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INTERVJU

Omvalde SJA-ordföranden Lars Andersson 
 efterlyser mer branschkunskap i domstolarna.

”Låg ersättning gör det svårt 
att hitta lämpliga personer”
LIDKÖPING
Låg ersättning gör det svårt 
att få tag på branschkunniga 
 ledamöter i arrendenämnderna.  
Det missgynnar i sin tur dem 
som vill få sitt ärende  prövat, 
menar Lars Andersson, 
 omvald ordförande i Sveriges 
Jordbruks arrendatorer.

Föreningen med cirka 1 900 medlem-
mar firade nyligen sitt 50-årsjubileum 
i samband med stämman på Stadsho-
tellet i Lidköping. Ett 60-tal personer 
deltog och bland annat omvalde de 
styrelsen och dess ordförande Lars 
Andersson, växtodlare och nötkötts-
producent från Skultuna.

Finns det något som skiljer arren
datorn från övriga lantbrukare 
när det gäller att hantera de högre 
prisnivåerna?

– Det skulle möjligtvis vara större 
svårigheter att få fram likvida medel. 
Det finns arrendatorer som redan 
innan kostnadsspiralen startade fick 

betala 3 procent i ränta på sina lån 
eftersom de anses vara en osäker 
 fordran. Men annars skulle jag säga 
att priserna påverkar arrendatorerna 
på samma sätt som alla andra.

Är det din bild att markägare nu 
försöker höja arrendepriserna?

– Traditionellt brukar den 14 mars 
vara fardagen så jag kan tänka mig 
att det pågår en del omförhandlingar 
för närvarande. Annars löper avtalen 
normalt på fem år. Utifrån den rörliga 
marknad som nu råder skulle man 
kunna tänka sig att parterna ville 
skriva in ett index i avtalet men det är 
ganska ovanligt eftersom man bara får 
använda sig av officiella index, i det 
här fallet konsumentprisindex, KPI, 
och det passar inte för jordbruk.

Vilka är dina råd till arrendatorer 
som går in i omförhandlingar?

– På långa kontrakt, såväl gårds- som 
sidoarrenden, ska man vara försiktig 
med att göra några större förändring-
ar. Vi kan ta 2007–2008 som exempel 
när vetepriserna stack i väg ganska 

mycket för att sedan 2009 vara till-
baka på tidigare nivå. Vi vet inte var 
detta tar vägen.

Cirka 40 procent av landets jord
bruksmark är utarrenderad och 
andelen har legat ganska konstant. 
Ser du tecken på att den kommer 
att öka eller minska?

– Med tanke på stigande markpriser 
skulle man kunna tro att arrenderad 
andel borde öka. Samtidigt har rän-
torna en avgörande effekt. En ränte-
nivå på, låt oss säga, 4 procent måste 
pressa ned markpriserna.

2014 kom ett förslag om för
ändrad arrendelagstiftning men 
ingenting har hänt. Är det något 
som SJA sörjer?

– Nej, i och med att förslaget enligt 
vår bedömning skulle leda till en för-
sämrad besittningsrätt. Så för vår del 
får det gärna ligga kvar i byrålådan 
och med tanke på att det har gått så 
lång tid verkar det väl också bli så.

Har SJA någon speciell fråga som 

ni kommer att driva den närmaste 
tiden?

– Ett problem som funnits länge nu är 
att det är svårt att få gehör i domstolar-
na för kalkyler och avkastningsvärde i 
arrendemålen. Vi menar att kompeten-
sen i arrendenämnderna generellt sett 
är för låg och att många ledamöter inte 
kan ta till sig informationen.

Hur vill ni komma till rätta  
med det?

– Ersättningen måste höjas. Den har 
varit på 600 kronor per dag och höjdes 
nyligen till 680 kronor, vilket får sägas 
vara ett skämt. Förutom tiden i dom-
stolen måste ju ledamoten också lägga 
tid på att läsa in sig på målet. Det har 
blivit svårt att hitta lämpliga personer 
som ställer upp på de här premisserna.

Vilken är en rimlig nivå?
– Den bör ligga på i alla fall 3 000 
kronor per dag. Vi försöker få Justitie-
departementet att lägga ett sådant 
förslag.
Göran Berglund 010-184 42 83
goran.berglund@landlantbruk.se

Åtta nämnder

	■ Hyres- och arrendenämnderna har i uppdrag att 
likt en domstol avgöra vissa tvister och medla 
mellan enskilda parter i frågor som gäller hyra, 
bostadsrätt och arrende.

	■ Landets åtta hyres- och arrendenämnder finns i 
Malmö, Göteborg, Jönköping, Linköping, Väster-
ås, Stockholm, Sundsvall och Umeå. Under 2021 
avgjordes 1 659 ärenden i arrendenämnderna.

	■ Arrendenämnden ska bestå av en lagfaren ord-
förande och två andra ledamöter. Av de senare 
ledamöterna ska den ena ha egen erfarenhet 
av arrendeförhållanden. Den andra ska vara 
jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller 
 bostadsarrende, bostadsarrendator.

KÄLLA: DOMSTOLSVERKET

FAKTA: Lars Andersson

	■ Ålder: 59.
	■ Bor: Frövi gård, Skultuna, överste boställe för 
Västmanlands regemente.

	■ Åkerareal: 210 hektar åker och 55 hektar bete, 
av vilka 225 hektar arrenderade. Största jord-
ägare är Statens fastighetsverk.

	■ Växtodling: Brödvete, maltkorn,  grynhavre, 
 slåttervall och raps.

	■ Övrig verksamhet: 120 mjölkras stutar med 
anpassning till betes arealen. Hyr ut bostäder på 
gården.

	■ Uppdrag: Syneman i arrendefrågor, ordförande  
i Sveriges Jordbruks arrendatorer sedan fyra år.

Högre ersättning krävs för att få lämpliga personer att ställa upp som ledamöter i arrendenämnderna.  
Det menar Lars Andersson, omvald ordförande i Sveriges Jordbruks arrendatorer. 
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