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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla 

tillgången till mark för jordbrukare? 

(2016/2141(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

21 januari 2015 Markrofferi – en väckarklocka för Europa och ett överhängande hot 

mot familjejordbruken,  

– med beaktande av frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull förvaltning av besittningsrätt till 

mark, fiske och skogar från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) av den 

12 maj 2012, 

– med beaktande av framställning nr 187/2015 till Europaparlamentet om skydd och 

förvaltning av EU:s jordbruksmark som delad rikedom: en uppmaning från 

civilsamhällets organisationer för en hållbarare och mer rättvis markpolitik från EU, 

– med beaktande av undersökningen av omfattningen av markrofferiet i EU (Extent of 

Farmland Grabbing in the EU) från Europaparlamentets utskott för jordbruk och 

landsbygdens utveckling1, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

(A8-0000/2016), och av följande skäl: 

A. Redan 2010 kontrollerade bara 2,7 % av företagen 50,6 % av den mark som utnyttjas 

för jordbruk i Europa. 2012 hade å andra sidan 80 % av företagen tillgång till endast 

12 % av jordbruksmarken. 

B. Tillgången till mark är en mänsklig rättighet. 

C. Mark är en knapp resurs som inte kan ökas och får därmed inte betraktas som en vanlig 

handelsvara. Marken hotas dessutom från två håll, dels genom att jordbruksområden går 

förlorade genom hårdgöring, stadsbebyggelse och infrastrukturprojekt, dels genom att 

mark koncentreras till storföretag inom jordbruket och investerare som inte är 

jordbruksföretag. 

D. För sina politiska beslut på området markpolitik behöver medlemsstaterna omfattande, 

aktuell, transparent och högkvalitativ statistik om pris- och mängdrörelser i 

markpriserna, både vad det gäller ägande och arrende av marken. 

                                                 
1 Undersökningen Extent of Farmland Grabbing in the EU från Europaparlamentets utskott för jordbruk och 

landsbygdens utveckling, s. 24 (PE540.369). 
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E. Ett spritt ägande av jordbruksmark är en viktig grundläggande princip i den sociala 

marknadsekonomin och utgör en viktig förutsättning för sammanhållningen av 

samhället inom ett lands ekonomi.  

F. Mark som utnyttjas för jordbruk är särskilt viktig för vattenhushållningen och klimatet, 

liksom för den biologiska mångfalden och markens bördighet, men denna mark har 

redan lidit skada på grund av klimatförändringar och markerosion.  

G. Ägande är den viktigaste förutsättningen för en ansvarsfull hantering av marken och ett 

hållbart jordbruk och främjar identifiering med och anknytning till marken samt bidrar 

till att människorna stannar kvar i landsbygdsregionerna, vilket i sin tur påverkar den 

socioekonomiska infrastrukturen på landsbygden. Genom att göra en skillnad mellan 

innehavare och ägare riskerar man att samhället splittras, arbetstillfällen går förlorade, 

levnadskvaliteten försämras och fattigdomen ökar. 

H. Målet med den europeiska jordbrukspolitiken är att ha ett multifunktionellt jordbruk 

som präglas av kapitalägande familje- och kooperativjordbruk, bred ägarfördelning och 

en mångfaldig, bostadsortsbunden jordbruksstruktur med traditioner, rättssäkerhet och 

ansvar. 

I. Koncentrationen av jordbruksmark kan leda till att arbetstillfällen går förlorande inom 

jordbruket. 

J. Framtidsutsikterna är beroende av den yngre generationen, då detta är det ända sättet att 

förhindra föråldringen inom jordbruket och säkerställa att jordbruksföretagen lever 

vidare. Samtidigt är det extra svårt för unga jordbrukare och nya företagare att få 

tillgång till mark. 

K. Köp- och arrendepriserna för jordbruksmark har i många regioner stigit till en nivå som 

gör det företagsekonomiskt omöjligt för många jordbruksföretag att behålla arrenderad 

mark eller utvidga markerna på det sätt som krävs för att driva livskraftiga företag, 

eftersom det knappt finns någon mark kvar på marknaden. 

L. EU:s politik och subventioner främjar koncentrationsprocessen, eftersom markbundet 

direktstöd endast går till storföretag och dessa medel bidrar då till att markpriserna höjs, 

vilket leder till att små och medelstora företag i högre grad utestängs från marknaden 

för mark.  

M. Framför allt sedan den finansiella och ekonomiska krisen 2007 har investeringar i 

jordbruksmark betraktas som en säker investering och jordbruksmarken har dragit till 

sig investerare som i övrigt inte verkar på jordbruksområdet, samtidigt som markägande 

förblir en säker investering även vid en framtida inflation.  

1. Europaparlamentet kräver att man inför en central bevakningscentral som har i uppdrag 

att bevaka och regelbundet rapportera om graden av koncentration av jordbruksmark 

inom EU, hur markanvändningen förändras samt ägares och arrendatorers agerande på 

marknaden. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa en rättslig grund för att 

säkerställa en regelbunden insamling av jämförbar statistik om arrendepriser och 
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markpriser vid all försäljning av mark och andelar av jordbruksföretag i alla 

medlemsstater.  

3. Europaparlamentet anser att det skulle vara meningsfullt med en Europaövergripande 

inventering av marken, där samtliga äganderätter och brukarförhållanden för 

jordbruksmarken sammanfattas snabbt och precist och tydligt redovisas i en offentligt 

tillgänglig databas. 

4. Europaparlamentet konstaterar att en omorganisering av marken genom olika 

förfaranden inom ramen för en integrerad markförvaltning utgör ett oumbärligt verktyg 

för att förbättra jordbruksstrukturen och lösa konflikter om markanvändning.   

5. Europaparlamentet anser att markpolitiken måste bidra till en samhälleligt önskvärd, 

bred fördelning av markägandet, eftersom detta direkt påverkar alla människors livs- 

och arbetsförhållanden och livskvalitet. Parlamentet påminner också om markägandets 

viktiga sociala funktion, som bygger på att en förlust av företag och arbetsplatser leder 

till en nedgång för det europeiska jordbruket och landsbygdsområdena och därmed leder 

till oönskade strukturförändringar för hela samhället. 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge jordbrukarna företräde vid förvärv 

av jordbruksmark, i synnerhet i en tid då intresset för att köpa jordbruksmark tilltar 

bland personer som inte är jordbrukare.  

7. Europaparlamentet anser att markpolitiken måste hjälpa unga människor att etablera sig 

inom jordbruket, och att denna hjälp måste vara större än det stöd för unga jordbrukare 

som finns inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Parlamentet vill därför se en 

övergripande strategi som gör det möjligt för kvalificerade unga jordbrukare och nya 

företagare att ta över respektive grunda företag. 

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforma markpolitiken så att 

ökningen av köp- och arrendepriserna för jordbruksmark dämpas. Parlamentet kräver 

därför att dessa priser ska vara föremål för ett godkännandeförfarande, som även ska 

gälla vid fusioner, delningar och grundande av stiftelser. Parlamentet anser att det 

behövs en strängare kontroll av arrendeavtal tillsammans med en meddelandeplikt med 

bestraffningsmöjligheter, eftersom ett arrende ofta är det första steget mot ett köp. 

9. Europaparlamentet kräver att EU genomför de frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull 

förvaltning av besittningsrätt till mark, fiske och skogar från FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisation, som alla medlemsstater har ratificerat, för att på detta sätt 

utveckla en tydlig EU-vägledning för hur jordbruket ska struktureras. 

10. Europaparlamentet föreslår att det blir obligatoriskt att införa ett tak för den del av 

direktstödsbeloppet som överstiger 150 000 euro, såsom föreslås i artikel 11 i 

EU:s förordning nr 1307/2013 om direktstödet, liksom en obligatorisk minskning med 

minst 5 % av den del av grundstödet till företagare som överstiger 150 000 euro. 

11. Europaparlamentet anser att 30 % av direktstödet ska betalas för ett företags 

första hektar, förutsatt att kraven i artikel 41 och 42 i förordningen om direktstödet 

uppfylls. 
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12. Europaparlamentet rekommenderar att man i detta syfte inför en enhetlig definition av 

begreppet ”aktiv jordbrukare”, som entydigt ska vara förbunden med arbete i 

jordbruksföretag. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera alla politikområden och 

undersöka om de främjar eller motverkar koncentrationen av jordbruksmark i EU. 

14. Europaparlamentet bekräftar kommissionens ståndpunkt att marken är en ändlig resurs 

som redan nu står under stort tryck på grund av klimatförändringar, markerosion och 

överanvändning. Parlamentet kräver att jordbruksmarken ska ges ett särskilt skydd i 

syfte att upprätthålla de fyra europeiska grundläggande friheterna, så att 

medlemsstaterna kan ta hänsyn till sociala och miljömässiga kriterier när de reglerar 

köp och arrende av jordbruksmark. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram och offentliggöra en 

kriteriekatalog ur vilken medlemsstaterna tydligt kan se vilka åtgärder som är tillåtna 

för att reglera marknaden för mark inom ramen för Europeiska unionens 

fyra grundläggande friheter.  

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka medlemsstaternas kunskaper om 

korruptionsbekämpning i samband med försäljning av mark, samt att stödja dem med 

detta. 

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 
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MOTIVERING 

Markkoncentration – en europeisk fråga 

 

Frågor om markrofferi och markkoncentration har under lång tid kopplats ihop med länderna 

på södra halvklotet. Om man tittar närmare måste man dock konstatera att koncentrationen av 

jordbruksmark även har varit en europeisk fråga i flera år. 

 

Man pratar om markkoncentration när handeln med jordbruksmark sker genom 

jordbruksföretag av en storlek som är ovanlig i Europa. 

 

Uppgifter från 2010 visar att i EU-27 kontrollerade redan då cirka 3 % av företagen 50 % av 

den mark som utnyttjas för jordbruk i Europa. 2012 hade å andra sidan 80 % av företagen 

tillgång till endast 12 % av jordbruksmarken. 

 

Koncentrationen av jordbruksmark i Europa liknar den ojämna fördelningen av markägandet i 

till exempel Brasilien, Colombia och Filippinerna. 

 

Jordbruksmark är ingen vanlig handelsvara, eftersom marken inte kan ökas och tillgången till 

den utgör en mänsklig rättighet. Koncentrationen av jordbruksmark i händerna på några få 

aktörer får djupgående sociala, kulturella, ekonomiska och politiska följder i alla 

EU:s medlemsstater. 

 

Precis som vid koncentrationen av finansiella tillgångar leder en för hög koncentration av 

jordbruksmark till att samhället splittras, landsbygden destabiliseras och livsmedelssäkerheten 

och därmed de ekonomiska och sociala målen i Europa äventyras. 

 

Generellt sätt så finns det en brist på heltäckande, transparent, aktuell, högkvalitativ och 

Europaövergripande enhetlig statistik om pris- och mängdrörelser på den europeiska 

marknaden för mark. Detta gäller för såväl mark- och andelsköp som arrendepriser. 

 

Effekter på jordbruket i Europa 

 

Köp- och arrendepriser för jordbruksmark har i flera regioner numera stigit till en nivå som 

gör det omöjligt för jordbruksföretag att skydda sig mot förlust av arrenderad mark eller köpa 

till mark för att genomföra de utvidgningar av marken som kärvs för att driva livskraftiga 

företag. Förutom det faktum att det knappt finns tillgänglig mark på marknaden, så bygger 

inte längre arrendepriserna på en uppnåbar jordbruksinkomst. Detta medför att kapitalkraven 

är för höga och för riskabla för många nyföretagare. 

 

Följder för samhället 

 

Markkoncentrationen berör framför allt jordbrukarna och jordbruksarbetarna. Det är bara vid 

en andra blick som effekterna för hela samhället tydliggörs. 

 

Ägande är den bästa förutsättningen för en ansvarsfull förvaltning av marken och för ett 

hållbart jordbruk. På så sätt främjas förbindelserna och man bidrar till att behålla människorna 

på landsbygden. 
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Ett spritt ägande är en viktig grundläggande princip i den sociala marknadsekonomin och 

utgör en viktig förutsättning för sammanhållningen av samhället inom ett lands ekonomi. 

Mark som utnyttjas till jordbruk är inte bara en oersättlig produktionsgrund för högkvalitativa 

livsmedel och foder, utan är även av stor betydelse för vattenhushållningen, den biologiska 

mångfalden och markens bördighet, som redan nu har lidit skada på grund av 

klimatförändringar och markerosion. 

 

Anledningar till koncentrationen av jordbruksmark i EU och utmaningar som denna 

medför 

 

Även om prisnivån för jordbruksmark i EU:s medlemsstater varierar så går 

markkoncentrationen stadigt framåt i hela Europa, vilket ger negativa effekter på 

jordbrukarna. 

 

Det finns många olika orsaker till markkoncentrationen i EU. Bland annat så räknas för 

närvarande köp av mark till de bästa och säkraste placerings- och vinstmöjligheterna för 

investerare i hela världen, eftersom efterfrågan på livsmedel och foder ökar, och även 

efterfrågan på förnybara råvaror för bränsle-, kemi- och textilbranscherna samt på icke-fossila 

energikällor tilltar.  

 

Den fortsatt låga räntan sedan finanskrisen är även en grund för ”flykten till reala tillgångar”, 

dvs. till land och mark. Därmed är även investerare från andra branscher intresserade av att 

förvärva mark. 

 

Förutom markkoncentrationen hotas även jordbruken av att marken används för andra 

ändamål, såsom hårdgöring, stadsbebyggelse, turism och infrastrukturprojekt. 

 

Därutöver fungerar en del av EU:s politikområden och subventioner som stöd för 

jordbruksföretagens expansionssträvanden, eller så bidrar de till att locka investerare från 

andra branscher utanför jordbruket till att investera i mark. Markbundet direktstöd leder till 

exempel till ett ensidigt främjande av de största företagen. 

 

På samma sätt fungerar EU:s och medlemsstaternas stödprogram för till exempel icke-fossila 

energikällor, och därmed ökar konkurrensen om markanvändningen mellan livsmedel, foder 

och bränsle. 

 

Omfattningen och takten på markkoncentrationen är mycket oroande. Detta gäller framför allt 

för länder som Rumänien, Ungern och Bulgarien, men även i Tyskland, Italien och Spanien är 

dessa problem bekanta. 

 

I många medlemsstater har man uppmärksammat problemet och försöker lagstifta för att 

motverka trenden. Detta leder dock ofta till en konflikt med en av de grundläggande 

europeiska friheterna, nämligen den fria rörligheten för kapital. Denna grundläggande frihet, 

som med rätta gäller i hela EU och inkluderar ett förbud mot diskriminering av utlänningar 

från andra EU-medlemsstater, når en gräns vid köp av jordbruksmark. 
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Tillgång till jordbruksmark är av avgörande betydelse 

 

Koncentrationen av jordbruksmark i EU har många olika effekter på samhället och på de 

yrkesverksamma jordbrukarna. För att jordbruket ska vara livskraftigt i framtiden är det 

särskilt viktigt att unga människor ges tillgång till jordbruksmark. Deras innovations- och 

investeringsvilja är avgörande för landsbygdens framtid. Detta är nämligen det enda sättet att 

förhindra föråldringen inom jordbruket och se till att jordbruksföretagen lever vidare samt att 

säkerställa att man kan nå målet att ha ett mångfunktionellt jordbruk med familje- och 

kooperationsföretag som ägare. 


