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Sammanfattning 

Vid värdering av jord- och skogsbruksfastigheter uppkommer i regel frågan hur mycket 
jakten på fastigheten är värd. Man brukar då utgå från den intäkt fastighetsägaren skulle 
få om han/hon arrenderar ut jakten till ett marknadsmässigt pris. Detta arbete beskriver 
den vanligast använda metoden för hur man utifrån arrendet bedömer jaktens monetära 
marknadsvärde. 

En enkätundersökning ställd till flertalet större skogsägare i Sverige beträffande vilka 
priser de tog ut för jaktarrende under jaktåret 2003/2004 har genomförts och samman-
ställts. Prisnivåerna redovisas länsvis i kr/ha/år exklusive moms. Enkäten syftade även 
till att försöka klargöra vilka faktorer som påverkar prissättningen samt hur mycket var-
je faktor påverkar. Svarsfrekvensen på enkäten blev 69 %. 

Nivåerna på jaktarrende som redovisas i detta arbete får inte ensamt användas som 
grund för värdering utan skall endast ses som ett stöd för värdering och måste därmed 
kompletteras med uppgifter från den lokala marknaden. 
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Summary 
When estimating the value of a forest property, the worth of the hunt can sometimes be 
of great importance. In order to find an appropriate value for this it is often set in direct 
relation to the income that the property owner would earn if the hunt was let for rent. 
This work describes the most usual method to estimate the market value of hunt taking 
the rental as a starting point. 

Market prices for hunt rental in Sweden has been investigated through a questionnaire 
to real estate owners and the result is put together and presented together with factors 
that may have an effect on the rental price.  

The rental prices that is presented in this degree project is not to be used solely as basis 
for estimating the value but only as support. For that reason the rental prices must be 
completed with local market information. 
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Förord 
Framförallt vill jag tacka alla markägare och Jägareförbundet som tagit sig tid att svara 
på enkäten samt de värderare på Svefa och LRF Konsult som svarat på frågor om värde-
ring. Utan Er medverkan hade detta examensarbete inte varit genomförbart. 

Jag vill även tacka Anders Bogghed och Gunnar Rutegård på Lantmäteriverket i Gävle 
för allt stöd och värdefulla kommentarer. 

Stort Tack! 

 

Trollhättan  2004-05-27  

Marie Sandblom 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Värdering av jord- och skogsbruksfastigheter kan liknas vid ett smörgåsbord, det består 
av flera olika rätter som tillsammans bygger upp helheten. Fastighetens värde kan delas 
upp i ett flertal delvärden som tillsammans bygger upp det totala värdet. De delvärden 
som vanligtvis återfinns på en jord- skogsbruksfastighet kan exempelvis vara skog, 
åkermark, bostadsbyggnaden och ekonomibyggnaderna. Även jakten är ett inte oväsent-
ligt värde som återfinns på de flesta sådana här fastigheter. 

Vid värdering av jord- och skogsbruksfastigheter uppkommer således i regel frågan hur 
mycket jakten på fastigheten är värd. Man brukar då utgå från den intäkt fastighetsäga-
ren skulle få om han arrenderar ut jakten till ett marknadsmässigt pris. För att få reda på 
vilken intäkt som skulle kunna erhållas så jämför man med vilka priser som betalas i 
arrende för liknande närliggande jaktmarker där jakträtten är upplåten. Det är därför av 
intresse att veta de marknadsmässiga nivåerna på ersättningar för jaktarrende i landets 
olika delar. 

Jaktarrende innebär en upplåtelse av rätt att jaga mot ersättning. Dock är det inte frågan 
om något arrende i jordabalkens mening, utan skall betraktas som en nyttjanderätt enligt 
Jordabalken 7 kap 3 § (Larsson, Synnergren 2001). Termen jaktarrende är dock så väl 
förankrad i folkmun att det i denna framställning inte finns någon anledning att använda 
någon annan benämning, eftersom det enbart skulle förvirra i stället för att förtydliga. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att redovisa nivåerna på jaktarrende länsvis över hela landet, 
vidare att presentera vilka faktorer som påverkar priset samt att även bedöma hur myck-
et varje enskild faktor påverkar. Arbetet syftar även till att ge en beskrivning av den me-
tod värderare vanligtvis använder när de utifrån arrendet bedömer marknadsvärdet för 
jakten på en fastighet. Sammanställningen är inte avsedd att användas som grund för 
fastighetsvärdering, därtill är den alldeles för övergripande, utan skall endast ses som ett 
stöd. 
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1.3 Förutsättningar 

För att kunna bedöma marknadsvärdet för jakten på en fastighet måste man ha tillgång 
till den marknadsmässiga nivån på den intäkt en upplåtelse skulle ge. Marknaden är ju 
till sin natur föränderlig och därmed är information om arrendenivåer en färskvara. 

Nivåerna på jaktarrende har utretts och presenterats tidigare, bland annat av Eriksson 
(1995) i Undersökning av arrendenivåer för jakt, LMV - Rapport 1995:1 samt i Jaktens 
villkor, SOU 1997:91.  Dessa publikationer har dock några år på nacken varför det har 
ansetts intressant att utreda och sammanställa arrendenivåerna i landet på nytt. 

2 Metod 
Detta examensarbete består av två delar. Den första delen redogör för jaktens monetära 
värde samt beskriver hur man värderar jakt. Den andra delen består av en undersökning 
av nivåerna på jaktarrende länsvis över hela landet, i kr/ha/år exklusive moms för jakt-
året 2003/2004 samt faktorer som kan påverka priset. 

Avsnittet om jaktens monetära värde baseras på litteraturstudier samt telefonintervjuer 
med erfarna lantbruksvärderare. Det har inte varit helt lätt att hitta ämnesspecifik littera-
tur att studera så avsnittet grundas främst på allmänna värderings- och  kalkyleringsme-
toder. 

Undersökningen beträffande nivåerna på jaktarrende har genomförts som en skriftlig 
enkätundersökning. Enkäten med frågor angående nivåer på jaktarrende och prispåver-
kande faktorer skickades ut till flertalet av landets stora markägare såsom skogsbolag, 
stiftsnämnder, gods och bruk samt till Jägareförbundets 9 länsjaktvårdsföreningar. Inga 
utskick gjordes till mindre markägare eftersom sådana oftast antingen jagar själva eller 
arrenderar ut jakten till vänner och bekanta och därmed inte tar ut marknadsmässig er-
sättning för upplåtelsen.  

Totalt skickades 61 enkäter ut och 49 kom tillbaka vilket motsvarar en svarsfrekvens på 
80 %. Bland dessa var det dock 7 enkäter som av olika anledningar kom tillbaka med 
svar som inte var relevanta för sammanställningen, som till exempel att markägaren en-
dast arrenderade ut jakten till anställda. De 42 relevanta svaren som erhölls motsvarar 
en svarsfrekvens på 69 %.  Enkätstudien genomfördes under april/maj 2004. 
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3 Jaktens värde 

3.1 Monetär/ickemonetär nytta? 

Huruvida jakten skall betraktas som en monetär eller ickemonetär nytta beror på i vilken 
sammanhang man ser det. Ur jägarens synvinkel kan den inte ses som en monetär nytta, 
eftersom de kostnader en jägare har för jaktutövandet oftast överstiger det köttvärde 
som jakten inbringar (Norling, Jägnert & Lundahl 1982). Trots detta är det många som 
ägnar sig åt jakt vilket bör vara ett tecken på att ett värde ändå finns, men då som ett re-
kreationsvärde, d vs en ickemonetär nytta. 

För en fastighetsägare blir dock synsättet annorlunda. Jakten kan upplåtas mot ersätt-
ning och därmed skapa en intäkt för fastighetsägaren, vilket innebär en monetär nytta. 
Därför skall jakten betraktas som en monetär nytta i samband med fastighetsvärdering. 

3.2 Värdering, allmänt 

3.2.1 Nuvärdemetoden 

Nuvärdesmetoden är en sammanfattande benämning på de värderingsmetoder som an-
vänds för att nuvärdesberäkna (diskontera) en fastighets framtida nyttor/intäkter till vär-
detidpunkten (Fastighetsvärdering, Grundläggande Teori, LMV-rapport 2002:10). 

När man använder nuvärdemetoden tar man hänsyn till när i tiden olika in och utbetal-
ningar inträffar. Man anser att 1000 kr som utbetalas idag är mer värda än 1000 kr som 
utbetalas om t ex 10 år. Anledningen till detta är att ett belopp som man får idag kan 
placeras t ex i aktier och ge en avkastning/ränta. Det är denna ränteaspekt som nuvär-
demetoden tar hänsyn till (Tullgren 2002). 

Den metod som främst används för värdering av jakt brukar benämnas räntabilitetsmo-
dell. Denna modell innebär att en intäkt/driftnetto som förutsätts vara lika stor varje år 
nuvärdeberäknas för evig tid enligt formeln: 

p
driftnetto

Värde =  

driftnetto = Intäkter minus kostnader. Intäkten är den inkomst markägaren får för upplå-
telsen av jakträtten, alltså arrende/fällavgifter. Kostnaderna kan bestå i administration av 
upplåtelsen. 

p = Kalkylränta, avkastningskrav. Kalkylräntans roll är att göra betalningar som utfaller 
vid olika tidpunkter jämförbara med varandra. Kalkylräntan skall motsvara den avkast-
ning en alternativ placering skulle ge, som exempel bankränta eller aktier, dvs. andra 
långsiktiga placeringar. Till detta skall läggas en riskkompensation som speglar hur sä-
ker man är på att driftnettot kommer att uppgå till samma nivå även i framtiden. 
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Detta är en mycket enkel metod som därmed har sina brister, men som ändå är allmänt 
använd just beroende på sin enkelhet. Den måste naturligtvis kompletteras med värdera-
rens kunskaper om hur marknaden ser ut i det aktuella området samt det specifika ob-
jektets egenskaper. 

3.2.2 Marknadsvärdet 

Definitionsmässigt är marknadsvärdet det mest sannolika priset vid en eventuell försälj-
ning på den fria och öppna marknaden (Fastighetsvärdering, Grundläggande Teori, 
LMV-rapport 2002:10). När det gäller jakträtt kan man i stället för försäljning tänka sig 
en upplåtelse på evig tid.  

För att kunna bedöma marknadsvärdet med hjälp av en nuvärdesmetod krävs att intäk-
ten (arrendet) motsvarar en marknadsmässig nivå samt att kalkylräntan speglar markna-
dens syn. Detta innebär att den intäkt man utgår från skall ligga på en nivå som sanno-
likt skulle kunna erhållas om jakträtten bjöds ut på den öppna marknaden. För att få reda 
på vad som är en rimlig nivå så jämför man med vilka priser som betalas för liknande 
närliggande jaktmarker där jakträtten är upplåten. Samma sak gäller för eventuella kost-
nader för upplåtelsen. För kalkylräntan gäller att den måste motsvara en avkastning som 
normalt kan erhållas i någon annan långsiktig investering plus ett riskpåslag som är rim-
ligt med tanke på förhållandena på orten. 

Definitionen på marknadsvärde tål att upprepas: Det är det mest sannolika priset vid en 
eventuell försäljning på den fria och öppna marknaden. Resultatet av en verklig försälj-
ning/upplåtelse kan bli ett pris som avviker från marknadsvärdet, antingen uppåt eller 
nedåt. Marknadsvärdet är alltså inte det högsta möjliga priset vid en försäljning. 

3.3 Värdering i norra Sverige 

3.3.1 Viltvårdsområden 

I norra Sverige, norr om Dalälven, är viltvårdsområden vanligt förekommande. Vilt-
vårdsområde (tidigare kallat jaktvårdsområde), är en samverkansform mellan fastigheter 
för att skapa förutsättningar för att kunna bedriva stabil och långsiktig jakt och viltvård 
inom området (Olsson 1989). Varje fastighet som ingår i området har rätt till jakt inom 
området. Hur många personer från varje fastighet som har rätt att jaga inom området 
anges i områdets stadgar genom ett arealkrav för utfärdande av jakträttsbevis. Varje fas-
tighet får automatiskt ett jakträttsbevis oavsett areal, sedan ytterligare ett för exempelvis 
varje 50 ha. Detta innebär att om en fastighet har större areal än det som stadga rna utvi-
sar som gräns för ytterligare jakträttsbevis kan markägaren både jaga själv samt upplåta 
jakträtt till någon/flera andra. 

Olika viltvårdsområden kan ha mycket olika arealkrav för ytterligare jakträttsbevis och 
olika regler för hur jakten inom området skall bedriva, vilket gör det svårt att utforma 
några generella regler för hur jaktens värde skall bedömas. 
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3.3.2 Värdering i norra Sverige 

Svårigheten vid värdering i norra Sverige ligger i att bedöma vilken nivå den mark-
nadsmässiga intäkten skulle ligga på om jakträtten upplåts. Eftersom stadgarna i det 
viltvårdsområde fastigheten tillhör är styrande för hur stor jakträtt fastigheten har kan 
det vara omöjligt att jämföra fastigheter med varandra. Detta ställer stora krav på värde-
rarens kunskaper om den lokala marknaden.  

Det är vanligt att en markägare som upplåter jakt tar ut en relativt låg grundavgift för 
jakten i kr/ha och sedan kompletterar den med fällavgifter, d vs en avgift för det vilt 
som fälls (skall inte förväxlas med de statliga fällavgifterna), vilket gör att intäkten för 
upplåtelsen varierar mellan olika år. Utöver detta har också själva medlemskapet i vilt-
vårdsområdet, den s k inträdesbiljetten, ett värde som ser helt olika ut för respektive fas-
tighet beroende på dess storlek och viltvårdsområdets stadgar (Rutegård, 2003). 

Den marknadsmässiga kalkylräntan i norra Sverige anses av Nyberg1 ligga på 5 %. Det 
är en något högre kalkylränta än den som används i södra Sverige vilket får antas spegla 
en något högre risknivå och svårigheten att korrekt bedöma intäkten. Befolkningstäthe-
ten och därmed efterfrågan på jakt är lägre än i södra Sverige. 

3.4 Värdering i södra Sverige 

I södra Sverige, söder om Dalälven, förekommer sällan viltvårdsområden och fällavgif-
ter tillämpas mer sällan. Däremot förekommer älgskötselområden men dessa har inte 
alls samma juridiska verkan för fastigheterna utan fungerar mer som en ideell samver-
kansform. Detta gör det lättare att jämföra fastigheter med varandra och intäkten från 
jakten blir därmed lättare att bedöma med utgångspunkt i olika faktorer, främst areal, 
vilttillgång och efterfrågan.  

Intäkten bedöms utifrån de arrenden som tas ut för likvärdiga marker inom närområdet 
och kapitaliseras med kalkylräntan 4-5 %. Tendensen bland lantbruksvärderare idag fö-
refaller vara att 4 % används i Götaland (Brun2, Gröndal3) och 4-5 % i Svealand (Sjö-
berg4). Den något lägre kalkylräntan jämfört med norra Sverige motiveras av en lägre 
risk som beror på den enormt höga efterfrågan. I denna delen av landet är befolknings-
tätheten mycket högre, men även närheten till Danmark och Tyskland bidrar till att ska-
pa ett tryck på marknaden. 

                                                 
1 Anders Nyberg värderare Svefa AB, telefonintervju 19/4 2004 
2 Anders Brun värderare Svefa AB, telefonintervju 19/4 2004 
3 Mikael Gröndal värderare Svefa AB, telefonintervju 20/4 2004 
4 Henrik Sjöberg värderare LRF Konsult, telefonintervju 19/4 2004 
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4 Arrendenivåer i Sverige 
Här nedan följer en sammanställning av de uppgifter markägare lämnat beträffande vil-
ka avgifter de tog ut för upplåtelse av jakträtt under säsongen 2003/2004. Sammanställ-
ningen redovisar avgifterna i kr/ha och år exklusive moms. I de fall fällavgifter tilläm-
pas har dessa omräknats till kr/ha och år och summerats med arealavgiften. Arealavgif-
ten plus fällavgift redovisas gemensamt som arrendenivå.  

Uppgifterna om areal och befolkningstäthet är hämtade från Kartbolaget: 
http://www.infosverige.se/ [2004-05-18] 

 

4.1 Arrendenivåer länsvis 

4.1.1 M- Skåne län 

Skåne län har en areal på 11 027 km2 och befolkningstätheten är 102 personer/km2. I 
södra och östra delen av länet domineras landskapet av jordbruk och åkermark med om-
växlande inslag av bokskogar medan barrskogen dominerar i norra delen av länet. 50 % 
av länets areal består av jordbruksmark. Vildsvin, dov- och kronvilt jagas samt älg i nor-
ra delen av länet. Arrendenivån ligger i intervallet 89-250 kr/ha med medelvärdet 154 
kr/ha och medianvärdet 131 kr/ha. En upplåtare uppgav att en kraftig prishöjning plane-
ras. De högsta priserna finner man i de norra delarna av länet. Totalt erhölls 6 prisupp-
gifter för länet. 

4.1.2 K– Blekinge län 

Blekinge län har en areal på 2 941 km2 och befolkningstätheten är 51 personer/km2. Na-
turen är omväxlande med barrskog, lövskog och jordbruksmark. Älgtillgången i länet är 
svag men det finns gott om rådjur. Vildsvin finns i nästan hela länet och på vissa ställen 
finns även kronvilt. Även sjöfågeljakten är av stor betydelse. Arrendenivån ligger i in-
tervallet 30-100 kr/ha med medelvärdet 73 kr/ha och medianvärdet 80 kr/ha. En upplå-
tare uppgav att en kraftig prishöjning planeras. Totalt erhölls 7 prisuppgifter för länet. 

4.1.3 I- Gotlands län 

Gotlands län har en areal på 3 140 km2 och befolkningstätheten är 18 personer/km2. Na-
turen karaktäriseras av jordbruksbyggd och kust. Främst jagas räv och fältvilt men rå-
djursstammen ökar. Svarsfrekvensen för länet var väldigt låg, endast ett enkätsvar er-
hölls, vilket innebär att redovisad nivå är relativt osäker. Arrendenivån bedöms ligga i 
intervallet 5-10 kr/ha.  
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4.1.4 H- Kalmar län 

Kalmar län har en areal på 11 171 km2 och befolkningstätheten är 21 personer/km2. Det 
är ett skogsdominerat kustlän med både löv och barrskog. Älg, rådjur och vildsvin jagas 
och på vissa platser finns även kronvilt. Arrendenivån ligger i intervallet 48-74 kr/ha 
med medelvärdet 59 kr/ha och medianvärdet 55 kr/ha. Nivåerna på fastlandet är högre 
än på Öland. På fastlandet är medelvärdet 61 kr/ha och på Öland är medelvärdet 52 
kr/ha. En upplåtare uppger att nya avtal tecknas inom intervallet 80-150 kr/ha. Totalt 
erhölls 10 prisuppgifter för länet. 

4.1.5 G- Kronobergs län 

Kronobergs län har en areal på 8 458 km2 och befolkningstätheten är 21 personer/km2. 
Barrskogen dominerar i länet och älg, rådjur samt vildsvin jagas. Arrendenivån ligger i 
intervallet 48-80 kr/ha med medelvärdet 64 kr/ha och medianvärdet 62 kr/ha. Totalt er-
hölls 9 prisuppgifter för länet. 

4.1.6 F- Jönköpings län 

Jönköpings län har en areal på 10 475 km2 och befolkningstätheten är 31 personer/km2. 
Skogslandskapet dominerar i länet dock med inslag av jordbruksmark. Älg- och rådjurs-
stammen är stark och vildsvin är på invandring österifrån. Även hare och skogsfågel 
jagas. Arrendenivån ligger i intervallet 45-80 kr/ha med medelvärdet 63 kr/ha och me-
dianvärdet 65 kr/ha. En upplåtare uppger att nya avtal tecknas inom intervallet 80-150 
kr/ha. Totalt erhölls 9 prisuppgifter för länet. 

4.1.7 N- Hallands län 

Hallands län har en areal på 5 454 km2 och befolkningstätheten är 50 personer/km2. Lä-
net har blandad natur med jordbruks- och skogsmark. Det finns starka stammar av älg, 
rådjur och vildsvin. Arrendenivån ligger i intervallet 80-100 kr/ha med medelvärdet 92 
kr/ha och medianvärdet 95 kr/ha. Endast 3 prisuppgifter erhölls för länet vilket innebär 
att nivån är något osäker. 

4.1.8 O- Västra Götalands län 

Västra Götalands län har en areal på 23 942 km2 och befolkningstätheten är 62 perso-
ner/km2. Länet består av ett brutet landskap med blandat slättland, skogsmark och kust 
vilket ger hög viltbonitet. Det finns starka stammar av älg och rådjur i hela länet och 
vildsvin är på invandring söderifrån. Arrendenivån ligger i intervallet 45-100 kr/ha med 
medelvärdet 75 kr/ha och medianvärdet 74 kr/ha. Västra Götalands län är ett stort län 
och därmed är spridningen inom länet stort. De lägsta nivåerna återfinns i Skaraborg 
och de högsta Västergötland och Bohuslän. Totalt erhölls 6 prisuppgifter för länet. 
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4.1.9 E- Östergötlands län 

Östergötlands län har en areal på 10 562 km2 och befolkningstätheten är 39 perso-
ner/km2. Länet har en blandad natur med slättbyggd och kuperat skogslandskap. Älg, 
rådjur samt lite vildsvin och kronvilt jagas. Arrendenivån ligger i intervallet 50-89 kr/ha 
med medelvärdet 63 kr/ha och medianvärdet 64 kr/ha. De högsta nivåerna återfinns i de 
södra delarna av länet. Flera markägare uppger att de tänker höja priserna och en upplå-
tare uppger att nya avtal tecknas inom intervallet 80-150 kr/ha. Totalt erhölls 11 pris-
uppgifter för länet. 

4.1.10 D- Södermanlands län 

Södermanlands län har en areal på 6 062 km2 och befolkningstätheten är 42 perso-
ner/km2. Länet består av ett varierande och kuperat landskap, jordbruk och skog med 
mycket sjöar. Det finns gott om vilt, Älg, rådjur, kronvilt, dovvilt och 
vildsvin dominerar jakten. Arrendenivån ligger i intervallet 50-80 kr/ha med medelvär-
det 63 kr/ha och medianvärdet 63 kr/ha. 6 prisuppgifter erhölls för länet. 

4.1.11 AB- Stockholms län 

Stockholms län har en areal på 6 490 km2 och befolkningstätheten är 281 personer/km2. 
Naturen är blandad och består av skärgård, jordbrukslandskap och skog. Älgstammen är 
relativt liten men stabil, i stället är det rådjur utgör det främsta viltet. Sjöfågel och fält-
vilt jagas och vildsvin är på frammarsch i länets södra delar. Arrendenivån ligger i in-
tervallet 27-175 kr/ha med medelvärdet 77 kr/ha och medianvärdet 65 kr/ha. Totalt er-
hölls 12 prisuppgifter för länet. 

4.1.12 C- Uppsala län 

Uppsala län har en areal på 6 989 km2 och befolkningstätheten är 42 personer/km2. Lä-
net består av blandad natur med Mälaren i söder och skogar i norr. Älg och rådjur do-
minerar jakten även om stammarna minskat de senaste åren. Vildsvin finns i hela länet 
och liksom lodjuren ökar stammen. Arrendenivån ligger i intervallet 27-153 kr/ha med 
medelvärdet 62 kr/ha och medianvärdet 56 kr/ha. Totalt erhölls 13 prisuppgifter för lä-
net. 

4.1.13 U- Västmanlands län 

Västmanlands län har en areal på 6 301 km2 och befolkningstätheten är 41 perso-
ner/km2. Mälaren i söder och skog i norr ger en varierad natur. Älgen dominerar i norra 
medan rådjur dominerar i de södra delarna. Rådjursstammen är dock på nedgång pga 
lodjur. Lokalt finns kronvilt och vildsvin är på invandring österifrån. Det finns gott om 
lodjur och räv samt någon enstaka björn. Arrendenivån ligger i intervallet 30-70 kr/ha 
med medelvärdet 51 kr/ha och medianvärdet 50 kr/ha.  Totalt erhölls 6 prisuppgifter för 
länet. 
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4.1.14 T- Örebro län 

Örebro län har en areal på 8 517 km2 och befolkningstätheten är 32 personer/km2. Väst-
ra delen av länet är skogsdominerat och älgen är det främsta viltet. Denna del är även 
påverkad av varg och lodjur. I öster är vilttätheten större med starkare rådjursstam samt 
förekomst av vildsvin, dov- och kronvilt. Arrendenivån ligger i intervallet 45-70 kr/ha 
med medelvärdet 58 kr/ha och medianvärdet 60 kr/ha. Totalt erhölls 6 prisuppgifter för 
länet. 

4.1.15 S- Värmlands län 

Värmlands län har en areal på 17 586 km2 och befolkningstätheten är 16 personer/km2. 
Värmlands är ett typiskt skogslän där älgjakten dominerar. Rådjursavskjutningen har 
minskat markant de senaste 10 åren pga starka varg- och lodjursstammar. Småviltjakten 
består i övrigt av skogsfågel, bäver och hare. Även viss björnjakt förekommer. Arren-
denivån ligger i intervallet 24-43 kr/ha med medelvärdet 33 kr/ha och medianvärdet 33 
kr/ha. Totalt erhölls 4 prisuppgifter för länet. 

4.1.16 W- Dalarnas län 

Dalarnas län har en areal på 28 193 km2 och befolkningstätheten är 10 personer/km2. 
Dalarna är ett typiskt skogslän där älgjakten dominerar. På senare år har björnjakten 
ökat medan rådjursjakten minskat på grund av varg och lodjur. Där etablerad vargstam 
finns har även älgstammen minskat. Småviltjakten består framför allt av hare och skogs-
fågel. Arrendenivån ligger i intervallet 4-50 kr/ha med medelvärdet 22 kr/ha och medi-
anvärdet 16 kr/ha. De högsta nivåerna återfinns i de södra delarna av länet. Totalt er-
hölls 10 prisuppgifter för länet. 

4.1.17 X- Gävleborgs län 

Gävleborgs län har en areal på 19 192 km2 och befolkningstätheten är 15 personer/km2. 
Gävleborg är ett typiskt skogslän där älgjakten är den dominerande jakten. På senare år 
har björnjakten ökat och rådjursjakten minskat. Småviltjakten består framför allt av hare 
och skogsfågel. Arrendenivån ligger i intervallet 10-50 kr/ha med medelvärdet 22 kr/ha 
och medianvärdet 16 kr/ha. De högsta nivåerna återfinns i länets södra delar. Totalt er-
hölls 14 prisuppgifter för länet. 

4.1.18 Y- Västernorrlands län 

Västernorrlands län har en areal på 21 678 km2 och befolkningstätheten är 11 perso-
ner/km2. Skogslandskapet är den dominerande naturtypen och älgen är det dominerande 
viltet men även hare, skogsfågel och ripa jagas. Arrendenivån ligger i intervallet 7-16 
kr/ha med medelvärdet 11 kr/ha och medianvärdet 12 kr/ha. De högsta nivåerna åter-
finns i de södra delarna av länet. Totalt erhölls 7 prisuppgifter för länet. 
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4.1.19 Z- Jämtlands län 

Jämtlands län har en areal på 49 443km2 och befolkningstätheten är 3 personer/km2. 
Skogslandskapet är den dominerande naturtypen och älgen är det dominerande viltet 
men även hare, skogsfågel och ripa jagas. Arrendenivån ligger i intervallet 5-12 kr/ha 
med medelvärdet 8 kr/ha och medianvärdet 8 kr/ha. Totalt erhölls 9 prisuppgifter för 
länet. 

4.1.20 AC- Västerbottens län 

Västerbottens län har en areal på 55 401 km2 och befolkningstätheten är 5 personer/km2. 
Naturen består av kalfjäll och skogsmark där älg och fågel är de främsta viltarterna. Ar-
rendenivån ligger i intervallet 0,5-10 kr/ha med medelvärdet 5 kr/ha och medianvärdet 5 
kr/ha. Totalt erhölls 8 prisuppgifter för länet. 

4.1.21 BD- Norrbottens län 

Norrbottens län har en areal på 98 911km2 och befolkningstätheten är 3 personer/ km2. 
Norrbotten är Sveriges största län och därmed blir naturen och vilttillgången väldigt va-
rierad. Här finns allt från kustlandskap till kalfjäll och älgen är det absolut främsta viltet. 
I övrigt jagas mycket skogshare, skogsfågel och ripa och vid kusten är sjöfågeljakten 
stor. Rådjur finns i nästan hela länet men stammen är svag. Vilt som jagas i mindre om-
fattning är t ex björn, bäver och säl. Arrendenivån ligger i intervallet 0,2-8 kr/ha med 
medelvärdet 2,5 kr/ha och medianvärdet 2 kr/ha. Totalt erhölls 8 prisuppgifter för länet. 
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4.2 Arrendenivåer länsvis, tabell 

Nivåerna redovisade i kr/ha/år, exklusive moms. 

 

Län Intervall 

kr/ha 

Medianvärde 

kr/ha 

Medelvärde 

kr/ha 

Anmärkning, mer 
info finns: 

M - Skåne län 89 - 250 131 154 Se avsnitt 4.1.1 

K – Blekinge län 30 - 100 80 73 Se avsnitt 4.1.2 

I - Gotlands län 5 - 10 - - Se avsnitt 4.1.3 

H - Kalmar län 48 - 74 55 59 Se avsnitt 4.1.4 

G - Kronobergs län 48 - 80 62 64  

F - Jönköpings län 45 - 80 65 63 Se avsnitt 4.1.6 

N - Hallands län 80 - 100 95 92 Se avsnitt 4.1.7 

O - Västra Götalands län 45 - 100 74 75 Se avsnitt 4.1.8 

E - Östergötlands län 50 - 89 64 63 Se avsnitt 4.1.9 

D - Södermanlands län 50 - 80 63 63  

AB - Stockholms län 27 - 175 65 77  

C - Uppsala län 27 - 153 56 62  

U - Västmanlands län 30 - 70 50 51  

T - Örebro län 45 - 70 60 58  

S - Värmlands län 24 - 43 33 33  

W - Dalarnas län 4 - 50 16 22 Se avsnitt 4.1.16 

X - Gävleborgs län 10 - 50 16 22 Se avsnitt 4.1.17 

Y - Västernorrlands län 7 - 16 12 11 Se avsnitt 4.1.18 

Z - Jämtlands län 5 - 12 8 8  

AC - Västerbottens län 0,5 - 10 5 5  

BD - Norrbottens län 0,2 - 8 2 2,5  
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4.3 Arrendenivåer länsvis, karta 

Nivåerna redovisade i kr/ha/år, exklusive moms. Kartan hämtad från Sveriges Nationa l-
atlas. 

 

 

 

BD-län, kr/ha 
Medel: 2,5 
Median: 2 

AC-län, kr/ha 
Medel: 5 
Median: 5 

Y-län, kr/ha 
Medel: 11 
Median: 12 

Z-län, kr/ha 
Medel: 8 
Median: 8 

X-län, kr/ha 
Medel: 22 
Median: 16 

M-län, kr/ha 
Medel: 154 
Median: 131 

K-län, kr/ha 
Medel: 73 
Median: 80 

G-län, kr/ha 
Medel: 64 
Median: 62 

N-län, kr/ha 
Medel: 92 
Median: 95 

F-län, kr/ha 
Medel: 63 
Median: 65 

H-län, kr/ha 
Medel: 59 
Median: 55 

I-län, kr/ha 
Medel: se 5.1.3 
Median: se 5.1.3 

E-län, kr/ha 
Medel: 63 
Median: 64 

D-län, kr/ha 
Medel: 63 
Median: 63 

AB–län, kr/ha 
Medel: 77 
Median: 65 

O-län, kr/ha 
Medel: 75 
Median: 74 

T-län, kr/ha 
Medel: 58 
Median: 60 

S-län, kr/ha 
Medel: 33 
Median: 33 

C-län, kr/ha 
Medel: 62 
Median: 56 

U-län, kr/ha 
Medel: 51 
Median: 50 

W-län, kr/ha 
Medel: 22 
Median: 16 
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4.4 Prispåverkande faktorer 

Det finns många faktorer som påverkar prisnivån för jaktarrende. Framförallt är det vilt-
tillgång samt efterfrågan på jaktmark som styr priset. Där efterfrågan är hög får prisre-
ducerande faktorer mindre genomslagskraft och tvärtom. Här nedan följer en samman-
ställning av vad som kan påverka priset samt hur mycket det påverkar i procent.  

Svarsfrekvensen på denna fråga var endast 44 %. Anledningen till detta kan antingen 
vara att frågan var så komplicerad att respondenterna helt enkelt struntade i att svara på 
den, eller att det är så att inga korrektioner görs eftersom efterfrågan på jaktmark är så 
stor att det går att ta ut ett högt arrende ändå. De svar som trots allt erhölls på frågan har 
geografisk spridning över landet så viss vägledning bör ändå kunna hämtas från sam-
manställningen. 

4.4.1 God/dålig vilttillgång 

Vilttillgången är den faktor som har störst inverkan på grundpriset. Här avses variatio-
ner i förhållande till vad som är vanligt i trakten Det är både artrikedom och antal ind i-
vider av varje art som inbegrips i denna faktor.  

Vid god vilttillgång uppger upplåtarna att det ökar priset med i genomsnitt 20 %. Svars-
intervall: 0–50 %. 

Vid dålig vilttillgång uppger upplåtarna att det minskar priset med i genomsnitt 13 %. 
Svarsintervall: 0–50 %. 

4.4.2 Intensivt friluftsliv 

De flesta respondenterna uppger att de endast korrigerar för friluftsliv i de fall det är 
fråga om ett intensivt nyttjande, såsom märkta vandringsleder och övernattningsstugor. 
Korrigering görs i sådana fall genom avdrag på priset med i genomsnitt 21 %. Svarsin-
tervall: 0–50 %. 

4.4.3 Etablerad rovdjursstam 

Har man en etablerad rovdjursstam (björn, varg, järv, lo) på markerna kan detta påverka 
vilttillgången mycket kraftigt. Likaså kan vetskapen om att det finns rovdjur i närheten 
minska rekreationsvärdet på jakten och därmed minska jägarnas betalningsvillighet. 
Däremot kan tillgång på björn öka värdet i de fall jakt på björn är tillåtet. Denna faktor 
avser fall där björnjakt inte är tillåten. Finns etablerad rovdjursstam görs ett avdrag på 
priset med i genomsnitt 24 %. Svarsintervall: 0–50 %. 

4.4.4 Dålig arrondering 

Många upplåtare löser problemet med dålig arrondering genom att arrendera ut sådana 
skiften till markgrannar. I de fall upplåtelse sker av ett dåligt arronderat skifte görs ett 
avdrag på priset med i genomsnitt 12 %. Svarsintervall: 0–50 %. 
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4.4.5 Korsande större väg utan viltstängsel 

Med större väg menas väg med högsta tillåtna hastighet 90 km/h eller mer. Avdrag görs 
med i genomsnitt 16 %. Svarsintervall: 0–50 %. 

4.4.6 Korsande större väg med viltstängsel 

Även här avses väg med högsta tillåtna hastighet 90 km/h eller mer. Ingen hänsyn har 
tagits till eventuella barriäreffekter. Avdrag görs med i genomsnitt 6 %. Svarsintervall: 
0–28 %. 

4.4.7 Lokalisering, tätortsnära 

Denna faktor är ett mått på efterfrågan. Frågan ställdes med avseende på hur mycket 
priset höjdes om marken var belägen närmare än 50 km från en ort med mer än 50 000 
invånare. Ett pålägg på priset görs i så fall med i genomsnitt 26 %. Svarsintervall: 0–50 
%. Samma effekt uppkommer med stor sannolikhet även vid mindre orter i områden där 
befolkningstätheten inte är så hög. Närhet till tätort kan även vara prissänkande på 
grund av störningar, men det är inte beaktat i denna fråga. 

4.4.8 Övrigt 

Områden med aktiv renskötsel kan ge en reduktion på 5–30 %.  

Höga halter av cesium ger en reduktion på upp till 50 %. 

Korsande järnväg uppges ge en reduktion på upp till 30 %. 
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5 Diskussion 

5.1 Jämförelse med tidigare resultat 

De bedömda värdena för respektive län som presenterades av Eriksson i LMV - Rapport 
1995:1 har räknats upp med konsumentprisindex och jämförts med de i detta arbete re-
dovisade medianvärdena (bilaga A). Jämförelsen är dock inte helt korrekt eftersom be-
dömt värde och medianvärde inte är direkt jämförbara.  

Utvecklingen av nivåerna på jaktarrende de senaste 10 åren skiljer sig stort mellan lan-
dets norra och södra delar. Generellt har nivåerna stigit kraftigt i södra Sverige och fak-
tiskt, i reellt penningvärde, sjunkit i norra Sverige. Det kan finnas många förklaringar 
till detta. Eftersom det i första hand är efterfrågan på jaktmark och tillgången på vilt 
som styr prisutvecklingen torde det va ra dessa faktorer som ligger bakom även i detta 
fall.  

Jägarkåren i hela landet har en väldigt hög medelålder och intresset bland ungdomar att 
börja jaga är ganska litet. I de norra delar av landet där befolkningstätheten är låg får 
detta ett mycket kraftigare genomslag på efterfrågan än i de södra, där även närheten till 
kontinenten bidrar till att öka efterfrågan. Det påstås även att jägare i norra Sverige i 
större utsträckning ser jakten som en inkomst i form av kött till hushållet och därmed är 
väldigt priskänsliga.  

Vilttillgången inom ett område kan öka eller minska dels beroende på naturliga faktorer 
i det biologiska samspelet i naturen, dels på grund av medveten mänsklig påverkan. 
Medveten mänsklig påverkan kan vara ökad avskjutning för att minska antalet vilt-
olyckor i trafiken eller anläggande av viltvatten för att skapa häckningsplatser för fåglar. 
I södra Sverige har framför allt vildsvin etablerat sig på allvar de senaste åren och ska-
pat fler jakttillfällen samtidigt som det inte finns någon stor rovdjursstam som konkurre-
rar med jägarna om viltet. I norra Sverige har inga nya jaktbara arter etablerat sig samt i-
digt som rovdjur, framför allt varg och lodjur, på vissa platser kraftigt decimerat vilt-
stammarna. I områden där det finns varg påverkas även den ickemonetära nyttan av jak-
ten. Rädslan för vargangrepp gör att många jägare undviker att jaga med hund. Detta 
upplevs som en kraftig minskning av rekreationsvärdet, vilket i sin tur leder till minsk-
ning av betalningsvilligheten. 
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5.2 Slutsatser 

Svarsfrekvensen på enkäten blev hög och responsen i övrigt från markägare och andra 
som varit delaktiga i detta arbete har varit väldigt positiv. Detta bör vara ett tecken på 
att intresset för en sammanställning av nivåerna på jaktarrende är stort bland både 
markägare och värderare. Det faktum att svarsfrekvensen blev hög gör att de redovisade 
nivåerna för det flesta län kan anses ha stor tillförlitlighet. Nackdelen med att undersök-
ningen utfördes som en skriftlig enkät är att det är omöjligt att avgöra om respondenten 
missuppfattat någon fråga och därmed gett ett missvisande svar. Reservation görs för att 
missvisande svar kan ingå i sammanställningen. 

Det är stor spridning på arrendenivåerna i olika delar av landet vilket bör kunna förkla-
ras med skiftande vilttillgång och olika hög efterfrågan på jaktmark. Även inom ett län 
och till och med mellan två närliggande fastigheter kan vilttillgång och andra faktorer 
skilja kraftigt. Vid värdering måste därför de aktuella förhållandena för den enskilda 
fastigheten beaktas. Därför skall de i kapitel 4 redovisade nivåerna inte användas som 
grund vid värdering utan endast ses som ett stöd.  

Vid värdering i fall där viltvårdsområde förekommer kan inte enbart arrende plus 
fällavgifter användas som utgångspunkt eftersom även själva anknytningen till vilt-
vårdsområdet har ett värde i sig. Hur den så kallade inträdesbiljetten påverkar värdet 
samt hur marknadsvärdet skall bedömas för en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde 
bör utredas närmare i ett mer djupgående arbete än det här.  

De flesta upplåtare uppger att de använder olika priser beroende på till vem upplåtelsen 
sker. Ortsbor betalar i regel ett betydligt lägre arrende än utomstående och ofta finns 
någon typ av ungdomsrabatt. Likaså uppger många att de i första hand upplåter jakträtt 
till anställda inom bolaget samt ortsbor/markgrannar. Detta kan ses som ett tecken på att 
markägarna över lag inte är intresserade av att få ut maximal avkastning av jakten utan 
prioriterar ett stabilt samarbete med människor på orten vilket ger förutsättningar för en 
god viltvård.  

Med denna inställning hos markägarna i tanke kan man fråga sig om de verkligen tar ut 
marknadsmässigt arrende då de upplåter till utomstående? För att kunna bedöma jaktens 
marknadsvärde krävs att man utgår från ett marknadsmässigt arrende. Det marknads-
mässiga arrendet är det mest sannolika priset på den fria och öppna marknaden. Men de 
flesta upplåtelser bjuds aldrig ut på den fria och öppna marknaden, anbudsförfarande är 
mycket ovanligt (SOU 1997:91). Detta skall inte tolkas som att markägarna tar ut för 
låga arrenden utan är en uppmaning till en mer djupgående utredning av frågan huruvi-
da man verkligen kan bedöma ett marknadsvärde för jakt med utgångspunkt i arrende-
nivåer på orten. Framförallt när det gäller intrångsvärdering är det viktigt att det är 
marknadsvärdet som ersätts och inte grannfastighetens avkastningsvärde. 
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Bilaga  A:1 

A Jämförelse 1993 års prisnivå 
 

 

Län Bedömd nivå 
1993, kr/ha 

Bedömd nivå 
uppräknad till 

2003 års prisnivå 

Medianvärde 
2003/2004, 

kr/ha 

Förändring i % 
jämfört med upp-

räknat värde  

M 85 97 131 + 35 % 

K 70 80 80 +/- 0 % 

I 3 3,5 - - 

H 50 57 55 - 4 % 

G 50 57 62 + 9 % 

F 50 57 65 + 14 % 

N 65 74 95 + 28 % 

O 50 57 74 + 30 % 

E 50 57 64 + 12 % 

D 45 51 63 + 24 % 

AB 70 80 65 - 19 % 

C 45 51 56 + 10 % 

U 45 51 50 - 2 % 

T 45 51 60 + 18 % 

S 25 29 33 + 14 % 

W 15 17 16 - 6 % 

X 17 19 16 - 16 % 

Y 12 14 12 -15 % 

Z 10 11 8 - 28 % 

AC 7 8 5 - 38 % 

BD 5 6 2 - 67 % 

 

I de fall förändringar i länsindelningen eller liknande har skett sedan 1993 har en upp-
skattning av bedömd nivå 1993 gjort för att geografiskt överensstämma med median-
värdet.
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Bilaga  B:1 

B Enkät 
 

Namn
e-post

Företag

1. Områdesinformation

Område nr 1 2 3

1 2 3
Småvilt
Högvilt
All jakt

Kronhjort, kapital

1 2 3

Älgko

4.  Summa                      
(arealavgift + fällavgift) kr/ha:

Kronhjort, vuxen
Kronhjort, kalv
Dovhjort

2. Aktuella arealavgifter kr/ha:

Älgkalv

Typ av jaktmark                                     
(ex. fjäll, kust, skog)

Län, kommun

Älg, fjoling

Viltslag Antal Areal

Älgtjur, trofé
Älgtjur

3. Aktuella fällavgifter kr/ha:

Vildsvin
Björn
Annat vi lt

1 2 3
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Bilaga  B:2 

Påverkan 
%

6. Om ni använder något annat system för prissättning, eller vil l  
kommentera de svar ni gett,  f inns möjl igheten här.  Vid annan 
prissättning ser jag gärna att ni omvandlar priset ti l l  kr/ha.

Andra faktorer:

Etablerad rovdjursstam

Dålig arrondering, smalt skifte, f lera skiften

God viltt i l lgång

Dålig viltti l lgång

5. Hur påverkar följande faktorer det genomsnittl iga arrendepriset?

Korsande större väg (90 km/h el ler mer) 
utan  vi l tstängsel

Korsande större väg (90 km/h el ler mer) 
med  vi l tstängsel

Lokalisering, mindre än 50 km ti l l  tätort 
med mer än 50 000 invånare

Påverkan i  absolut 
belopp (+/- kr/ha)

Friluftsliv



 Arrendenivåer för jakt i Sverige och jaktens monetära värde 
 

Bilaga  B:3 

7. Vill Ni få tillgång till examensarbetet när det är färdigt?

o Nej tack.

o Ja tack, skicka det i pappersformat till adress:

o Ja tack, skicka det i  elektronisk form till e-post:

o

8. Övriga kommentarer:

Ja tack, skicka en hyperlänk till biblioteket på HTU där arbetet 
kommer att publiceras til l e-post:

 


