markpriset

Kopplingen till avkastningsvärdet borde stärkas

Allmänna ekonomiska läget i Finland påverkar också
Lån och räntenivå

Jordbrukets lönsamhetskris kommer att ge utslag i lägre
markpris…frågan är bara när 


