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Sammanfattning 

Mark som används för jordbruk i Sverige taxeras som lantbruksenheter enligt 
Skatteverkets 100-serie. Förvärv av lantbruksenheter kan omfattas av 
jordförvärvslagen och kräver då förvärvstillstånd. Lantbruksenheter som ligger 
i glesbygdsområden, omarronderingsområden eller där förvärven sker från en 
fysisk person till en juridisk person omfattas. Tillstånden söks hos länsstyrelsen 
eller Jordbruksverket beroende på förvärvets storlek. Syftet med studien är att 
belysa de svårigheter som finns kring förvärvstillstånd. 

  

Frågeställningarna i studien: Hur uppfylls syftena som finns med JFL i och med 
tillämpningen av den? och Finns det skillnader i bedömning av prövning gällande 
förvärvstillstånd som prövats av länsstyrelsen och Jordbruksverket och i så fall vilka?, 
besvarades genom juridisk metod, studie av beslut och intervjuer. Den 
juridiska metoden belyste syftet med jordförvärvslagen. Studien av beslut 
användes för att se likheter och skillnader mellan myndigheternas 
beslutsfattande. Beslut begärdes ut från Jordbruksverket och tre länsstyrelser. 
Myndigheterna samt tre intresseorganisationer intervjuades. De syftade till att 
visa om syftet med jordförvärvslagen uppfylls samt om någon skillnad finns 
mellan myndigheternas beslut. 

 

Resultatet visar att de största svårigheterna kring att fatta beslut enligt 
jordförvärvslagen är kring juridiska personers förvärv. Speciellt enligt punkten 
särskilda skäl (6§ 2 st. 4 p.). Intervjuerna visade att det finns tveksamheter 
kring om en kontroll att förvärv i främst glesbygd leder till en ökad 
sysselsättning och bosättning i glesbygd. Resultatet visar även att det finns en 
skillnad i hur Jordbruksverket och länsstyrelserna beslutar. Det visar sig 
främst de yttranden som länsstyrelsen överlämnar till Jordbruksverket. 

 

Från studien kan två slutsatser dras. Syftena med jordförvärvslagen uppfylls 
inte i sin helhet som lagen tillämpas idag. Syftet gällande juridiska personers 
förvärv uppfylls helt eller delvis men tillämpningen och besluten är svårast. 
Glesbygds- och omarronderingssyftet tycks inte uppfyllas som lagen tillämpas 
idag. Det finns en skillnad i hur Jordbruksverket och länsstyrelserna beslutar 
gällande jordförvärv. Skillnaden visar sig främst i de ärenden som överlämnas 
till Jordbruksverket med ett yttrande och i ärenden gällande särskilda skäl.  

Nyckelord: Jordförvärvslagen, förvärvstillstånd, Jordbruksverket, 
länsstyrelsen 
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Abstract 

Land that are used for agricultural purpose in Sweden are taxed by the 100-
series. The land acquisition law can regulate acquisitions of agricultural land 
and permits are needed for acquisition. Land located in sparsely populated 
areas, land in areas with poor farm layout (omarronderingsområde) and 
purchases made by legal persons from natural person are covered by the law. 
Permits are applied for at county agencies and the Swedish Board of 
Agriculture depending of the size of the acquisition. The aim with the study is 
to enlighten the difficulties among permits by the law.  

 

The research questions; How is the aim with the law fulfilled by the way it is carried 
out? and Are there differences between permits given by the county agencies and the 
Swedish Board of Agriculture?, was answered by using juridical method, studies 
of permit documents and interviews. The juridical method enlightened the 
aim with the law. The study of permit documents was used to see similarities 
in the permits. Documents were studied from the Swedish Board of 
Agriculture and three county agencies. The authorities and three interest 
groups was interviewed two answer both the research questions.  

 

The result shows that the largest difficulties to make decisions about permits 
are with acquisitions made by legal persons. Especially when permits are given 
for special reasons (6§ 2 st. 4p.). The interviews showed that there are doubts 
about if a control of acquisitions in primarily sparsely populated areas leads to 
higher employment and settlements in those areas. Is also shown that there is a 
difference in how the authorities make decisions about permits. Primarily 
shown by statements from the county agencies to the Swedish Board of 
Agriculture.   

 

Two conclusions can be made. The aim with the law is not fulfilled as the law 
is carried out today. The aim regarding legal persons is fulfilled partly or fully 
but it is most difficult to make decisions about permits. The aims about 
sparsely populated areas and areas with poor farm layout are not fulfilled as 
the law is carried out. There is a difference in the decision making about 
permits between the authorities in the study. Is primarily shown in the cases 
that are handed over to the Swedish Board of Agriculture and cases regarding 
specific reasons.  

Keywords: Land acquisition act, acquisition, Swedish Board of Agriculture, 
County agencies 
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Förord 

Examensarbetet skrevs under våren 2018 som avslutande moment vid 
lantmätarprogrammet ekonomisk/juridisk inriktning vid högskolan i Gävle. 
Arbetet är på kandidatnivå och omfattar 15 högskolepoäng inom området 
lantmäteriteknik.  

 

Stort tack till de personer på Jordbruksverket, länsstyrelserna och de 
intresseorganisationer som kontaktats och intervjuats i examensarbetet. Era 
bidrag har varit mycket värdefulla.  

 

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Märit Walfridsson för 
stöttning, peppning och hjälp som du kommit med under arbetets gång! Även 
tack till min familj och vänner för korrekturläsning, stöttning och peppning.  

 

Gävle, en solig dag, i maj 2018 

 

Frida Eskehed  
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1.  Inledning 

I följande avsnitt ges en kort introduktion och bakgrund till arbetet. Syfte, mål och 
frågeställningar presenteras samt avgränsning, förväntat resultat och disposition.  

1.1 Introduktion och bakgrund 

I Sverige finns 382 258 fastigheter som är taxerade som lantbruksenhet (SCB, 
2018). Det är fastigheter där det bedrivs produktion av olika slag eller som enbart 
används av sina ägare för rekreation m.m. Det svenska jordbruket står för 1,2 % av 
sysselsättningen i landet vilket omfattar 171 400 personer som arbetar hel- eller 
deltid (Jordbruksverket, 2017a). Historiskt sett har de svenska gårdarna varit 
mindre och lantbruket har inte producerat lika mycket som det gör idag. För att 
både jord- och skogsbruket ska kunna växa krävs att det finns mark att tillgå.  

 

I Sverige är det inte tillåtet att förvärva mark av det här slaget, lantbruksenheter, 
fritt. Förvärv av jord- och skogsbruksmark regleras i jordförvärvslagen (SFS 
1979:230), vidare kallad JFL, och delvis i jordförvärvsförordningen (SFS 2005:522). 
Det är dock inte alla lantbruksenheter som omfattas av lagen utan det krävs att 
fastigheterna ligger i glesbygdsområde, omarronderingsområde eller att förvärvet 
sker av en juridisk person från en fysisk person. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 
fick i uppdrag av regeringen sommaren 2017 att utreda vilka effekter JFL har haft på 
företagsutvecklingen på jord- och skogsbruket i landet (Regeringen, 2017). Denna 
studie har för avsikt att se hur syftet med den nuvarande lagstiftningen uppfylls och 
även hur beslutsfattare och intresseorganisationer ser på lagstiftningen och dess 
syfte.  

 

JFL är intressant ur många aspekter. Lagen reglerar hur fysiska och juridiska 
personer får förvärva egendom samt förvärv i glesbygd- och omarronderingsområde. 
Lagen är även intressant eftersom den tillämpas av två olika myndigheter, 
Jordbruksverket och länsstyrelsen, vilket framgår av jordförvärvsförordningen (SFS 
2005:522). Det finns inte mycket återfunnen forskning i ämnet trots att det reglerar 
en marknad med många intressenter och som omsätter mycket kapital. Med större 
krav på närodlat, miljövänligt och hållbart jordbruk samtidigt som det krävs allt 
större arealer för att möjliggöra en lönsamhet för den enskilde lantbrukaren är JFL 
mycket viktig. Inte minst är det av yttersta vikt att lagens syften tillämpas som 
lagstiftaren tänkt och att det sker enhetligt av de bägge myndigheterna.  
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1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att belysa svårigheter kring beslut gällande 
förvärvstillstånd. Det kan leda till en effektivare fastighetsmarknad när det kommer 
till köp av lantbruksfastigheter.  

1.3 Mål 

Målet med studien är dels att ta reda på vad syftena är med JFL och hur syftena idag 
skiljer sig från när lagen tillkom och i och med det se om JFL tillämpas som tänkt. 
Dels är målet med studien att se att de två myndigheterna som tillämpar lagen 
beslutar enhetligt. Studien är viktig och intressant dels eftersom lagen innefattar 
många lantbruksfastigheter som finns i landet och dels eftersom det finns två 
myndigheter som gör samma prövning enligt JFL.  

1.4 Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

- Hur uppfylls syftena som finns med JFL i och med tillämpningen av den? 

- Finns det skillnader i bedömning av prövning gällande förvärvstillstånd som 
prövats av länsstyrelsen och Jordbruksverket och i så fall vilka? 

1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats genom att det är besluten om förvärvstillstånd enligt JFL som 
studeras och inte hela handläggningen. Det är motiveringen bakom ett beslut som är 
av intresse. Hela handläggningsprocessen kring förvärvstillstånd har inte studerats 
eftersom arbetet begränsas till att rymmas inom tidsramen för ett examensarbete på 
15 högskolepoäng.  

1.6 Disposition 

Examensarbetet är uppfört enligt IMRaD-modellen (Inledning, Metod, Resultat 
(and), Diskussion). Ett kapitel om teoretisk bakgrund har lagts till i den ursprungliga 
IMRaD-modellen. I det inledande kapitlet, kapitel 1, redovisas 
bakgrundsinformation till ämnet, syfte och mål samt de frågeställningar som arbetet 
syftar till att besvara. I kapitel 1 hittas även avgränsning, förväntat resultat samt 
disposition av arbetet. I kapitel 2 återfinns arbetets teoretiska bakgrund med 
begrepp som är nödvändiga att ha med sig genom arbetet. Tidigare forskning 
presenteras i kapitel 3 och då i form av vetenskapliga artiklar och examensarbeten. 
Arbetets metodavsnitt återfinns i kapitel 4 och där beskrivs valen av de tre 
metoderna: juridisk metod, studie av beslut samt intervjuer. I kapitel 5 återfinns 
arbetets resultat som är presenterat utefter de metoder som har använts.  



 

 
3 

 

Diskussion och slutsats hittas i 6:e respektive 7:e kapitlet. I diskussionen diskuteras 
metodval samt det resultat som framkommit i studien. Under slutsatsen presenteras 
dels de slutsatser som studien visar och dels förslag på framtida studier. Arbetet 
avslutas med en referenslista.  
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2. Teoretisk bakgrund  

2.1 Fastighet 

I jordabalkens 1:1 definierar fast egendom som jord (SFS 1970:994). Jorden har 
sedan delats in i fastigheter, varav det finns fem olika typer. Tvådimensionella 
fastigheter kan ha gränser på marken eller i vattnet och de gränserna är vertikala. 
Fastigheter kan även ha gränser i tre dimensioner och kallas då 3D-fastigheter. 
Fiskefastigheter innebär en fastighet där enbart rätten till fiske ingår, 3:8 
fastighetsbildningslagen (vidare kallad FBL (SFS 1970:988)). En andelsfastighet är en 
fastighet som enbart består av andelar i en samfällighet, 6:2 FBL. Sista typen av 
fastigheter som benämns i jordabalken är ägarlägenhetsfastighet, som är en typ av 
3D-fastighet.  

2.2 Jordbruksfastighet 

Jordbruksfastigheter taxeras som lantbruksegendom enligt Skatteverkets 100-serie 
(SFS 1979:1152). För att en fastighet ska taxeras som lantbruksenhet krävs att 
fastighetens areal överstiger två hektar (Skatteverket, 2013). Fastigheterna kan bestå 
av åker-, bete-, skogsmark samt impediment. På fastigheterna kan det finnas 
bostadshus men också ekonomibyggnader såsom stall, ladugård och maskinhall.  

2.3 Förvärvstillstånd 

Förvärvstillstånd är ett tillstånd, enligt JFL, som innebär rättighet att förvärva en 
fastighet taxerad som lantbruksegendom i glesbygd, omarronderingsområde eller av 
en juridisk person (SFS 1979:230). I 2§ JFL förklaras att förvärvslagstiftningen 
omfattar köp, byte och gåva alternativt förvärv som är ett tillskott till en förening 
eller slutligen utdelning eller skifte av ett bolag eller en förening. En delägare i ett 
dödsbo berörs inte av förvärvstillstånd. Om någon utomstående förvärvar en andel i 
ett dödsbo är denne skyldig att söka tillstånd för sitt förvärv, gäller både förvärv av 
helt dödsbo och del av det (Beckman et al., 2015). 

I 3§ JFL presenteras åtta punkter med olika förvärv som egentligen ryms inom 
ramen för vad som står i 2§ men ändå undantas från prövning om förvärvstillstånd 
(Beckman et al., 2015). Det handlar dels om förvärv från staten, punkt 1-3. I de fall 
fastigheter överlåts från regeringen eller Jordbruksverket, fastighet förvärvas av 
staten från icke affärsdrivande myndighet och då en kommun förvärvar fastighet från 
staten krävs inte förvärvstillstånd.  

 

Punkt 4 behandlar förvärv som görs av kreditinrättning och som enligt lag och/eller 
förordning är skyldig att avyttra denna krävs inte heller förvärvstillstånd.  
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Punkt 5 behandlar successionsförvärv, förvärv som sker till arvingar eller inom en 
familj. Förvärvstillstånd behöver inte sökas om en make/maka överlåter del till 
make/maka och inte heller om den som förvärvar är barn till överlåtaren (Prop. 
1978/79:85 s. 42). Likväl finns undantag om förvärvet omfattas av bestämmelser i 
13§ JFL som berör förvärv som skett via exekutiv auktion och som egentligen skulle 
omfattats av förvärvstillstånd.  

 

Punkt 6-7 behandlar de fall där ändamålet med markanvändningen är annan än jord- 
och skogsbruk. I de fall där detaljplan eller områdesbestämmelser finns krävs inte 
förvärvstillstånd och inte heller då ett område är avsett för annat ändamål eller en 
fastighet har nybildats för annat ändamål än jord- och skogsbruksfastighet. Den sista 
punkten berättigar en förvärvare, som redan har andel i samma taxeringsenhet, att 
förvärva ytterligare andel. Den sista punkten gäller inte undantag från 
förvärvslagstiftningen om förvärvet ropats in på exekutiv auktion och egentligen 
skulle omfattats av förvärvslagstiftningen och då ska avyttras inom två år, 13§ JFL.  

 

Det sista förvärvet som inte omfattas av förvärvstillstånd återfinns i 4§ 3 punkten 
JFL. Det gäller förvärv som sker mellan juridiska personer, dock inte juridisk person 
i form av dödsbo. Undantag för förvärv mellan juridiska personer har gjort eftersom 
förvärven inte påverkar balansen mellan ägarkategorierna (Beckman et al., 2015). 

 

2.3.1 Att söka förvärvstillstånd 

Förvärvstillstånd ska alltid sökas hos länsstyrelsen inom vilket län egendomen är 
belägen, 3§ jordförvärvsförordningen (SFS 2005:522). Som huvudregel är det även 
länsstyrelsen som fattar beslut i frågan, 2§ jordförvärvsförordningen. Dock finns 
undantag från huvudregeln i 4§ om förvärvet överstiger tio miljoner och förvärvaren 
är en juridisk person. Tillstånd prövas då hos Jordbruksverket. I och med att 
tillståndet alltid ska sökas hos länsstyrelsen ska de överlämna ärendet till 
Jordbruksverket med ett eget yttrande i frågan, 4§ 2 st. Förvärvstillstånd ska sökas 
inom tre månader från att förvärvet skedde, 10§ JFL (SFS 1979:230). 

 

Ett beslut som är fattat enligt JFL ska meddelas den som sökt det. I de fall där 
tillstånd avslås ska även den som sålt fastigheten, överlåtaren meddelas, 5§ 2 st. 
jordförvärvsförordningen. Överlåtaren har rätt att begära att staten löser in 
fastigheten för motsvarande köpeskillingen om denna är relevant i förhållande till 
marknadsvärde och avkastning då förvärvstillstånd avslås, 12§. Inlösen är dock bara i 
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möjligt vid köp och när avslag skett enligt 7§ (Beckman et al. 2015). För juridiska 
personer som får avslag enligt 6§ JFL finns inte möjligheten att lösa in fastigheten.  

 

Om en ansökan om tillstånd till jordförvärv avslås blir köpet ogiltigt, 11§ JFL. Som 
nämnt ovan kan överlåtaren i vissa fall få fastigheten inlöst av staten. Köpet blir 
ogiltigt från och med det datum då förvärvet vunnit laga kraft (Beckman et al, 
2015). I 11§ 2 st. finns dock en undantagsbestämmelse i de fall där förvärvaren har 
sökts och beviljats lagfart innan beslut om förvärvstillstånd meddelats. Om lagfart 
beviljats enligt 20 kapitlet jordabalken trots att ansökan om förvärvstillstånd avslås 
fortsätter förvärvet att gälla (Beckman et al., 2015).  

 

2.3.2 Kostnad för förvärvstillstånd  

För att få ett ärende prövat enligt JFL krävs att en avgift betalas, 6§ 
jordförvärvsförordningen (SFS 2005:522). De tillstånd som är avgiftskrävande i JFL 
är 4§ 1 st. 1 och 3 punkten, för fysiska och juridiska personer (SFS 1979:230). Den 
avgift som ska betalas baseras på avgiftsförordningen (SFS 1992:191) och ska betalas 
till den myndighet som beslutar i ärendet, beroende på vad det är för typ av förvärv 
betalas olika avgifter. Avgiften för förvärv av fysisk person är 3 700 kronor och för 
juridisk person 5 700 kronor. För förvärv som görs av juridisk person och överstiger 
tio miljoner kronor är avgiften 12 700 kronor.  

 

2.3.3 Överklaga beslut enligt jordförvärvslagen 

Ett beslut enligt JFL kan överklagas, hur framgår av 17§ (SFS 1979:230). Beslut 
fattade av länsstyrelsen överklagas till Jordbruksverket. Eftersom Jordbruksverket 
även fattar egna förvärvsbeslut som första instans är de beslutsfattare i både första 
och andra instans. Jordbruksverkets beslut överklagas i sin tur till allmän 
förvaltningsdomstol. För att ytterligare överklagande krävs prövningstillstånd hos 
Kammarrätten.  

2.4 Glesbygd 

Vilka områden i Sverige som räknas som glesbygd står i jordförvärvsförordningen 
(SFS 2005:522). I JFL definieras ett glesbygdsområde som: stora sammanhängande 
områden med långa avstånd till sysselsättning och gles bebyggelse (SFS 1979:230). 
Även Jordbruksverket definierar glesbygd, som då kallas gles landsbygd. Enligt 
Jordbruksverket är det områden med mindre än fem invånare per kvadratkilometer 
(Jordbruksverket, 2015) 
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2.5 Omarronderingsområde 

Ett omarronderingsområde definieras i JFL som ett område där ägandet är mycket 
splittrat och länsstyrelsen därav har antagit en plan för ett mer rationellt ägande (SFS 
1979:230). Den icke rationella ägarstrukturen försvårar ett lämpligt jord- och 
skogsbruk. Vilka områden som räknas som omarronderingsområde fastställs i 
Jordförvärvsförordningen. Sådana områden finns i Värmlands, Dalarnas och Västra 
Götalands län.  

2.6 Juridisk person 

En juridisk person har rättskapacitet och kan iklä sig skyldigheter och rättigheter 
samt ingå avtal, ha tillgångar och skulder m.m. En juridisk person har ett 
organisationsnummer; exempel på sådana är aktiebolag, handelsbolag ekonomiska 
föreningar och föreningar med mera. Vilka juridiska personer som ska ha det 
framgår av Lagen om identitetsbeteckningar för juridiska personer med flera (SFS: 
1974:174).  

2.7 Fastighetsbildning 

När en fastighet ny- eller ombildas kallas det för fastighetsbildning och det regleras 
enligt FBL (SFS 1970:988). För att nybilda en fastighet kan åtgärderna avstyckning, 
klyvning och sammanläggning ske, 2:1 FBL. Ombildning av fastighet sker via 
åtgärden fastighetsreglering vilket också nämns i 2:1 FBL. 

 

För att en fastighet ska kunna ny- eller ombildas krävs att vissa lämplighetsvillkor 
uppfylls. De återfinns i tredje kapitlet FBL och beror på vilken typ av fastighet som 
ska bildas. Gemensamt för alla typer av fastighetsbildning är att följande villkor i 3:1 
FBL ska uppfyllas: 

- Fastigheten ska vara varaktigt lämplig för sitt ändamål med hänsyn till 
belägenhet och omfång m.m.  

- Fastigheten ska ha lämplig utformning och tillgång till nödvändiga vägar 

- En bebyggd fastighet ska ha korrekta anordningar gällande vatten- och 
avlopp 

Vidare finns särskilda lämplighetsvillkor för fastighetsbildning av fastigheter gällande 
jord- och skogsbruk samt fiske som återfinns i 3 kapitlet 5-8 §§ i FBL (1970:988).  

 

Vid förvärv av jordbruksfastigheter är det vanligt med fastighetsreglering som åtgärd 
för fastighetsbildning. Det sker genom 5 kapitlet FBL. En fastighet måste vara 
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lämplig för sitt ändamål även efter en fastighetsreglering och fastighetens storlek får 
inte heller öka för mycket, 5:8 FBL. Det handlar om att det s.k. graderingsvärdet, 
som innebär ett värde för fastigheten där inte hus och skog m.m. räknas med, inte 
får öka mer än cirka 10 % (Bonde, Dalsjö & Julstad, 2017). I 5:20 FBL behandlas 
förvärv där särskild förvärvslagstiftning, så som JFL är tillämplig. I lagkommentaren 
går att utläsa att anledningen är att en kraftig ökning av graderingsvärdet också bör 
tas i beaktande vid förvärv enligt JFL (Bonde et al., 2017). Detta eftersom det 
annars skulle kunna vara möjligt att kringgå förvärvslagstiftningen. Det gäller dock 
enbart i förvärv där 5:18 3 st. FBL är tillämplig d.v.s. för förvärv där ökningen av 
graderingsvärdet godkänns av ägaren. I de fall avstyckning enligt 10 kapitlet FBL ska 
ske av jord- eller skogsbruksfastighet och förvärvet är av sådan karaktär att det 
kräver förvärvstillstånd, ska det sökas enligt JFL innan avstyckning sker, 10:3 FBL.  

 

2.7.1 Fastighetsregistret 

I fastighetsregistret går att utläsa om en fastighet ligger i glesbygds- eller 
omarronderingsområde. Informationen baseras på jordförvärvsförordningen. 
Områdena får en anmärkning (O. Unger, personlig kommunikation, 8 maj 2018). 
Flaggningen påpekar att området antingen är glesbygd eller omarronderingsområde 
och att förvärvstillstånd kan krävas menar Unger, som arbetar med fastighetsrättsliga 
frågor på Lantmäteriets huvudkontor.  

 

2.8 Avslag enligt förvaltningslagen 

Länsstyrelsernas och Jordbruksverkets beslut, liksom andra 
förvaltningsmyndigheters, ska fattas i enlighet med förvaltningslagen (SFS 
1986:223). Lagen styr hur ärenden ska handläggas av förvaltningsmyndighet samt 
hur domstolar ska handlägga ärenden gällande förvaltning, 1§ förvaltningslagen. När 
en förvaltningsmyndighet meddelar ett beslut som har fattats ska det göras enligt 
21§ förvaltningslagen.  

Ett beslut ska även motiveras i de fall myndighetsutövning görs mot enskild person, 
20§. Enligt 20§ 1 punkten får skälen dock utelämnas helt eller delvis om beslutet 
inte går någon sökande emot eller om det är uppenbart onödigt att upplysa om 
skälen.  
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2.9 Rättssäkerhet 

Ett land måste ha lagar och regler för att det ska kunna fungera. En rättsstat måste 
kunna erbjuda sina medborgare skydd av staten om denne utsätts för kränkning 
(Frändberg, 1994). En stat måste även enligt legaliseringsprincipen upprätthålla sitt 
styre under de rådande lagarna för att rättssäkerhet ska gälla (Melander & 
Samuelsson, 2002). Det är flera faktorer som avgör om rättssäkerhet råder. Men för 
att det ska kunna råda rättssäkerhet i ett land måste vissa grundförutsättningar 
finnas. Legalitetsprincipen ovan är en av de grunderna. I 1 kapitlet 9§ 
Regeringsformen nämns ytterligare en grund; att alla ska vara lika inför lagen oavsett 
domstol eller förvaltningsmyndighet som agerar i ärendet (SFS 1974:152). Det 
kallas för likhetsprincipen och är en av landets mest grundläggande rättigheter och 
en nyckelfaktor till rättssäkerhet (Melander & Samuelsson, 2002). Ytterligare en 
nyckelfaktor som ska råda vid rättssäkerhet är förutsebarhet, den s.k. 
förutsebarhetsprincipen (Zila, 1990). Begreppet innebär att man som medborgare 
ska kunna förutse vad en handling ger för rättslig konsekvens (Melander & 
Samuelsson, 2002).  

 

2.10 Tidigare forskning 

Det finns idag inte mycket återfunnen forskning gjort på lagstiftningen kring 
jordförvärv. Nedan redovisas relaterad forskning i form av vetenskapliga artiklar, 
examensarbeten m.m. Eftersom forskningen är begränsad presenteras nedan 
begrepp som är relaterade till den svenska jordförvärvslagstiftningen. Denna studie 
om JFL förväntas kunna tillföra ytterligare kunskaper inom ämnet.  

 

2.10.1 Vetenskapliga artiklar och examensarbeten m.m. 

Land grabbing 

Land Grabbing är ett begrepp som definieras som att företag och stora 
pensionsfonder m.m. förvärvar stora mängder fastigheter på ett juridisk tveksamt 
eller oetiskt vis (Markrofferi, u.å). Eftersom ämnet är aktuellt har en rad artiklar 
skrivits.  

Van der Ploeg, Franco och Borras Jr (2015) skriver att ”land grabbing” finns i de 
östra delarna av Europa idag men kan sprida sig även till de norra genom att den 
typen av förvärv skulle kunna tillåtas. Att som i JFL reglera möjligheter för juridiska 
personer att genomföra fastighetsaffärer med jordbruksmark kan ”land grabbing” 
motverkas. Fenomenet, som är mestadels lokaliserat till utvecklingsländer, finns 
även i andra delar av världen. Gilson (2018) skriver om fenomenet inom ASEAN, 
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Association of Souteast Asian Nations, och hur det inte är belyst idag även fast det är 
ett stort problem både regionalt och internationellt.  

 

I examensarbetet ”Är det dags att förnya jordförvärvslagen?” studeras vad 
konsekvenserna skulle bli av att juridiska personer får förvärva jordbruksmark mer 
fritt än enligt nuvarande lagstiftning (Alvland, 2017). Författaren menar att en 
ändring av lagen skulle leda till fördelar som möjlighet att koppla markägandet till 
samma bolag som driften av gården ägs av och enklare ägarbyte. Nackdelar skulle 
enligt Alvland kunna vara höjt markpris och ökad konkurrens.  

 

Rättssäkerhet 

Begreppet rättssäkerhet har redovisats under avsnitt 2.9. Forskning har gjorts inom 
området och det är relevant att diskutera i förhållande till JFL och dess tillämpning.  
Wenander (2016) skriver i sin artikel att det är positivt och effektivt med 
förvaltningsmyndigheter som tillämpar lagen. Däremot menar han att det kan vara 
problematiskt när förvaltningsmyndigheterna antar föreskrifter som likställs med 
lagar. Eftersom de tjänstemän som fattar beslut på förvaltningsmyndigheter inte är 
folkvalda är det viktigt att det demokratiska samhället fungerar menar Wenander.  

 

I anslutning till begreppet rättssäkerhet kan M. Nilssons (2011) examensarbete 
nämnas. Författaren har i sitt examensarbete valt att studera när juridiska personer 
har beviljats förvärvstillstånd. Studien fokuserar enbart på Jordbruksverkets 
handläggning, förvärv över tio miljoner, och författaren har studerat verkets 
handläggning och beslut. I studien har författaren kommit fram till att 
Jordbruksverket följer gällande lagstiftning.  

 

Ägarkategorier 

I sin artikel skriver Vollrath att gårdar i mindre skala, d.v.s. med en mindre mängd 
jordbruksmark är att föredra framför storskaligt jordbruk (Vollrath, 2007). Han 
menar vidare även att mindre gårdar ofta är ägda och drivna av familjer, s.k. 
familjegårdar. Familjejordbruket, och i och med det värna balansen mellan 
ägarkategorierna, var ett av skälen bakom den ursprungliga JFL som kom till 1979 
(Prop. 1978/79:230).  
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I anslutning till Vollraths artikel kan två examensarbeten tas upp. Leander skriver i 
sitt examensarbete från 2007 om tillämpning och vilken effekt JFL har på glesbygden 
samt sysselsättning och bosättning där. Även påverkan på skogsbruksfastigheter tas 
upp. Författaren menar att lagen missgynnar olika ägarkategorier och deras 
möjlighet till förvärv av skogsbruksfastigheter (Leander, 2007). Vidare skriver 
författaren att juridiska personer inte har möjlighet att utöka sitt markinnehav, utan 
att de förvärv som sker är för förbättrad arrondering m.m. Dock är slutsatsen att en 
för liberaliserad jordförvärvslagstiftning skulle missgynna glesbygden och öka risken 
för en ökad ägosplittring (Leander, 2007).  

 

Övrigt 

S. Nilsson (2011) har i ett examensarbete studerat den ändring som gjordes 2005 av 
JFL och hur det i sin tur har påverkat köp av skogsfastigheter. I studien har fyra län 
studerats och de fastighetsköp som har gjorts i dem. Författaren har undersökt 
antalet ansökningar som gjorts i länen innan och efter lagändringen. Slutsatsen är att 
mängden ansökningar varierar mellan länen, och att målet med en förstärkt 
lagändring inte har uppfyllts. 
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3. Metod  

För att besvara frågeställningarna har tre metoder använts: juridisk metod, studie av 
beslut samt intervjuer. Nedan presenteras ovan nämnda metoder samt hur urval, 
insamling och bearbetning av data har skett.   

 

3.1 Juridisk metod  

En juridisk metod innebär att lagrummet studeras i sin helhet. Det är flera olika 
regler som studeras i en juridisk metod. Enligt Melander och Samuelsson är det 
reglernas ursprung som avgör deras rättsliga kvalité och således gör dem till 
rättskällor (2002). Den juridiska metoden inkluderar författning, rättspraxis och 
doktrin (Bernitz, 2012). Sådana rättskällor har kommit till genom beslut av 
regering, riksdag, avgöranden i domstolar samt studier av lagrummen. Den juridiska 
metoden har applicerats på frågeställningen ” Hur uppfylls syftena som finns med JFL i 
och med tillämpningen av den?”. Genom den juridiska metoden har därför syftet med 
lagen undersökts både i ursprunglig och nuvarande form.  

 

3.1.1 Insamling av data 

För att kunna bidra till ovan nämnda frågeställning studerades främst JFL (SFS 
1979:230). Även jordförvärvsförordningen har berörts då bestämmelser i 
förordningen behandlar tillämpningen av JFL (SFS 2005:522). För att få en ökad 
förståelse för lagtexten studerades förarbeten till lagen samt propositioner som 
skrivits vid de tillfällen då JFL har reviderats. Även lagkommentarer och utredningar 
som gjorts i samband med ändringar av lagen studerades. Av doktrinen har enbart 
lagkommentarer studerats för att begränsa metoden till att rymmas inom den 
tidsram som har varit. Rättsfall studerades inte under den juridiska metoden 
eftersom relevanta sådana inte framkom.  

 

3.1.2 Bearbetning av data 

Resultatet av den juridiska metoden har sammanställts och presenteras i avsnitt 5.1. 
Sammanställningen gjordes i avseende att bidra med svar till frågeställningen. 
Resultatet diskuteras vidare i avsnitt 6 och då tillsammans med resultat från övriga 
metoder.  
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3.2 Studie av beslut 

Det är som nämnt i avsnitt 2.3.1 två myndigheter som kan bevilja förvärvstillstånd. 
Det var därför intressant att studera hur besluten fattas med avseende på hur 
respektive beslutsfattare resonerar kring besluten. Metoden avsåg att bidra till att 
besvara frågeställningen ”Finns det skillnader i bedömning av prövning gällande 
förvärvstillstånd som prövats av länsstyrelsen och Jordbruksverket och i så fall vilka?” Beslut 
från tre olika länsstyrelser samt Jordbruksverket studerades. 

 

3.2.1 Urval 

Metoden innebar att beslut som har fattats av olika länsstyrelser i landet samt 
Jordbruksverket studerades. Detta för att kunna utläsa eventuella skillnader och 
likheter mellan hur länsstyrelserna och Jordbruksverket resonerar. Metoden syftade 
till att kunna bidra till ovan nämnda frågeställning. För att få en geografisk spridning 
skulle en länsstyrelse i respektive Götaland, Svealand och Norrland väljas ut bland 
de 21 länsstyrelser som finns i Sverige. Valen av län gjordes delvis med tanke på att 
de tre olika tillämpningsområdena som finns i JFL skulle vara representerade; 
förvärv i glesbygd, omarronderingsområde samt förvärv av juridisk person. Valen 
gjordes även med hjälp av den förteckning över glesbygdskommuner samt 
omarronderingsområden som finns i jordförvärvsförordningen.  

 

Kontakt togs med Länsstyrelsen i Jönköping, Länsstyrelsen i Dalarna samt 
Länsstyrelsen i Norrbotten. Varje länsstyrelse ombads välja ut 10 beslut, jämt 
fördelade på bifall och avslag. Besluten skulle inte vara mer än 5 år gamla för att vara 
aktuella för studien. Problem uppstod med att få fram beslut från Länsstyrelsen i 
Jönköping i tid för att studien skulle kunna genomföras. Därför gjorde ett nytt val av 
länsstyrelse i Götaland. Länsstyrelsen i Östergötland valdes istället eftersom det är 
ett närliggande län i förhållande till det ursprungliga valet samt att det i länet bedrivs 
mycket jord- och skogsbruk.  

 

Från Jordbruksverket begärdes 30 beslut ut, även de jämt fördelade på bifall och 
avslag. Jordbruksverket är även den instans dit länsstyrelsernas beslut överklagas. 
Det var därför aktuellt att studera ett antal beslut som överklagats till 
Jordbruksverket för att ytterligare bidraga till att besvara frågeställningen.   

3.2.2 Bearbetning av data 

Utifrån de beslut som mottagits valdes 12 beslut ut från Jordbruksverket och 12 från 
de tre länsstyrelserna. De slumpvis valda besluten var jämt fördelade mellan bifall 
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och avslag. Av de 12 som valdes från Jordbruksverket var 8 av dem sådana där 
Jordbruksverket var första instans för beslut och 4 av dem var överklagade till 
Jordbruksverket. Från de olika länsstyrelserna valdes 4 från vardera ort.  

 

För att förenkla studien skapades två listor med kriterier som besluten bedömdes 
efter, en för Jordbruksverket och en för länsstyrelserna. Kriterierna utformades 
efter JFL och bestämmelserna i 4§ om vilka förvärv som kräver tillstånd samt 5-8 §§ 
som är lagens tillämpningsområden. Kriterierna för Jordbruksverket och 
länsstyrelserna var lika men skiljer sig åt på några punkter. Kriterierna för 
Jordbruksverket innefattade en punkt med avseende på om ärendet blivit överklagat 
till dem. En punkt gällde även de ärenden där Jordbruksverket är först instans och 
ett yttrande lämnats från länsstyrelsen. Kriterierna kan studeras närmare i Bilaga A. 

 

Besluten studerades och analyserades efter kriterierna i föregående stycke. På så sätt 
kunde ett resultat sammanställas. Resultatet presenterades kvalitativt och besluten 
fattade av Jordbruksverket presenterades först. Även vilka olika 
tillämpningsområden som besluten fattats inom presenterades. Efter det 
presenterades först analysen av beslut med Jordbruksverket som första instans och 
efter det resultatet av sådana beslut som överklagats från länsstyrelsen. Besluten från 
länsstyrelserna presenterades utifrån respektive länsstyrelse. Först redovisades 
Östergötlands beslut, sedan Dalarnas och sist Norrbottens.  

 

Efter att resultatet av Jordbruksverkets och Länsstyrelsernas beslut redovisades 
gjorde även en presentation av de två beslut, ett från Jordbruksverket och ett från 
Länsstyrelsen i Östergötland gällande graderingsvärde. Besluten innefattades i 
urvalet. Besluten var underställda till länsstyrelsen av Lantmäterimyndigheten 
eftersom graderingsvärdet skulle öka avsevärt vid fastighetsreglering som i det 
slumpvisa urvalet kommit med. De två ärendena presenterades därför en ytterligare 
gång under avsnitt 5.2.3 utifrån bestämmelserna i 5:20 FBL.  

3.3 Intervjuer 

För att bidra med resultat till de båda frågeställningarna samt komplettera den 
juridiska metoden samt studien av beslut användes intervjuer. Intervjuerna belyste 
hur de som använder och kommer i kontakt med JFL ansåg att lagen dels uppfyller 
sitt syfte och dels om de beslut som har fattats var likvärdiga från Jordbruksverket 
och länsstyrelserna. Därför genomfördes intervjuer med länsstyrelser, 
Jordbruksverket samt tre intresseorganisationer. En empirisk metod är en metod 
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som avser belysa personliga erfarenheter och kunskap inom berört ämne (Fielding 
2012). Intervjuerna syftade till att belysa och tillvarata respondenternas erfarenheter 
och kunskaper i ämnet i enlighet med empirisk metod.  

 

Intervjuer användes för att bidra med svar till båda frågeställningarna: ”Hur uppfylls 
syftena som finns med jordförvärvslagen i och med tillämpningen av den?” och ”Finns det 
skillnader i bedömning av prövning gällande förvärvstillstånd som prövats av länsstyrelsen och 
Jordbruksverket och i så fall vilka?” Intervjuerna som hölls var semistrukturerade vilket 
gav respondenterna möjlighet att berätta fritt utifrån de frågor som ställdes samt 
intervjuaren möjlighet att formulera följdfrågor utifrån respondentens svar 
(Rabionet, 2009).  

 

3.3.1 Urval 

Eftersom intervjuerna användes som komplement till den juridiska metoden samt 
studien av beslut intervjuades samma länsstyrelser som har bidragit med 
beslutshandlingar till studien. Även Jordbruksverket intervjuades eftersom beslut 
från Jordbruksverket också studerades under tidigare del i arbetet. Jordbruksverket 
och länsstyrelserna representerar beslutsfattare och handläggare. Intervjuer 
genomfördes även med tre intresseorganisationer: Lantbrukarnas riksförbund 
Dalarna (vidare kallad LRF Dalarna), Mellanskog och Jordägarnas Riksförbund. De 
tre intresseorganisationerna valdes eftersom de antogs representera fastighetsägare 
som kan komma i kontakt med JFL. Urvalet av intresseorganisationer baserades dels 
på att både jordbruks- och skogsbruksfastigheter skulle representeras samt 
fastigheter av lika storlek, arealmässigt och taxeringsmässigt.  

 

3.3.2 Genomförande av intervjuer 

Kontakt med de beslutsfattare och handläggare som intervjuades togs i samband med 
att besluten till studien av beslut begärdes ut. Intervjuerna bokades in antingen via 
mail eller telefonsamtal.  

Kontakten med intresseorganisationerna togs genom att mail skickades till den 
mailadress som återfanns på respektive intresseorganisations hemsida under fliken 
kontakt. Intresseorganisationerna hänvisade sedan till personer med kompetens 
inom området som tillfrågades om intervju. 
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Om möjligt bör de kvalitativa intervjuerna genomföras genom ett fysiskt möte 
istället för över telefon eller via mail menar Irvine, Drew och Sainsbury (2013). 
Dock menar författarna att telefonintervjuer är ett bra alternativ för att spara 
kostnad för resor samt att tiden kan användas för att fokusera på andra delar av 
forskningen (Irvine et al. 2013). Beslutsfattarna och intresseorganisationerna är 
utspridda över landet och därför var fysiskt möte enbart möjligt i ett fall. 
Respondenterna fick möjlighet att ta del av de semistrukturerade frågor som ställdes 
vid intervjuerna innan mötet skedde.  

 

Intervjuerna varade mellan 15-30 minuter och innan de inleddes blev 
respondenterna tillfrågade om de medgav att intervjuerna spelades in för att enklare 
kunna bearbetas efteråt. Respondenterna tillfrågades även om att de representerade 
sin myndighets/sina intresseorganisationer och att de i det efterföljande resultatet 
benämndes med sin myndighets/intresseorganisations namn. Under intervjun 
ställdes intervjufrågorna till respondenterna och de fick berätta fritt utifrån 
respektive fråga. Öppna intervjufrågor är viktigt menar Eklund (2012).  Eventuella 
följdfrågor ställdes beroende på de svar som gavs. För att klargöra att 
respondenternas svar uppfattats korrekt gjordes även sammanfattningar av den 
information som kom fram av intervjuaren där respondenten kunde tillägga och 
godkänna det som sades. I de fall respondenterna önskade skickades en 
sammanställning i text av intervjun till respondenten i efterhand för godkännande. 
Följdfrågor och förtydligande ställdes även vid behov via mail i efterhand. Frågorna 
som ställdes vid intervjuerna återfinns i bilaga B (beslutsfattare) och bilaga C 
(intresseorganisationer).  

 

3.3.3 Bearbetning av data 

Efter intervjuerna gjordes en sammanställning av de svar som getts av 
respondenterna. Sammanställningen användes sedan för att välja ut relevant 
information som kunde bidra med svar till de två frågeställningarna. Resultatet från 
intervjuerna presenterades utifrån de två frågeställningarna, resultatet från 
beslutsfattarnas/handläggarnas och intresseorganisationernas intervjuer redovisas var 
för sig. För att förenkla för läsaren presenterades beslutsfattares och handläggares 
svar under beslutsfattare och intresseorganisationernas under intresseorganisationer.   
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3.4 Examensarbetets bidrag till hållbar utveckling 

Flera av FNs globala mål berörs av examensarbetet. Främst är det åttonde målet som 
innefattar ekonomisk tillväxt (Förenta Nationerna, 2015). Men då jord- och 
skogsbruk bidrar både till minskad hunger, hållbar konsumtion och produktion och 
biologisk mångfald m.m. är hela studien genomsyrad av hållbar utveckling.  

3.5 Etiska aspekter 

De beslut som hanterats under studien av beslut återges med diarienummer och är 
offentlig information som kan hämtas ut från respektive myndighet. Inga namn, 
fastighetsbeteckningar, företagsnamn eller liknande personlig information återges i 
uppsatsen.  

 

De respondenter som intervjuats i uppsatsen blev innan intervjun tillfrågade om de 
medgav att intervjun spelades in för att enklare kunna bearbeta materialet. I de fall 
respondenterna önskade skickades sammanställning av transkribering till 
respondenterna för godkännande. Respondenternas namn återgav inte i uppsatsen 
men det framgår från vilken myndighet eller intresseorganisation de företräder. 
Respondenterna tillfrågades om de godkände att deras intervjusvar återgavs under 
respektive myndighets/intresseorganisations namn.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av ovan utförda metoder för att besvara de två 
frågeställningarna. I 4.1 presenteras resultatet från den juridiska metoden som har 
syftat till att undersöka lagstiftarens syfte och tänkta tillämpning av lagstiftningen. I 
4.2 presenteras resultatet från den studie som gjorts av beslut och syftar till att 
belysa likheter och eventuella skillnader mellan besluten fattade av de olika 
förvaltningsmyndigheterna. Slutligen i 4.3 presenteras resultatet av de intervjuer 
som genomförts. Intervjuerna ska bidra med svar till bägge frågeställningarna och 
syftar därför dels till att undersöka hur lagen faktiskt tillämpas och vad man som 
beslutsfattare och intresseorganisation anser om det. De syftar även dels till att 
belysa om skillnader uppfattas av de som fattar besluten samt av 
intresseorganisationer.   

 

4.1 Juridisk metod  

Resultatet från den juridiska metoden ska tillsammans med resultatet från 
intervjuerna i avsnitt 5.3 besvara den första frågeställningen Hur uppfylls syftena som 
finns med jordförvärvslagen i och med tillämpningen av den? Vid förvärv av fastigheter 
taxerade som lantbruksegendom krävs i vissa fall ett förvärvstillstånd, se avsnitt 2.3 
för närmare beskrivning av begreppet. Den gällande lagstiftningen om jordförvärv är 
från 1979 (SFS 1979:230) och tillkom för att man ville kunna kontrollera vem och 
av vilken anledning förvärv av lantbruksegendom gjordes i landet. Syftena med lagen 
var tydliga: 

- Främja det effektiva familjejordbruket både när det kom till uppbyggande 
och fortsatt brukning. Syftet skulle stärka bandet mellan att äga och att 
bruka.  

- Strukturrationalisering skulle främjas och i och med det leda till ett mer 
rationellt ägande i fråga om lönsamhet och effektivitet. 

- Lagen skulle korrespondera med de regionalpolitiska mål som gällde för 
tiden den stiftades. 

 

Det har redan innan den nu gällande lagen funnits förvärvslagstiftning. Den första 
tillkom 1945 och efterföljdes av lagen från 1955 och 1965 (Prop. 2004/05:53). 
Anledningen till att den nya JFL kom till var att lagstiftaren ville att jordbruket 
skulle vara rationellt och att det skulle finnas möjlighet för de familjer som ägde 
jordbruksfastigheter att försörja sig på dem (Prop. 1978/79:85).  
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En annan aspekt när lagen tillkom var den att lantbruksfastigheterna inte skulle 
användas för kapitalplacering. I och med det infördes begränsningar i juridiska 
personers rätt att förvärva lantbruksegendom men även regler om priskontroll och 
krav på främst praktiska färdigheter inom jord- och skogsbruk (Prop. 2004/05:53). 
1979 års jordförvärvslag har reviderats vid tre tillfällen och senast var 2005 (Prop. 
2004/05:53). I och med det ser lagen och anledningarna till den annorlunda ut idag 
jämfört med vid dess tillkomst.  

 

4.1.1 Jordförvärvslagens tillämpningsområden  

JFL har idag tre tillämpningsområden för vilka förvärvstillstånd måste sökas som går 
att utläsa av 4§ i lagen (SFS 1979:230). Det gäller förvärv i glesbygd, 
omarronderingsområde samt förvärv som görs av juridisk person från fysisk person. 
Det finns även en del förvärv som undantas från lagstiftningen.   

 

Förvärv som inte kräver förvärvstillstånd  

Alla förvärv kräver inte förvärvstillstånd enligt JFL (SFS 1979:230). Dels krävs att 
fastigheten är taxerad som lantbruksegendom, jämför avsnitt 2.2 men undantag görs 
även från sådan egendom. Vilka förvärv som undantas framgår ur 3§ samt 4§ 3 p. 
jämför avsnitt 2.3. Ett förvärv som undantags är förvärv mellan juridiska personer. 
Eftersom sådana förvärv inte påverkar ägarbalansen behöver de heller inte vara 
tillståndspliktiga (Beckman et al., 2015). Se vidare vilka förvärv som undantas från 
förvärvstillstånd i avsnitt 2.3.  

 

Förvärv i glesbygd 

Vad som räknas som glesbygd nämns i jordförvärvsförordningen, se avsnitt 2.4 för 
beskrivning av begreppet. Om en fastighet förvärvas i glesbygd måste 
förvärvstillstånd sökas i de flesta fall, det gäller både för fysisk och juridisk person 
(SFS 1979:230). Det finns dock bestämmelser som möjliggör förvärv utan tillstånd. 
5§ JFL gör möjligt för en förvärvare som varit folkbokförd på orten, det vill säga 
inom kommunen, i minst ett år att förvärva utan tillstånd. Det krävs dock att 
fastigheten inte ligger i ett omarronderingsområde.  

 

I de fall där förvärvstillstånd krävs framgår av 7§ JFL när tillstånd kan beviljas eller 
ej. En förvärvare kan få förvärvstillstånd om varaktig bosättning sker inom tolv 
månader på orten eller om man kan anse att förvärvet kommer bidra till 
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sysselsättningen. Den som bestämmer om det är troligt att bosättning kommer ske 
alternativt om det kan anses bidra till sysselsättningen är beslutsfattaren; 
länsstyrelsen eller Jordbruksverket. Det kallas för att sannolikhetskravet ska 
uppfyllas. Om man som förvärvare kan visa upp exempelvis bygglov där det är 
troligt att inflyttning kan ske inom tolv månader eller om fastigheten kan sysselsätta 
förvärvaren alternativt en heltidsanställd anses kravet vara uppfyllt (prop. 
2004/05:53). Tillstånd har rätt att nekas om den fastighet vilket förvärvstillstånd 
söks för behövs för att främja sysselsättning eller bosättning på orten.  

 

Förvärv i glesbygd kan göras både av fysiska och juridiska personer. En juridisk 
persons förvärv prövas enligt 6§ JFL före den prövas enligt 7§ och bestämmelserna 
om glesbygd. Så är fallet eftersom ett avslag enligt 7§ i vissa fall ger överlåtaren rätt 
att begära att fastigheten ska lösas in av staten enligt 12§ JFL. För fysiska personer 
ska förvärvstillstånd beviljas enligt 7§ JFL. Det är enbart i vissa fall då fastigheten 
behövs för att främja bosättning eller sysselsättning genom att en annan förvärvare, 
redan verksam på orten, istället får förvärvstillstånd som avslag ges (prop. 
2004/05:53).  

 

Förvärv i omarronderingsområde 

Vad som räknas som omarronderingsområde står skrivet i jordförvärvsförordningen, 
se avsnitt 2.5 för beskrivning av begreppet (SFS 2005:522). Förvärv av fastighet får 
inte försvåra en strukturell förändring som genomförs eller planeras att genomföras 
(prop. 1978/79:85). I den tidigare lagstiftningen gällde det all form av 
rationalisering av marken, det vill säga även utanför omarronderingsområden. I och 
med förändringar som gjorts 1991 omfattar bestämmelserna numera enbart 
omarronderingsområden (Prop. 1990/91:155). I 7§ 2 st. JFL återfinns bestämmelse 
om omarronderingsområde (SFS 1979:230). Ett förvärv i omarronderingsområde 
får alltid vägras om det på något sätt försvårar en rationalisering av marken i 
området (Beckman et al., 2015). För att avslag ska få göras krävs dock att det finns 
ett antaget program från länsstyrelsen för att genomföra omarronderingen (prop. 
1990/91:155).  

 

Förvärv av juridisk person 

När en juridisk person, det vill säga ett företag (se avsnitt 2.6 för förklaring av 
begrepp) förvärvar lantbruksegendom är det mer reglerat än när förvärvet sker av 
fysiskperson. Anledningen till det är att lagstiftaren, sedan lagens tillkomst velat 
behålla en balans mellan vem som äger fastigheter i landet (Prop. 2004/05:53). 
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Tillstånd enligt JFL krävs när en juridisk person förvärvar lantbruksegendom av 
fysisk person eller dödsbo (SFS 1979:230).  

 

 I 6§ JFL regleras när tillstånd för juridisk person kan beviljas. För att behålla 
balansen mellan ägarkategorierna har bestämmelser om att juridisk person får 
tillstånd om mark med motsvarande förmåga att producera avstås. Det handlar inte 
om att motsvarande areal ska avstås eller var marken är belägen, utan fokuserar 
enbart på vad marken kan producera. I 6§ 1 st. 1-2 punkterna ges möjlighet till att få 
förvärvstillstånd om mark avstås, kommer att avstås eller har avståtts under de 5 
senaste åren. Marken ska antingen ha avståtts till fysisk person eller till staten och då 
för att användas för naturvård (Beckman et al., 2015).  

 

I 6§ 2 st. redovisas fyra punkter för när förvärvstillstånd kan beviljas.  

- Om egendomen är avsedd för annat ändamål än jord- och/eller skogsbruk 

- Förvärvet består till största del av skog och den som förvärvar sedan tidigare 
driver industri på orten där virket från skogen behövs 

- Förvärvet sker av en annan juridisk person, dock inte från dödsbo 

- Särskilda skäl föreligger  

De förvärv som görs möjliga ovan är sådana där kompensation enligt första stycket 
inte krävs (Beckman et al., 2015). I lagkommentaren går att utläsa vad lagstiftaren 
har för tanke och krav bakom varje punkt i stycket. I första punkten krävs att 
marken tillåts användas för det nya ändamålet (Beckman et al., 2015). I punkt två 
syftar man till att möjliggöra för industriföretag som är etablerade på en ort att 
kunna utvecklas. I prop. 2004/05:53 beskrivs tanken bakom bestämmelsen 
ytterligare och förklarar att det gäller alla former av industriföretag som är i behov 
av virket som fastigheten genererar.  

  

Särskilda skäl i punkt fyra är den bestämmelsen som ger utrymme till mest tolkning. 
Begreppet fanns med redan vid lagens tillkomst 1979 och vad som kan anses vara 
särskilda skäl nämns både i lagkommentar och förarbete (prop. 1978/79:85). De 
anledningar till att bevilja särskilda skäl som räknas upp i prop. 1978/79:85 är 
”förvärv av stora och mycket kapitalkrävande företag”, utökande av areal för 
gemensamhetsskog eller om mark behöver förvärvas för försöksverksamhet av 
livsmedelsföretag (s. 46). Den tillämpningen används även idag men har 
kompletterats med ytterligare grunder till särskilda skäl i kommentaren till lagen. 
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Exempel på sådant är jordbrukare som gemensamt förvärvar fastighet för 
gemensamhetsanläggning eller livsmedelsföretag som förvärvar fastighet för att 
kunna förädla produkter (Beckman et al., 2015). 

 

4.1.2 Lagstiftarens syfte med jordförvärvslagen 

Som nämnt tidigare i detta kapitel hade lagstiftaren ursprungligen tre syften med JFL 
(SFS 1979:230). Lagen har gjorts om vid flera tillfällen och att annan politik råder i 
Sverige har även syftena ändrats delvis. Lagstiftaren syftar till att bosättning och 
sysselsättning i glesbygdsområden ska främjas, 1§ JFL. Syftet går att jämföra med det 
ursprungliga syftet angående regionalpolitiska mål som redovisades i propositionen 
vid 1979 års jordförvärvslags tillkomst (prop. 1978/79:85). I 5 och 7§§ tillämpas 
syftet i och med att man möjliggör för att få beviljat tillstånd dels genom att kunna 
påvisa att man varit folkbokförd i kommunen under 1 år samt att sannolikhetskravet 
i 7§ uppfylls (prop. 2005/05:53).  

 

Lagens andra syfte innebär att de omarronderingar som sker i delar av Sverige inte 
ska försvåras genom förvärv av lantbruksegendom (Prop. 1990/91:155 s. 38). Vid 
lagens tillkomst avsåg syftet all form av strukturrationalisering och det var således 
möjligt att göra förvärv för att göra alla typer av lantbruksfastigheter bättre 
arronderade (Prop. 1978/79:85). Det är enligt JFL inte tillåtet att göra förvärv som 
på något sätt kan försvåra de omarronderingar som är beslutade av länsstyrelsen, 7§ 
2 st. JFL. I och med bestämmelserna i 7§ 2 st. möjliggör lagstiftaren för att syftet ska 
kunna uppfyllas.  

 

Det tredje och sista syftet med JFL innebär att begränsa juridiska personers ägande 
av lantbruksegendom och därmed behålla den balans som finns mellan olika 
ägarkategorier i Sverige (Prop. 2004/05:53). Bestämmelser om juridiska personers 
förvärv har funnits med sedan lagens tillkomst 1979, även om syftet då var mer 
uttalat att främja familjejordbruket (Prop. 1978/79:85). I och med bestämmelserna 
i JFL hindras juridiska personer från att fritt förvärva fastigheter av fysiska personer 
och dödsbon.  

 

Överlåtelser mellan juridiska personer får dock ske fritt om lantbruksfastigheterna 
är belägna utom glesbygd och omarronderingsområden (Prop. 2004/05:53 s. 39). 
Man har i lagen möjliggjort att juridiska personer får förvärva av fysiska personer 
eller dödsbon, men att någon av punkterna i 6§ JFL då måste uppfyllas. 
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Ägarbalansen värnas speciellt i 6§ 1 st. där juridisk person får förvärva 
lantbruksegendom om denne avstår, kommer avstå eller har avstått motsvarande 
produktionsförmåga under de senaste fem åren.  

 

4.2 Studie av beslut 

Metoden bidrar, tillsammans med intervjuer (avsnitt 5.3) med svar till 
frågeställningen ”Finns det skillnader i bedömning av prövning gällande förvärvstillstånd 
som prövats av länsstyrelsen och Jordbruksverket och i så fall vilka?” I nedan följande avsnitt 
redovisas vad resultatet av studien visar.  

 

4.2.1 Jordbruksverket 

Studien bygger på tolv beslut som Jordbruksverket har fattat. Åtta av dem är tagna 
med Jordbruksverket som första instans och fyra har överklagats till 
Jordbruksverket. Samtliga av de beslut som studerats från Jordbruksverket, både 
bifall och avslag, har en presentation av ärendet samt motiv och skäl för det beslut 
som har fattats, jämför avsnitt 2.8 om avslag enligt förvaltningslagen. Alla beslut 
som har studerats har samma innehåll när det kommer till rubriker och en så kallad 
röd tråd kan utläsas. Det gör att besluten är lätta att förstå och ta del av eftersom 
den som läser besluten enkelt kan följa beslutsfattarens tankegång.  

 

Av besluten som har studerats är majoriteten sökta av juridiska personer. Det har att 
göra med bestämmelsen i jordförvärvsförordningens 4§ 2 st., jfr avsnitt 2.3.1 (SFS 
2005:522). Det beslut som inte berör juridiska personer är sådana där besluten 
överklagats till Jordbruksverket. I det fallet gällde två beslut juridisk person, ett 
beslut glesbygd samt ett beslut omarronderingsområde. Länsstyrelsen ska i de fall 
där Jordbruksverket ska vara första beslutsinstans överlämna ärendet med ett 
yttrande (jämför avsnitt 2.3.1). I de åtta fall där en sådan överlämning skett har sju 
yttranden getts, tre som överensstämmer med det slutgiltiga beslutet och fyra som 
inte överensstämmer.  

 

Beslut med Jordbruksverket som första instans 

Som nämnt i avsnitt 2.3.1 avser de förvärv där Jordbruksverket fattar beslut som 
första instans förvärv gjorda av juridiska personer och med en köpeskilling som 
överstiger 10 miljoner kronor. Åtta sådana förvärv har studerats och de var 
lokaliserade till södra och mellersta Sverige. Ett av besluten, dnr. 3.11.18-
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10842/17 (Jordbruksverket, 2017b), ansöktes enligt 8§ och gällde en kommun som 
förvärvade mark enligt gällande översiktsplan. Ett sådant förvärv får enligt 8§ JFL 
inte neka då marken pekats ut i översiktsplanen (SFS 1979:230). Länsstyrelsens 
yttrande överensstämde med Jordbruksverkets beslut. Beslut med dnr. 3.11.18-
12476/17 (Jordbruksverket, 2017c) gällde istället en fastighet där bygglov redan 
fanns och förvärvarens avsikt var att bygga radhus i enlighet med bygglovet. 
Eftersom bygglov fanns ansågs det som förändrad markanvändning trots att det inte 
framgick av gällande översiktsplan. Jordbruksverkets beslut var enligt Länsstyrelsen 
yttrande och förvärvstillstånd beviljades enligt 6§ 2 st. 1 p. JFL.  

 

Beslut med dnr. 3.11.18-773/17 (Jordbruksverket, 2017d) gällde ett förvärv som 
gjordes av juridisk person från fysisk person i ett område som klassas som glesbygd. 
Därför har Jordbruksverket först utrett om förvärv är tillåtet av den juridiska 
personen, 6§ JFL, och sedan om det är tillåtet enligt glesbygdsbestämmelserna i 7§. 
Bolagets avsikt med förvärvet var att ha material till sina sågverk. Eftersom förvärvet 
huvudsakligen avsåg skog kunde förvärvstillstånd för juridisk person beviljas enligt 
6§ 2 st. 2 p. JFL. När det kommer till glesbygdsbestämmelserna kom det inte fram 
någon annan intressent som skulle främja bosättning och sysselsättning på orten. 
Förvärvstillstånd kunde därför beviljas även enligt 7§ JFL. Det framgår inte av 
beslutet om något yttrande skett vid överlämningen till Jordbruksverket.  

 

Resterande fem förvärv har bedömts enligt 6§ 2 st. 4 p., särskilda skäl. I sådana fall 
görs en bedömning utifrån vad som framgår av förarbeten, lagkommentar m.m. (jfr 
avsnitt 5.1.1 om juridiska personers förvärv). Det framgår från studien av 
förvärvsbesluten att de särskilda skälen måste vara starkare när det gäller förvärv av 
större arealer. Beslut med dnr. 3.11.18-10000/17 (Jordbruksverket, 2017e) är ett 
av de avslag som gjorts. I beslutet medger Jordbruksverket att vissa särskilda skäl i 
form av allmänintresse föreligger men att det, i förhållande till förvärvets storlek, 
inte är tillräckligt starka och avslag gavs därför. Länsstyrelsen ansåg i sin tur att 
särskilda skäl förelåg och tillstyrkte därför bifall i sitt yttrande. Det framgår även 
från resterande beslut att punkten särskilda skäl är svårbedömd.  

 

I beslut med dnr. 3.11.18-9124/16 (Jordbruksverket, 2016a) har en 
fastighetsreglering gjorts som ökar graderingsvärdet i sådan storlek att 
Lantmäterimyndigheten har underställt ärendet till Länsstyrelsen, se vidare avsnitt 
5.2.3. I yttrandet som Länsstyrelsen gjort framgår att Länsstyrelsen och förvärvarens 
åsikt överensstämmer om att marken dels är svårbrukad och dels har låg bonitet och 
att förvärvstillstånd därför bör beviljas. Förvärvaren avser inte bruka jorden och 
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skogen utan fastigheten ska utgöra komplement till en angränsande fastighet där 
förvärvaren bedriver konferensverksamhet med jakt- och fiske som område. Från 
förvärvarens sida hänvisar man även till att förvärvet är kapitalkrävande. 
Jordbruksverkets bedömning är dock annorlunda. Från Jordbruksverkets sida anser 
man inte att låg bonitet och svårbrukad mark är skäl för att bevilja tillstånd för 
förvärvet. Förvärvarens påpekande om att fastigheten är kapitalkrävande 
överensstämmer inte enligt Jordbruksverket med definitionen av begreppet i 
förarbetena i Prop. 1978/79:85. Definitionen i förarbetet är att egendomen ska vara 
”kapitalkrävande att äga och driva, inte kapitalkrävande att förvärva”. 
Jordbruksverket menar att förvärvet inte uppfyller kraven på att vara 
kapitalkrävande eftersom ett tilltänkt nyttjande av en fastighet som därav kräver stor 
kapital- och arbetsinsats inte är tillräckligt. Begreppet kapitalkrävande förvärv 
förekommer som av förvärvare anfört skäl i flera av de beslut som har studerats. 
Definitionen är dock snäv vilket överensstämmer med att beslutsfattare vid punkten 
särskilda skäl är restriktiv.  

 

I prop. 2004/05:53 framgår även att tillstånd kan beviljas enligt punkten om 
särskilda skäl för ett företag som bedriver livsmedelsförädlande produktion på orten. 
Mark får då förvärvas för att bidra till förädlingsverksamheten. Beslut med dnr. 
3.11.18-7349/16 (Jordbruksverket, 2016b) berör ett sådant förvärv där förvärvaren 
behövde råvara till sin verksamhet som omfattade packning för export samt import 
av frukt. I Länsstyrelsens yttrande framgick att de ansåg att särskilda skäl förelåg. 
Dels ansågs förvärvet, som mestadels omfattade fruktodlingar, arbets- och 
kapitalintensivt. Dels ansåg man att ovan nämnda skäl för livsmedelsförädling 
förelåg. Eftersom förvärvaren enbart packar frukt menar Jordbruksverket att någon 
förädling inte sker. Även fast förvärvaren ska använda produkten från 
fruktodlingarna i sin verksamhet föreligger inte särskilda skäl i och med att 
produkten inte förädlas. Om Länsstyrelsens yttrande om att förvärvet skulle vara 
arbets- och kapital intensivt hänvisar Jordbruksverket till samma skäl som i 
föregående stycke om kapitalintensiva förvärv.  

 

Av de beslut som har studerats enligt punkten om särskilda skäl beviljades 
förvärvstillstånd i två fall. Ett av förvärven rörde försöksodling för ett 
växtförädlingsföretag och ett en förvärvare som fått sin tidigare fastighet 
exproprierad med anledning av Ostlänken. I det första fallet om försöksodlingen, 
dnr 3.11.18-336/17 (Jordbruksverket, 2017f), har förvärvaren framfört att 
fastigheten krävs för att företaget i framtiden ska kunna fortsätta bedriva sin 
försöksverksamhet. Länsstyrelsen yttrande överensstämde med Jordbruksverkets 
utlåtande. Jordbruksverket hänvisar i sitt beslut till prop. 2004/05:53 där det 
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framgår att ett på orten verksamt livsmedelsförädlande företag ska få förvärva mark 
och att det räknas som särskilt skäl. Hänvisning görs även till prop. 1978/79:85 där 
det framgår att försöksverksamhet i den här formen faller under det särskilda skälet 
om livsmedelsförädlande företag.  

 

Det andra bifallet som gavs gällde en förvärvare som bedriver boende för personer 
med utvecklingsstörning och autism, dnr. 3.11.18-2410/17 (Jordbruksverket, 
2017g). Fastigheten ska användas för daglig verksamhet där de som vårdas får 
kontakt med djur och natur. I samband med planerna på Ostlänken har Trafikverket 
löst in förvärvarens nuvarande fastighet där den dagliga verksamheten hittills 
bedrivits. Länsstyrelsen har inte ansett att förvärvaren har avstått tillräckligt mycket 
mark enligt kravet i 6§ 1 st. 1 p. och därför inte bör beviljas förvärvstillstånd. 
Jordbruksverket har inte resonerat i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. De anser 
att punkten om särskilda skäl uppfyllts och att förvärvstillstånd därför beviljats.  

Anledningarna till detta är dels att förvärvaren har haft svårt att finna ny, 
motsvarande egendom som den exproprierade som uppfyller kraven. Förvärvarens 
verksamhet är av allmänt intresse eftersom den sker på uppdrag av kommuner i 
landet, det är ingen ny verksamhet och förvärvaren är en lokalt stor arbetsgivare. 
Jordbruksverket har gjort en avvägning mellan ägarförhållandet mellan fysiska och 
juridiska personer samt tagit de skäl som föreligger i ärendet och vad som är skäligt 
och ansett att förvärvet är sådant som kan anses uppfylla kraven om särskilda skäl.  

 

Överklagade beslut  

I de fyra fall som beslut blivit överklagade till Jordbruksverket har ändring av 
beslutet skett i hälften av fallen. I beslut med dnr. 3.11.17-10845/16 
(Jordbruksverket, 2016c) gällande omarrondering var bägge myndigheterna överens 
om att förvärvet skulle försvåra rationaliseringen av ägandet i området. Det 
överensstämmer helt med bestämmelserna i 7§ 2 st. JFL.  

 

Beslut med dnr. 3.11.17-2894/16 (Jordbruksverket, 2016d) gällande 
glesbygdsbestämmelser höll Jordbruksverket också med Länsstyrelsens beslut. Enligt 
7§ jordfördförvärvslagen är att fysiska personer ska beviljas tillstånd om det inte 
finns vissa skäl att neka (SFS 1979:230). I det här fallet hade förvärvet skett av en 
person som inte var bosatt på orten och inte hade för avsikt att bosätta sig inom den 
tid som tillåts enligt lagen. Det fanns en annan intressent som både var verksam och 
boende på orten avslogs förvärvarens ansökan. På så sätt ansågs ett nekat tillstånd 
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leda till att sysselsättning och bosättning på orten främjades. Jordbruksverket 
överensstämde med Länsstyrelsen och det är även i enlighet med 7§ JFL.  

 

De två beslut där Jordbruksverket valde att ändra länsstyrelsens beslut gällde 
juridiska personer. Det första beslutet, dnr. 3.11.17-5929/17 (Jordbruksverket, 
2017h), gällde en stiftelse vars syfte var att förvärva skog för att överlåta till staten 
för naturändamål.  Stiftelsen hade under de senaste åren avstått motsvarande mängd 
till staten för bildande av naturreservat. Då naturreservatet blivit överklagat ansåg 
Länsstyrelsen inte att 6§ 1 st. 2 p. var uppfylld. Jordbruksverkets bedömning 
överensstämde inte med Länsstyrelsens då de ansåg att det överklagade 
naturreservatet kunde anses som avstådd mark. I beslutet framkom att 
överklagandet inte gällde naturreservatets vara eller inte vara utan föreskrifter och 
att det var mest sannolikt att naturreservatet skulle bli av.  

Dessutom ansågs stiftelsen avstå tillräckligt med mark eftersom det i stiftelsens 
stadgar framgick att det var syftet med dess arbete att skydda skog och upplåta för 
naturändamål till staten. Jordbruksverket ändrade därför beslutet och gav stiftelsen 
förvärvstillstånd.  

 

I det andra beslut där ändring skedde, dnr. 3.11.17-5335/17 (Jordbruksverket, 
2017i), behandlades ett förvärv där ett skogsbolag som till följd av en större 
skogsbrand under 2014 förlorat stor andel avverkningsbar skog. Därav var bolaget 
tvunget att förvärva ny skog i flera mindre förvärv för att få motsvarande 
virkesförråd för att bolagets sågverk inte skulle bli stillastående. Från Länsstyrelsens 
sida ansåg man dels att bolaget inte avstått tillräckligt mycket mark, 6§ 1 st. JFL 
samt att 6§ 2 st. 2 p. JFL inte var tillämplig då bolagets med sitt markinnehav samt 
sågverk var av sådan ”mindre storlek” som inte avsågs i förarbetena. Från 
Jordbruksverkets sida anses 6§ 2 st. 2 p. vara tillämplig eftersom det i förarbetena 
inte framgår att punkten endast avser mindre företag utan bara att det ska ha 
företräde. Något mindre företag som ville göra anspråk på fastigheten fanns inte och 
glesbygdsbestämmelsen i 7§ inte aktuell. Eftersom bolaget både har virkesförrådet 
och förädlingen på orten ansåg Jordbruksverket att tillstånd till jordförvärvstillstånd 
kunde beviljas enligt 6§ 2 st. 2 p.  

 

4.2.2 Länsstyrelserna  

Från länsstyrelserna i Östergötlands-, Dalarnas-, och Norrbottens län studerades 
tolv beslut, fyra från vardera län. Från varje län studerades två bifall och två avslag, 
skäl och motivering kring hur länsstyrelsen har beviljat eller avslagit besluten. En 
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förvaltningsmyndighet måste enbart redovisa skäl samt motivera sina beslut om de 
går någon av de sökande emot, jfr avsnitt 2.8 om förvaltningslagen. Det tros kunna 
vara anledning till att de beslut som har studerats från länsstyrelserna i många fall är 
ytterst korta och informationen ibland begränsad. Nedan presenteras resultatet från 
studien som gjorts på länsstyrelsens beslut. Resultatet presenteras för varje enskild 
länsstyrelse. 

 

Länsstyrelsen i Östergötland 

Besluten från Länsstyrelsen i Östergötland är i förhållande till resterande 
länsstyrelsers beslut i studien utförliga. Det resultatet framgår bland annat av att det 
även till beslut som har bifallits finns en motivering och en presentation av ärendet. 
En s.k. röd tråd som återfinns i Jordbruksverkets beslut har inte framkommit i 
studien av Länsstyrelsen i Östergötlands beslut. Besluten är trots det tydliga.  

 

Det första bifallet, dnr. 606-702-17 (Länsstyrelsen i Östergötland, 2017), gäller en 
fastighet belägen i glesbygd och som förvärvas av juridisk person. Bifall har getts 
med hänvisning till 6§ 1 st. 2b i JFL (SFS 1979:230). Länsstyrelsen har ansett att 
förvärvaren inom de närmaste fem åren kommer avstå motsvarande 
produktionsförmåga till staten för naturvårdsändamål. I början av beslutet har det 
även konstaterats att fastigheten skulle vara värdefull för jord- och skogsbrukare 
lokalt. Ingen hänvisning ges till att en sådan intressent fanns vid beviljandet av 
förvärvstillstånd.  

 

I beslut med dnr. 606-7427-15 (Länsstyrelsen i Östergötland, 2015a), gällande 
förvärv för en juridisk person har Länsstyrelsen i beslutet hänvisat till 6§ JFL och 
redovisar vilka skäl som inte är uppfyllda och vilket som är. Länsstyrelsen anser inte 
att förvärvaren har avstått mark eller kommer att göra det inom de närmsta fem 
åren. De anser inte heller att fastighetens virkesavkastning kommer behövas till 
förvärvarens sågverk som finns på orten, 6§ 2 st. 2 p. De grunder som man från 
Länsstyrelsens sida ansåg uppfyllda återfinns i 6§ 2 st. 4 p., särskilda skäl. Som 
framkommit i tidigare avsnitt är det svårt att bedöma utifrån punkten om särskilda 
skäl. I nämnda beslutet ansågs följande från Länsstyrelsens sida ”Med hänsyn till de 
stora vinsterna i arrondering med avseende på skogsbruksnäringen och på viltvården anses det 
här finnas särskilda skäl enligt jordförvärvslagens §6 andra stycke punkt 4 att bevilja 
förvärvstillstånd”. Grunderna till beslutet är motsägelsefulla mot vad som framförs i 
Prop. 1990/91:155 s.17 avsnitt 2.1.3. I propositionen står att ”I den utsträckning en 
fortsatt rationalisering är påkallad bör den i framtiden ske med andra medel. Prövningen bör 
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istället begränsas till att avse endast arronderingsförbättringar i mycket starkt ägosplittrade 
områden”. Området i vilket fastigheten är belägen ligger inte inom ett 
omarronderingsområde.  

 

Av de två avslag som har studerats från Länsstyrelsen i Östergötland är ett av 
besluten gällande en ökning av graderingsvärde vid en fastighetsreglering, dnr. 606-
5159-15 (Länsstyrelsen i Östergötland, 2015b). Beslutet studeras under avsnitt 
5.2.3. Det andra avslaget gällde även det förvärv av en juridisk person, dnr. 606-
11367-12 (Länsstyrelsen i Östergötland, 2013). I avslagen menar Länsstyrelsen att 
inga av styckena i 6§ uppfylls. Förvärvaren som är en häradsallmänning har avstått 
mark, men för långt tillbaka i tiden. Avslaget ges med hänvisning till att balansen 
mellan ägarkategorierna ska bevaras.  

Hänvisning görs även till att häradsallmänningar enligt lag ska bibehållas 
oförminskade men Länsstyrelsen menar att det inte är tillräckligt för att kunna 
bevilja tillstånd enligt 4 punkten om särskilda skäl då förvärvs från fysiska personer 
till juridiska ska göras restriktivt.  

 

Länsstyrelsen i Dalarna 

Besluten från Länsstyrelsen i Dalarna är, jämfört med besluten från övriga 
länsstyrelser, svårast att tyda. De är mycket kortfattade och vilket 
tillämpningsområde som beslutshandlingarna avser är ibland svårt att tyda. Besluten 
är inte utförliga för varken bifall eller avslag. Beslut med dnr. 606-12707-2016 
(Länsstyrelsen i Dalarna, 2016a) har bifallits. Förvärvaren är inte en juridisk person 
och ingen avgift har utgått. Fastigheten finns i Säter vilket enligt 
jordförvärvsförordningen är ett omarronderingsområde. Det framgår dock inte om 
det i området finns en antagen plan för omarrondering eller om omarrondering har 
genomförts, vilket är definitionen i JFL (SFS 1979:230). Även beslut med dnr. 606-
1506-2017 (Länsstyrelsen i Dalarna, 2017a) har bifallits. Förvärvaren är en juridisk 
person och fastigheten ligger i glesbygdsområde.  

 

Beslut med dnr 606-7162-2017 (Länsstyrelsen i Dalarna, 2017b) är ett avslag 
gällande ett förvärv i glesbygd och omarronderingsområde. Det framgår dels genom 
att förvärvaren har betalat den avgift som gäller för glesbygd. Dels framgår det av att 
avslaget getts med grund i 7§ 2 st. om att ett förvärv i omarronderingsområde får 
avslås om det kan anses försvåra arbetet. Det andra avslaget, dnr. 606-3517-2016 
(Länsstyrelsen i Dalarna, 2016b) är mycket kortfattat. Avslag har getts på hänvisning 
till 4§ 2 st. JFL vilket säger ” Tillstånd krävs dock inte om förvärvet sker genom 
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inrop på exekutiv auktion”. Det framgår inte om någon avgift har betalats eller om 
fastigheten ligger i omarronderingsområde eller glesbygd. Förvärvaren är en fysisk 
person. Ur jordförvärvsförordningen går att utläsa att Leksand, som är den kommun 
där fastigheten finns inte är ett glesbygdsområde och att Leksands församling är ett 
omarronderingsområde. När ett avslag ges enligt JFL medför det att köpet blir 
ogiltigt enligt 11§. I det här beslutet framgår dock inte på vilka grunder avslag ges.  

 

Länsstyrelsen i Norrbotten 

Besluten som fattats av Länsstyrelsen i Norrbotten är utförliga vid avslag och mer 
kortfattade vid bifall. Trots att avsaknad av röd tråd är besluten tydliga i de flesta 
fall. Av de två bifall som getts är ett till en juridisk person, dnr. 606-11173-2016 
(Länsstyrelsen i Norrbotten, 2016a). 

Bifallet ges med stöd av 6§ 1 st. JFL (SFS 1979:230). Förvärvaren har avstått mark 
till fysisk person under de senaste fem åren. I beslutet redovisas hur mycket 
förvärvaren har avstått samt förvärvat under de senaste 5 åren. Det andra bifallet, 
dnr. 606-1013-16 (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2016b), är mycket kortfattat. 
Förvärvaren är en fysisk person som förvärvar i glesbygd. Ur beslutet går endast att 
utläsa att tillstånd ges enligt JFL, ingen paragrafhänvisning görs.  

 

Av de avslag som gjorts var förvärvarna i båda fallen juridiska personer. I det första 
beslutet, dnr. 606-12630-2017 (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2017a) var 
förvärvaren, ett skogsbolag, som i sin tur ägs av en större koncern. Avslaget gjordes 
av flera skäl. Dels hänvisade förvärvaren i ansökan till att avstående av mark hade 
gjorts i form av naturvårdsavtal av koncernen. Från Länsstyrelsens sida ansågs 
naturvårdsavtal inte var avstående av mark eftersom äganderätten och egendomen 
kvarstår hos förvärvaren, i det här fallet koncernen. Ett av de andra skälen som 
förvärvaren hänvisade till var att en väg skulle dras genom fastigheten och att de 
därför ansåg att fastigheten skulle användas för annat ändamål än jord- och 
skogsbruk. Länsstyrelsen ansåg att vägen skulle användas i skogsproduktionen och 
ansåg inte att 6§ 2 st. 1 p. uppfylldes.  

 

Sista skälet som förvärvaren anförde var 6§ 2 st. 2 p. att förvärvet i huvudsak avsåg 
skogsmark och att virkesavkastningen behövs för förvärvarens industriella 
verksamhet på orten. Länsstyrelsen menade istället att förvärvaren som ska bedriva 
den industriella verksamheten måste vara samma som sökt förvärvstillståndet. I det 
här fallet är det koncernen som äger den industriella verksamheten. Dessutom 
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menade Länsstyrelsen att koncernens förädling låg utanför glesbygdsområdet och 
avslog därför ansökan.  

 

Beslut med dnr. 606-177-2017 (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2017b) gäller en 
juridisk person som ville förvärva mark för att kunna bedriva jaktevent som 
turistverksamhet. Avslag gjordes med hänvisning till att inga av skälen i 6§ 
uppfylldes. Förvärvaren hade inte avstått mark till varken fysisk person eller staten. 
Fastigheten är avsedd för jord- och skogsbruk och ingen alternativ användning finns. 
Länsstyrelsen hänvisar även till att förvärvaren inte bedriver verksamhet för vilken 
virkesavkastningen behövs för förvärvarens förädling på orten. Inga särskilda skäl 
ansågs föreligga.  

 

4.2.3 Beslut gällande ökning av graderingsvärde, 5:20 FBL 

I avsnitt 2.7 förklaras fastighetsbildning i relation till förvärvstillstånd. I de fall där 
ärenden hos Lantmäteriet anses kräva förvärvstillstånd ska Lantmäterimyndigheten 
underställa ärendet till länsstyrelsen enligt FBL (SFS 1970:988). Därefter tar 
länsstyrelsen ställning till om jordförvärvstillstånd ska beviljas eller avslås enligt JFL 
beroende på hur mycket graderingsvärdet höjts i och med fastighetsregleringen (SFS 
1979:230). I studien har två sådana beslut analyserats, ett från Jordbruksverket och 
ett från länsstyrelsen. Ärendet från Jordbruksverket, dnr. 3.11.18-9124/16 
(Jordbruksverket, 2016a), har även presenterats under avsnittet om 
Jordbruksverket som första instans och begreppet särskilda skäl. Ärendet avslogs 
med hänsyn till att punkt 4 i 6§ inte uppfylldes och särskilda skäl inte förelåg.  

 

Det andra beslutet som underställts Länsstyrelsen, dnr. 606-5159-15 (Länsstyrelsen 
i Östergötland, 2015b), var även det ett avslag. Förvärvstillståndet var till förmån 
för en kommun som ville förvärva mark för framtida exploatering. Marken hade, 
enligt Länsstyrelsen jordbruk som markanvändning och inte heller en översiktsplan 
där fastigheten ingick. Därför avslog Länsstyrelsen ärendet.  

 

De ärenden som underställs länsstyrelsen bedöms och beslutas enligt samma 
kriterier som övriga förvärv. Det som skiljer dessa ärenden från övriga är att de 
avser fastighetsreglering och i vissa fall även en avstyckning som sker och att det i 
lagens ögon inte ses som ett förvärv (Bonde et al., 2017). Lagstiftarens intention 
med bestämmelsen i FBL (5:20) är att fastighetsreglering inte ska kunna användas 



 

 
32 

för att förvärva mark på sådana grunder där ett förvärvstillstånd enligt JFL hade 
avslagits (Bonde et al., 2017).  

 

4.3 Intervjuer 

Intervjuerna avser bidra till att besvara båda frågeställningarna det vill säga ”Hur 
uppfylls syftena som finns med jordförvärvslagen i och med tillämpningen av den?” och ” 
”Finns det skillnader i bedömning av prövning gällande förvärvstillstånd som prövats av 
länsstyrelsen och Jordbruksverket och i så fall vilka?” De frågor som ställdes till 
myndigheterna och intresseorganisationerna är delvis olika ställda men avser att 
besvara båda frågeställningarna. Som nämns i 3.3.3 har både beslutsfattare och 
handläggare intervjuats från de två myndigheterna men för att förenkla 
presentationen av resultatet benämns de ”Beslutsfattare” i resultatet från intervjuerna. 
Resultatet från de olika intervjuerna presenteras därför efter respektive 
frågeställning som frågan avsetts bidra med svar till. Nedan följer en presentation av 
de respondenter som intervjuades.  

 

Beslutsfattare 

Beslutsfattare/handläggare från Länsstyrelsen i Östergötland, Dalarna och 
Norrbotten har intervjuats. Även en handläggare, som dessutom är samordnare av 
jordförvärvsfrågor mellan Jordbruksverket och länsstyrelserna, intervjuades från 
Jordbruksverket. Respondenten från Östergötland är utbildad jägmästare och har 
arbetat med frågan i tio år. Respondenten från Dalarna arbetar som 
funktionssamordnare och har arbetat med JFL i fem år. Från Norrbotten 
intervjuades en respondent som tillhör rättsenheten på Länsstyrelsen i Norrbotten. 
Respondenten och respondentens avdelning har arbetat med frågan i ett år. 
Respondenten från Jordbruksverket har arbetat med frågan i två år och håller även 
utbildningar i ämnet för länsstyrelserna vartannat år. Respondenterna för respektive 
länsstyrelse kommer vidare benämnas Östergötland, Dalarna och Norrbotten samt 
Jordbruksverkets respondent för Jordbruksverket.  

 

Till beslutfattarna/handläggarna ställdes frågan om hur många ärenden de har varje 
år. Östergötland hade under 2017 39 ärenden som avgjordes. I Östergötland är det 
främst förvärv i glesbygd där fysisk person söker som förekommer. I Dalarna, som 
är ett län med mycket omarronderingsområden handläggs varje år ca 500 beslut. 
Norrbotten, som är ett län med mycket glesbygd hade 213 avgjorda ärenden under 
2017. Respondenten från Norrbotten handlade ärenden som tills störst del gäller 



 

 
33 

juridiska personer. Jordbruksverket handlägger ca 50 ärenden som första instans 
under 2017. Det är då klart övervägande beslut gällande juridiska personers förvärv 
i så kallade friområden, område som inte är glesbygd eller omarronderingsområde. 
Jordbruksverket handlägger även cirka 15 ärenden som har överklagas årligen till 
dem.  

 

Intresseorganisationer 

De intresseorganisationer som har svarat i intervjuerna är LRF Dalarna, Mellanskog 
samt Jordägarnas Riksförbund. Respondenten från LRF Dalarna är vice ordförande i 
Dalarna samt ledamot i Riksstyrelsen för LRF. Från Mellanskog intervjuades en 
kommunikationschef, respondentens avdelning arbetar även med näringspolitik och 
medlemsfrågor. Respondenten från Jordägarnas Riksförbund är jurist och har 
arbetat som rättspolitisk företrädare för riksförbundet. Respondenten är även 
medlem i Jordägarnas Riksförbund. Respondenterna från respektive 
intresseorganisation kommer vidare benämnas LRF Dalarna, Mellanskog och 
Jordägarna.  

Respondenterna från intresseorganisationerna tillfrågades om deras medlemmar 
kom i kontakt med JFL och inom vilket tillämpningsområde som var vanligast. LRF 
Dalarna menade att deras medlemmar främst kommer i kontakt med JFL när det 
gäller omarronderingsområden men även i glesbygdsområden. Från Mellanskogs 
sida menar respondenten att deras medlemmar kommer i kontakt med frågan men 
sällan rådfrågar Mellanskog. De gånger frågan diskuteras är det främst då 
generationsskiften ska ske. Jordägarnas medlemmar äger främst sina fastigheter som 
fysiska personer men i vissa fall även som aktiebolag. Medlemmarna kommer i 
kontakt med JFL, men få av medlemmarnas fastigheter ligger glesbygdsområden och 
inga eller nästan inga i omarronderingsområden då de har få medlemmar norr om 
Dalälven. Från Jordägarnas sida behandlas frågan om JFL oftast i diskussion om 
Jordägarna anser att lagen ska göras om eller avyttras helt.  

 

4.3.1 Hur uppfylls syftena som finns med jordförvärvslagen i och med 
tillämpningen av den? 

Beslutsfattare 

Respondenterna blev tillfrågade om de visste vad syftet med JFL är och om de har 
syftet i beaktande då de beslutar. Östergötland ansåg att syftet med JFL är att värna 
balansen mellan ägarkategorierna samt att värna sysselsättning och bosättning i 
glesbygd. Respondenten menade dock att kraven för att uppfylla syftena i JFL är lågt 
ställda och att en person som inte är insatt i lagen kan tolka länsstyrelsen som passiv i 
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frågan. Vidare menar respondenten att det med avseende på lagtext och förarbeten 
med mera idag inte går att hindra förvärv av sämre karaktär enligt 7§. Dalarna 
menar att det ursprungliga syftet är att bevara balansen mellan ägarkategorierna 
samt utveckla landsbygden och skapa rationella förutsättningar. Syftet är något som 
respondenten och avdelningen har med som en genomgående och som även ligger 
till grund för Dalarnas strategi. Norrbotten anser att syftet med JFL är att hålla ner 
bolagsägandet och betona det personliga ägandet. Syftena tas med i beslutfattandet 
men att det är annorlunda när juridiska personer söker i och med att det krävs en 
större prövning. Jordbruksverket anser att lagen har två syften, främja sysselsättning 
och bosättning i glesbygd samt bevara balansen mellan ägarkategorierna.  

 

Respondenterna blev även tillfrågade om de ansåg att lagen, i dagens utformning, 
uppfyller sin funktion och sitt syfte. Från Östergötlands sida anses det tvivelaktigt 
om lagen uppfyller sitt syfte när det kommer till bestämmelserna i 7§, gällande 
glesbygd och omarronderingsområde. Respondenten menar att lagtexten i sig, utan 
proposition som förklaring inte kan uppfylla sitt syfte. Östergötland ifrågasätter om 
Riksdagens ledamöter var medvetna om de låga krav som är ställda i 7§ för att syftet 
ska uppfyllas. Om ledamöterna var införstådda med kraven uppfyller lagen sitt syfte 
menar Östergötland. Vidare menar Östergötland att 6§ JFL uppfyller lagens krav 
ganska väl. Utformningen är begriplig och innehållet är rimligt för juridiska 
personer. Dock menar Östergötland att det finns några ”udda” delar i tillämpningen. 
Då lagen gjordes om 2005 lades det till möjlighet att avstå mark för naturändamål 
till staten, anledningen var att kunna skapa en positiv markbalans som sedan kunde 
fyllas med nya förvärv. I en dom från 2015 öppnades möjlighet att avstå mark för 
naturvårdsändamål för all framtid men att lagfart samt viss nyttjanderätt, exempelvis 
jakträtt, kvarhölls. Det räknades ändå som ett avstående av mark menar 
Östergötland.  

 

Dalarna anser att syftet uppfylls delvis. Balansen mellan fysiska och juridiska 
personer uppfylls ”hyggligt” menar Dalarna. I fråga om omarrondering menar 
respondenten att det är en fråga om hur mycket resurser som läggs på frågan. I 
Dalarna genomförs många omarronderingar men i övriga län med sådana områden 
är det mindre frekvens. Därför anser respondenten att det är en avvägning mellan 
hur strikt regelverket ska tolkas och vad som är möjligt att tillåta utan att Dalarna 
prejudicerar sig själva. I fråga om glesbygd menar Dalarna att det varken finns 
politisk vilja eller ekonomiska muskler att göra skillnad.  
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Från Norrbottens sida anses den kostnad som tas för att ansökan om förvärvstillstånd 
för juridisk person och fysisk person kunna motverka syftet. Respondenten menar 
att kostnaden ibland kan vara stor i jämförelse med taxeringsvärdet på fastigheten 
och därför kännas som ett hinder för förvärvaren. Vidare menar Norrbotten att de 
undantag som idag finns från kostnaden kan vara ändamålsenligt. Ett sådant undantag 
är om du varit bosatt mer än 12 månader menar respondenten.  

 

Jordbruksverket menar att funktionen och syftet till stor del uppfylls idag. Dock 
finns vissa svagheter bland annat den kompensationsprincip som finns och som är en 
femårs regel (6§ 1 st.). Respondenten menar att bolagen kan ha köpt massor med 
mark utanför den femårsgräns som gäller idag.  

Respondenten anser att avståendet av mark istället skulle studeras över tid från 
bolagets begynnelse fram tills det aktuella förvärvet. Som det ser ut idag uppfyller 
inte lagen riktigt sitt syfte med att bevara balansen menar Jordbruksverket. När det 
kommer till syftet att främja bosättning och sysselsättning i glesbygd menar 
Jordbruksverket är svår att bedöma och ett förvärvstillstånd kan inte villkoras. Den 
som förvärvar ska inom ett år från förvärvet bosätta sig på fastigheten. 
Jordbruksverket anser att eftersom regeln säger att förvärvaren enbart måste göra 
det sannolikt att denne kommer bosätta sig inom tolv månader och att det inte 
uppfyller syftet i och med att det inte går att kontrollera. Något som försvårar 
arbetet är att de områden som är utpekade som glesbygd och 
omarronderingsområde i jordförvärvsförordningen inte är uppdaterade. Likaså 
bygger glesbygdsområdena på församlingar, som inte finns kvar idag. Det är därför 
svårt att veta och kontrollera vilka områden som bestämmelserna faktiskt gäller.  

 

Intresseorganisation 

Respondenterna fick svara på frågor gällande hur deras intresseorganisation 
uppfattade bestämmelserna i JFL samt om de utefter tillämpningsområdena anser att 
syftet uppfylls. LRF Dalarna menar att JFL är bra i och med att det tryggar fysiska 
personers ägande då det inte är att föredra att juridiska personer, med andra 
ekonomiska förutsättningar deltar i budgivningar med ortsbor. Respondenten är 
dock tveksam till att lagen uppfyller sitt syfte när det kommer till glesbygd och 
omarronderingsområde i praktiken, däremot i teorin.  

 

Respondenten menar att medlemmarna, när det kommer till förvärv i glesbygd, är 
positiva i och med att det inte kommer någon annan som kan köpa marken. Dock 
anser respondenten att det är svårt att uttala sig i frågan om glesbygd då det finns så 
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många perspektiv på frågan och inga studier gjorts om sysselsättning och bosättning 
ökar i glesbygdsområden i och med JFL. Det är inte säkert att frågans hantering 
bidrar till en bättre arrondering och att pengarna blir kvar på landsbygden bara för 
att vissa kategorier hindras från att köpa.  

 

När det kommer till omarronderingsområden anser respondenten att syftet gällande 
omarrondering i alla fall uppfylldes förr i tiden när lantbruksnämnden var aktiv. 
Dock är respondenten tveksam till om syftet uppfylls med dagens tillämpning. När 
det kommer till juridiska personers förvärv är LRF Dalarna och LRF i Sveriges 
hållning till frågan att begränsande av ägandet är bra. Det är en fråga som tas upp på 
riksförbundsstämman då och då menar respondenten. 

Det finns kategorier av medlemmar i LRF som menar att möjligheten att ha hela 
verksamheten i aktiebolag skulle medföra att kapital skulle kunna attraheras på annat 
sätt anser respondenten. 

 

Mellanskog anser att det på lång sikt är positivt att JFL gynnar balansen mellan 
ägarkategorierna med att 50 % av skogen ägs av privata aktörer. Om det skulle 
öppnas upp för en förutsättningslös översyn skulle Mellanskogs medlemmar kunna 
lida stora konsekvenser. Mellanskog anser inte att familjejordbruket skulle gynnas 
genom att öppna upp för aktiebolag och stora utländska företag, det skulle kunna 
leda till skeva maktförhållanden. Respondenten menar att dagens bestämmelser om 
förvärv i glesbygd varken gör till eller från. Eftersom många idag inte lever på 
skogen på samma sätt som tidigare, i alla fall där man genomför generationsskifte. 
Dock tror Mellanskog att ett slopande av bestämmelsen helt skulle få negativa 
effekter. I fråga om omarronderingsområden anser Mellanskog att syftet uppfylls.  

 

Jordägarna uppfattar bestämmelserna i JFL som både positiva och negativa och 
menar att i fält kan se de fördelar som finns med lagen. Dock finns det flera 
områden där Jordägarna är kritiska. Respondenten menar att deras medlemmars 
fastigheter är stora och historiskt har det varit så att det ska finnas någon form av 
kulturhistoriskt intressant byggnation. Sådana är kostsamma att underhålla och vissa 
medlemmar har därför velat ha marken placerad i aktiebolag för att kunna använda 
medlen för renoveringar och underhåll. Det har även varit en möjlighet för att 
behålla en egendom som är för kostsam för att förvalta för en person när aktier 
kunnat delas inom en familj.  
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Respondenten menar att det i perioder varit möjligt men att dispens krävs från 
Jordbruksverket. Istället menar respondenten att den kulturhistoriska aspekten 
skulle falla inom ramen för punkten om särskilda skäl i 6§. Jordägarna menar att det 
idag finns två snedvridningar i JFL som inte överensstämmer med deras princip om 
marknadsekonomi. Dels skapar begränsandet av juridiska personers rätt att förvärva 
en felaktig prisbildning när det kommer till lantbruksegendom. Dels finns en 
skatteteknisk fördel för aktiebolag när det kommer till att förvärva mark. 
Aktiebolag, utan anknytning till landsbygden, behöver inte skatta för rörelsemedel 
som bolaget samlar på sig och kan sedan använda dessa till att förvärva fastigheter. 
Det skapar en fördel gentemot fysiska personer som Jordägarna inte anser är rättvis.  

 

Syftet med att gynna bosättning och sysselsättning i glesbygd anser Jordägarna 
missgynnas av att det inte är möjligt att storleksrationalisera lantbruket i och med 
bestämmelserna idag. På så sätt leder glesbygdsbestämmelserna istället till att 
människor flyttar från landsbygden då det inte går att leva på små fastigheter. Idag är 
den enda möjligheten för aktiebolag att kunna växa att förvärva mark som redan 
tidigare ägts av ett aktiebolag, utbudet är begränsat. Rationalisering av 
lantbruksegendom bör kunna göras även utanför omarronderingsområden för att 
kunna skapa stora och lönsamma gårdar.  

 

4.3.2 Finns det skillnader i bedömning av prövning gällande 
förvärvstillstånd som prövats av länsstyrelsen och 
Jordbruksverket och i så fall vilka? 

Beslutsfattare 

Respondenterna tillfrågades om de ansåg det vanligt att länsstyrelsernas beslut 
överklagades till Jordbruksverket och även om de har några riktlinjer att arbeta efter 
när de beslutar. Östergötland menar att det inte är vanligt men att det förekommer 
främst när det gäller kommuner som ska förvärva mark enligt 8§.  

Respondenten anser dock att Jordbruksverket i de flesta fall beslutat likartat. När 
det kommer till beslut som är positiva ger Östergötland ingen motivering i normala 
fall. De beslut som avslås motiveras begripligt varför skälen inte räckt för att bevilja 
tillstånd.  

 

I Dalarna menar respondenten att beslut sällan överklagas då de ofta för en dialog 
med de som söker. Inga förhandsbesked får ges men vägledning och råd motar bort 
de allra ”tokigaste” ärendena menar respondenten. När det kommer till ärenden som 
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bifalles är de utformade för att vara enkla att hantera då det inte finns någon som kan 
överpröva. Vid avslag är Dalarna mer noggranna med att hänvisa till lagrum och 
grund för avslaget tycker respondenten. 

 

Respondenten anser att sedan rättsenheten tog över handläggningen i Norrbotten är 
det inte vanligt. Sedan 2012 har sex överklaganden gjorts av beslut från Norrbotten, 
respondenten kan dock inte svara på om besluten ändrats. Enligt respondenten är 
huvudregel att tillstånd beviljas vid förvärv av fysiska personer. Några avslag för 
fysiska personer har däremot gjorts. 

I Norrbotten synkas ärendena för att se likadana ut. Det som styr om ärenden 
motiveras är förvaltningslagen. Ett beslut som går någon emot ska motiveras den 
enskilde ska kunna följa gången och paragrafer som använts. Så länge det är bifall till 
fysisk person har inte Norrbotten något behov av att motivera anser respondenten.  

 

Jordbruksverket fick 2017 16 av de ca 60 ärenden som avslagits överklagade till sig. 
Av de 16 ärenden ändrades beslut vid tre tillfällen. Respondenten anser att 
Jordbruksverkets ståndpunkt oftare skiljer sig från länsstyrelsernas i de yttranden 
som görs i ärenden med Jordbruksverket som första instans. Det är inte ovanligt att 
länsstyrelserna tillstyrker och Jordbruksverket avslår anser respondenten. Det 
förekommer framförallt vid särskilda skäl i 6§. Punkten är till skillnad från övriga 
delar av 6§ inte möjlig att kontrollera och bedömningen är svår. Jordbruksverket är 
restriktiv kring särskilda skäl och lika så är domstolarna menar respondenten. På 
Jordbruksverket finns mallar för hur besluten ska utformas men inte på det 
textmässiga innehållet. Alla avslag måste motiveras. Jordbruksverket tycker att det 
inte finns någon anledning att inte lämna på vilken grund ett beslut ges, oavsett om 
det är bifall eller avslag. Det är lag, förarbete och rättsfall som styr handläggningen 
då inga övriga handläggningsrutiner finns.  

 

Intresseorganisationer 

Respondenterna tillfrågades om deras medlemmar upplever att tillstånd ges på 
samma grunder av länsstyrelsen och Jordbruksverket. LRF Dalarna och Mellanskog 
ansåg att deras medlemmars fastigheter inte berördes av Jordbruksverket som första 
instans. Jordägarna framförde istället att majoriteten av deras medlemmars förvärv 
handlades av Jordbruksverket.  

 



 

 
39 

LRF Dalarnas påpekade dock att deras medlemmar kan ha en annan bild av 
lagstiftningen än vad som faktiskt gäller. Respondenten trodde att vissa kan ha 
uppfattningen om att lagstiftningen ser ut som den gjorde på 1980-talet. I och med 
det kan länsstyrelsen uppfattas som att de inte gör vad de ska, när så inte är fallet. 
Från Jordägarnas sida har länsstyrelsen i vissa fall uppfattats som lättare att prata med 
och mindre ”fyrkantiga”.  
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5. Diskussion 

I nedan följande kapitel diskuteras arbetets metoder samt det resultat som 
framkommit genom att metoderna utförts.  

 

5.1 Metodval 

Det användes tre metoder i arbetet för att få svar på de två frågeställningarna. Den 
juridiska metoden användes för att förstå vad syftet med JFL var ursprungligen och 
hur det syftet har ändrats fram till den sista lagändringen 2005. De svårigheter som 
uppkom i samband med den juridiska metoden var att skilja mellan vad som var 
resultat av metoden och vad som tillhörde den teoretiska bakgrunden. Läsaren 
behöver en viss kunskap med sig från teoridelen för att kunna få en förståelse för 
resultatet. Samtidigt var en utförlig beskrivning av de tillämpningsområden som 
finns i JFL nödvändig för att kunna jämföra syftet från 1979 och 2005. Den juridiska 
metoden kan kritiseras för att den inte baseras på några rättsfall. Av de rättsfall som 
framkommer via rättskällor så som Zeteo återfanns inga rättsfall som var relevanta 
till frågeställningarna. Utrymme fanns dessvärre inte i metoden för att gräva djupare 
och återfinna relevanta rättsfall.  

 

Metoden studie av beslut utformades av författaren genom att läsa lagtext i JFL och 
jordförvärvsförordningen. Studien bygger på de tre tillämpningsområden som finns i 
JFL samt de bestämmelser som finns om att ärendena hanteras av olika myndigheter. 
Att studera beslutshandlingar bidrog till en djupare förståelse för hur hanteringen av 
ärenden enligt JFL går till. Metoden baseras inte på några litterära källor vilket den 
skulle kunna kritiseras för även fast den bidrog stort till resultatet.  

 

I arbetet genomfördes sju intervjuer. Enligt författaren uppnåddes en tillräcklig 
svarsmättnad genom intervjuerna även fast de inte var så många. Innan intervjuerna 
påbörjades övervägdes om svar exempelvis skulle krävas från fler länsstyrelser för att 
få en större svarsmättnad, vilket inte blev nödvändigt. Intervjuerna som 
genomfördes skedde förutom i ett fall via telefon eftersom respondenterna är 
utspridda över landet. Trots att forskningen Irvine et al. gjort medger att fysiska 
möten är att föredra vid intervjuer gav telefonintervjuerna tillräckliga svar (Irvine et 
al., 2013). I de fall där frågor uppstod i samband med sammanställningen 
kontaktades respondenten via mail för att klargöra vad som sagts.  
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Något som var av stor fördel för arbetet var att beslut begärdes ut från samma 
länsstyrelser som sedan intervjuades. Däremot uppstod få svårigheter med att samla 
in tillräckligt mycket information för att få ett resultat. Det problem som uppstod 
var att Länsstyrelsen i Jönköping, som ursprungligen tillfrågades inte kunde bistå 
med information under den period som metoderna utfördes. I och med det fick ett 
nytt urval av länsstyrelse i Götaland ske och Länsstyrelsen i Östergötland tillfrågades 
om de kunde bidra till studien. I efterhand anser författaren att det var ett bättre val 
av Länsstyrelse eftersom Östergötland anses vara ett jordbrukslän och har mycket 
slättbygd vilket gav ett bredare perspektiv till studien.  

 

5.2 Diskussion av resultat 

 

5.2.1 Syften och tillämpning 

Det framgår av den juridiska metoden att JFL har tre syften: 

- Främja bosättning och sysselsättning i glesbygd 

- Inte försvåra genomförandet av omarronderingar genom förvärv av 
lantbruksegendom 

- Begränsa juridiska personers ägande av lantbruksegendom och behålla 
balansen mellan ägarkategorierna.  

 

Syftena överensstämmer även med de tre tillämpningsområden som finns och som 
5-8 §§ bygger på; glesbygd, omarronderingsområde och förvärv av juridisk person. 
Det framgår av resultatet att det i ärenden som omfattar glesbygd och 
omarronderingsområde är enklare för beslutsfattaren att fatta beslut om 
förvärvstillstånd jämfört med för juridiska personer. Det som främst är svårt när det 
kommer till förvärv som görs mellan fysiska personer och juridiska personer är att 
bedöma vad som kan anses uppfylla kraven för särskilda skäl i 6 § 2 st. 4 p. Flera av 
de andra kriterierna i lagstiftningen går att mäta eller kontrollera, såsom 8 § där 
tillstånd får beviljas till en kommun om det överensstämmer med en antagen 
översiktsplan eller avståendet av mark i 6 § 1 st. Beslut gällande särskilda skäl ska 
istället bedömas om de kan anses överensstämma med de punkter som återfinns i 
förarbete och lagkommentar till JFL.  

Svårigheterna kring punkten om särskilda skäl framkommer tydligt i beslut 606-
7427-15 från Länsstyrelsen i Östergötland. Förvärvstillstånd ges med grund i 
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punkten om särskilda skäl och motiveringen att förvärvet skulle ge stora vinster i 
arrondering och då med avseende på skogsbruksnäring och viltvård. 

 

I resultatet nämndes att grunden för beslutet är motsägelsefull med hänsyn till vad 
som framgår av proposition 1990/91:155 s.17. Där framgår att 
arronderingsförbättringar från och med lagändringen 1991 enbart ska genomföras i 
starkt ägosplittrade områden. Det betyder att en förbättrad arrondering enbart är 
ett skäl för förvärvstillstånd i omarronderingsområden, vilket berörd fastighet inte 
är belägen i. I förarbetena framgår inte heller att arrondering skulle vara ett skäl till 
beviljat förvärvstillstånd enligt 6§ 2 st. 4 p. Legitimiteten i beslutet kan därför 
diskuteras, vilket inte ryms inom ramen för denna uppsats.  

 

Ur intervjuerna framkom att ingen av respondenterna ansåg att lagen helt uppfyller 
sina syften som den tillämpas idag. Respondenterna är inte enhälligt överens om 
vilka delar som inte uppfyller syftena. I fråga om glesbygd framgår det dels att 
kraven gällande syftena är lågt ställda och dels att de är svårt att kontrollera de krav 
som finns exempelvis gällande bosättning inom tolv månader. Även fast 
bestämmelserna om glesbygd var nödvändiga och fungerade då de tillkom anses de 
idag, praktiskt sett svåra och i vissa fall icke ändamålsenliga. Likt några av 
respondenterna har påpekat är även författaren tveksam till att tillämpningen av JFL 
leder till att orten gynnas ekonomiskt. Tidigare i kapitlet gavs exempel på ett ärende 
som belyser problematiken kring särskilda skäl. Ärendet är även intressant eftersom 
arronderingsförbättringar skulle kunna anses som något JFL borde främja i hela 
landet. Resultatet visar att även Jordägarna är tveksamma till att 
arronderingsförbättringar inte faller inom JFL. Från Jordägarnas sida hänvisades 
dock till strukturrationaliseringar av lantbruket och att det inte är möjligt till 
lönsamhet och försörjning på små fastigheter.  

 

Omarronderingar sker enbart i vissa delar av landet och Länsstyrelsen i Dalarna 
arbetar aktivt med sådana. Från Dalarna beskrevs att de var tvungna att göra en 
avvägning mellan att tolka regelverket och att prejudicera sig själva. LRF Dalarna, 
som även de kommer i nära kontakt med omarronderingar ansåg att bestämmelserna 
kring detta i alla fall fungerade i teorin, men att det var tveksamt om det var så i 
praktiken.  

 

Syftet angående juridiska personer är det tillämpningsområde som anses uppfylla sitt 
syfte bäst. Respondenterna, även de som är tvivlande till JFL, kan se att det är 
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positivt att behålla balansen mellan ägarkategorierna som lagstiftningen ser ut idag. 
Skogsmarken ägs idag av 50 % fysiska personer och 50 % juridiska personer. Ur 
resultatet framgår att det finns en rädsla för vad som skulle ske om stora aktiebolag 
och utländska bolag skulle få förvärva lantbruksegendom fritt i Sverige. Det framgår 
också att det finns en önskan att svenska lantbrukare skulle ha möjlighet att förvärva 
lantbruksegendom genom aktiebolag. Då för att kunna få mer kapitel jämför att med 
som idag äga marken fysiskt och sedan ha driften av gården i bolag.   

 

Men att faktiskt ha en lagstiftning som reglerar förvärv av lantbruksegendom tycks 
nödvändig från de flesta håll. I Sverige motverkas fenomen som ”land grabbing” i och 
med att inte vem som helst kan förvärva en fastighet som är taxerad som 
lantbruksegendom. När författaren påbörjade examensarbetet var det med en 
mycket skeptisk syn på lagstiftningen men det avslutas men en förståelse för ett 
behov av en i alla fall något reglerad marknad. Likt flera av respondenternas tvivel 
på om lagstiftningen i sin nuvarande form är helt ändamålsenlig anses någon form av 
jordförvärvslagstiftning vara nödvändig för juridiska personers förvärv. I fråga om 
glesbygd och omarronderingsområde är det lite mer tvivelaktigt då det av resultatet 
framgår att syftena inte tycks uppfyllas. Det skulle kunna anses krångligt att för en 
förvärvare att i glesbygd- och omarronderingsområde genomgå processen kring 
förvärvstillstånd och i glesbygd betala den kostnad som också tillkommer.  

 

5.2.2 Två myndigheter som beslutar om förvärvstillstånd  

Av resultatet framgår att Jordbruksverket och länsstyrelsernas beslut inte alltid 
överensstämmer. När det kommer till de överklagade besluten är resultatet inte lika 
tydligt som det är gällande de yttranden som länsstyrelsen lämnar till 
Jordbruksverket. Resultatet pekar på att länsstyrelserna och Jordbruksverket ofta 
resonerar olika i frågor gällande juridiska personer. Av de åtta ärenden som 
studerats med Jordbruksverket som första instans överensstämde Jordbruksverkets 
beslut med länsstyrelsens yttrande i tre av åtta fall. I ett av ärendena framgick inget 
yttrande och i fyra resonerade myndigheterna olika. Det som är anmärkningsvärt är 
att fem av ärendena beslutades enligt punkten om särskilda skäl. Av de fem var det 
enbart i ett av ärendena där länsstyrelsens yttrande var enhälligt med 
Jordbruksverkets beslut och fyra där de resonerade olika.  

 

En annan aspekt på att Jordbruksverket och länsstyrelserna gör olika kring 
förvärvstillstånd är att besluthandlingarna ser mycket olika ut. Samtliga av de beslut 
som studerades från Jordbruksverket var utförligt motiverade och skäl för besluten 
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framgick. När det kommer till beslut fattade av de olika länsstyrelserna är det 
väldigt olika hur länsstyrelserna valt att göra. Beslutshandlingarna som studerades 
från länsstyrelserna var av olika karaktär vilket även beskrivits i resultatet. 

 

Samtliga beslutsfattare som intervjuats hos länsstyrelserna hänvisar till att det i 
förvaltningslagen framgår att enbart beslut som går någon emot måste motiveras. 
Samma fråga ställdes även till Jordbruksverket som inte såg någon vinning i att inte 
motivera ett beslut eftersom det är en sammanfattning av den utredning som ändå 
görs.  

 

Det kan tyckas vara problematiskt att det finns två olika myndigheter som fattar 
beslut kring förvärvstillstånd i och med att det tycks uppstå skillnader i hur besluten 
ges och hur de förmedlas till de som berörs. En aspekt att fundera kring är om det 
kan anses vara tillräckligt rättssäkert med två myndigheter som beslutar kring en 
fråga. I den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen återfinns en artikel 
skriven om rättssäkerhet av Wenander. Artikeln pekar på att det kan uppstå 
problem när en förvaltningsmyndighet antar föreskrifter som kan likställas med lag. 
Tendenser till sådana föreskrifter har framkommit i studien vid ett antal tillfällen. 
Dels kring omarronderingsområden där, som nämnt i föregående avsnitt 
Länsstyrelsen får göra en avvägning mellan att tolka lagen och prejudicera sig själva. 
Dels har det framkommit vid punkten om särskilda skäl eftersom den är så 
svårtolkad.  

 

För att ett land ska anses rättssäkert ska legalitetsprincipen, likhetsprincipen och 
förutsebarhetsprincipen gälla. Studien är för liten för att se att beslut gällande 
förvärvstillstånd inte ges i enlighet med så som sig bör i en rättssäker stat. De ovan 
nämnda svårigheterna pekar på att det kan föreligga problem i hur det resoneras 
kring förvärvstillstånd. Likaså är det inte fel att som i enlighet med förvaltningslagen 
inte motivera de beslut som inte kan överklagas. Men för att markägarna ska kunna 
se av vilken anledning tillstånd beviljats, och på så sätt få en förståelse för en 
lagstiftning som kan anses krånglig och gammaldags, kan motivering vara positivt. 
Likaså kan det vara bra för markägarna att veta varför förvärvstillstånd getts med 
tanke på eventuella framtida förvärv och sökande av tillstånd.  
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6. Slutsats  

I följande kapitel redovisas de slutsatser som framkommit i examensarbetet samt ges 
förslag på framtida forskning.  

 

6.1 Uppfylls syftena med jordförvärvslagen som den 
tillämpas idag? 

Studien visar att syftena i sin helhet inte uppfylls såsom hur lagen tillämpas idag. Det 
framgår bland annat av intervjuerna att framförallt bestämmelserna om glesbygd och 
omarronderingsområde är tveksamma. Som JFL tillämpas idag det svårt att se att 
syftet angående att främja sysselsättning och bosättning i glesbygd uppfylls. De 
regler som finns idag ger inte beslutsfattaren möjlighet att kontrollera utförligt att 
reglerna faktiskt uppfylls. När det kommer till omarronderingsområde är det 
mycket få platser i landet som det kan tillämpas på. I de områdena är det positivt att 
kunna hindra förvärv som skulle kunna bidra till en försvårad omarrondering. Idag 
är det endast i omarronderingsområden som arronderingsförbättringar är möjliga att 
genomföra. Många som berörs av JFL skulle dock vilja se att 
arronderingsförbättringar skulle vara möjliga även i rena glesbygdsområden och 
friområden för juridiska personer.  

 

Syftet med att begränsa juridiska personers möjlighet att förvärva lantbruksegendom 
och i och med det upprätthålla balansen mellan fysiska och juridiska personer, 
ägarkategorierna, uppfylls bäst. Studien visar att många av de som berörs av JFL är 
positiva till att hindra aktiebolag och utländska företags förvärv. Det finns även en 
oro för att en möjlighet för juridiska personer att fritt förvärva lantbruksegendom 
skulle leda till att fysiska personer missgynnas på marknaden då juridiska personer 
skulle kunna attrahera mer kapital.  

 

6.2 Är det någon skillnad mellan beslut fattade av 
Jordbruksverket och länsstyrelserna? 

Studien, som genomförts i begränsad omfattning, visar att det finns vissa skillnader 
mellan Jordbruksverkets och länsstyrelsernas beslut. Skillnaderna visar sig främst då 
beslut överlämnas från länsstyrelsen till Jordbruksverket och i det yttrande som då 
ska medfölja från länsstyrelsen. De beslut som åsyftas berör alltid juridiska personer 
och gäller förvärv över tio miljoner kronor.  
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I 6§ är det punkten om särskilda skäl som visar mest skillnad, då länsstyrelsernas 
yttrande mycket sällan överensstämmer med Jordbruksverkets beslut. Även i 
intervjun med Jordbruksverket påpekades att yttrandena ofta avviker från besluten 
som fattas.  

 

Skillnad har också upptäckts i hur myndigheterna väljer att skriva sina beslut till de 
markägare som berörs. Jordbruksverket anser att även beslut som inte går någon 
emot, bifall, ska motiveras. Länsstyrelserna hänvisar istället till förvaltningslagen och 
bestämmelsen om att beslut som inte går någon enskild emot inte måste motiveras. I 
diskussionen fördes ett resonemang om att den skillnad som är mellan 
myndigheternas hantering av förvärvstillstånd enligt JFL, då med avseende på att 
yttrandena sällan överensstämt med besluten och att man väljer att redovisa olika 
mycket information i besluten till markägarna, skulle kunna tyda på att frågan inte 
hanteras helt rättssäkert. Studien är dock för liten för att kunna dra slutsatser kring 
rättssäkerhet.  

 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Under examensarbetet har det framkommit tankar och synpunkter på frågor som 
inte inrymts i detta examensarbete. Nedan följer exempel på framtida 
forskningsidéer som baseras på frågor som uppkommit i samband med skivandet av 
uppsatsen. 

 

Idag är det vanligt att gårdar drivs genom driftsbolag som infattar växtförädling, 
maskinpark och djurhållning etc. Marken som brukas ägs av lantbrukarna privat, 
alltså som fysiska personer eftersom JFL ger möjlighet att förvärva 
lantbruksegendom fritt för fysiska personer. En framtida aspekt att utreda är 
huruvida det skulle vara möjligt att tillåta att lantbrukare får förvärva 
lantbruksegendom i anslutning till sina gårdar om de gör om innehavet till 
exempelvis aktiebolag. En tanke är att lantbrukarna ges möjlighet att förvärva 
lantbruksegendom inom den ort där de är verksamma för att kunna ha möjlighet att 
växa och ha en lönsamhet även som aktiebolag. 

 

Eftersom syftet angående att främja sysselsättning och bosättning i glesbygd inte 
tycks uppfyllas borde det utredas vidare. Det vore en intressant aspekt att undersöka 
om en reglering av marknaden faktiskt leder till att kapitalet stannar på orten.  
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Studien som genomförts är begränsad med hänsyn till att den skulle rymmas inom 
den tidsperiod som är för uppsatsen. Jämförelsen mellan Jordbruksverket och 
länsstyrelserna skulle behöva ses ur ett större perspektiv och utredas ytterligare för 
att kunna se klara likheter och skillnader. Jämförelsen borde göras mellan samtliga 
länsstyrelser och Jordbruksverket inom en viss tidsperiod. En vidare jämförelse 
skulle även kunna utreda om det är en rättssäker hantering att ha två myndigheter 
som beslutar enligt samma lag.  
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Bilaga A.  

1. Kriterier för Jordbruksverket  

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel: Götaland 
 Svealand  
 Norrland 
  

Tillämpningsområde (4§): Förvärv i glesbygd 
 Förvärv i omarronderingsområde 
 Förvärv av juridisk person 
  

Överklagat till Jordbruksverket: 
Ändrade Jordbruksverbeslutet? 

Ja/nej 
Ja/nej 

  
Håller Jordbruksverket med länsstyrelsens 

yttrande? 
Ja/nej 

  
Skäl till beslut 5§: Om ej omarrondering får förvärv ske om 

folkbokförd på orten 12 månader 
  

Skäl till beslut 6§:  Avstår/avstått kommer avstå motsvarande 
prod.förmåga senaste 5 åren till fysisk 
person eller staten för naturändamål 

 Annat ändamål än jord- och skogsbruk 
 Avser skogsmark, virkesavkastningen 

behövs på orten 
 Från annan juridisk person än dödsbo 
 Särskilda skäl 
  

Skäl till beslut 7§: Vägras om egendomen behövs för att 
främja sysselsättning på orten 

  
Skäl till beslut 8§: Kommun får inte vägras om område krävs 

för framtida tätbebyggelse eller liknande 
  

Beslut: Bifall  
 Avslag 
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2. Kriterier för länsstyrelsen  

Landsdel: Götaland 
 Svealand  
 Norrland 
  

Tillämpningsområde (4§): Förvärv i glesbygd 
 Förvärv i omarronderingsområde 
 Förvärv av juridisk person 
  

Skäl till beslut 5§: Om ej omarrondering får förvärv ske om 
folkbokförd på orten 12 månader 

  
Skäl till beslut 6§:  Avstår/avstått kommer avstå motsvarande 

prod.förmåga senaste 5 åren till fysisk 
person eller staten för naturändamål 

 Annat ändamål än jord- och skogsbruk 
 Avser skogsmark, virkesavkastningen 

behövs på orten 
 Från annan juridisk person än dödsbo 
 Särskilda skäl 
  

Skäl till beslut 7§: Vägras om egendomen behövs för att 
främja sysselsättning på orten 

  
Skäl till beslut 8§: Kommun får inte vägras om område krävs 

för framtida tätbebyggelse eller liknande 
  

Beslut: Bifall  
 Avslag 
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Bilaga B. 

Intervjufrågor till beslutsfattare 

1. Vad har du får roll på din myndighet och hur länge har du jobbat med den här 
frågan? 

2. Har du någon speciell utbildning i jordförvärvslagen och dess tillämpning? 

3. Gör du utredning i varje fall och hur omfattande är den? 

4. Vilken kategori skulle du säga att dina beslut oftast rör: glesbygd, 
omarronderingsområde, juridisk person? Hur många beslut handlar det om 
ungefär per år? 

5. Vad anser du är jordförvärvslagens syfte? Är lagens syfte något du tar i beaktande 
när du beslutar? 

6. Anser du att lagen, i dagens utformning uppfyller sin funktion och syfte? 

7. Är det vanligt att länsstyrelsernas beslut överklagas till Jordbruksverket? Hur 
vanligt är det i så fall att besluten ändras? 

8. Har du speciellt riktlinjer att jobba efter som beskriver hur du ska besluta och 
hur besluten ska se ut? 

9. Har du något du skulle vilja tillägga/anser är viktigt? 

 

  



 

C1 
 
 

Bilaga C. 

Intervjufrågor till intresseorganisationer 

1. Vilken intresseorganisation företräder du och vad är din roll i den? 

2. Kommer era medlemmar i kontakt med jordförvärvslagen? 

3. Inom vilket tillämpningsområde är vanligast att era medlemmar kommer i 
kontakt med jordförvärvslagen: glesbygd, omarronderingsområde eller juridisk 
person? 

4. Hur uppfattar ni som intresseorganisation bestämmelserna i jordförvärvslagen? 

5. Vet du vad syftet med jordförvärvslagen är? 

6. Anser er intresseorganisation att jordförvärvslagen leder till en ökad bosättning 
och sysselsättning i glesbygd? 

7. Vad anser er intresseorganisation om förhinder av förvärv i 
omarronderingsområde och bidrar det till ett mer strukturerat ägande? 

8. Vad anser er intresseorganisation om att begränsa juridiska personers ägande?  

9. Upplever ni eller era medlemmar att förvärvstillstånd ges på samma grunder av 
länsstyrelserna och Jordbruksverket?  

10. Har du något du vill tillägga eller som du anser skulle vara av intresse för 
studien?  

 

 

 


