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URSTARK KRONA 
  
Till synes verkar för svenskt vidkommande finanskrisen vara över. Emellertid har den globala 
omvälvningen lett till en ryckig krona. Först försvagades kronan kraftigt, vilket innebar att  
Sverige kom tämligen lindrigt undan. Sveriges konkurrenskraft stärktes därmed rejält och så 
även våra statsfinanser. När så luften gick ur medelhavsländernas statsfinanser försvagades  
euron och den svenska kronan har stärkts väsentligt mot euron och den danska kronan. 
På två år har kronan stärkts med cirka 25 procent vis à vis euron och med cirka 30 procent 
gentemot dollarn. Därmed ser vi två hot mot den agrara och skogliga sektorn; kronförstärk-
ningen och den förmodade ränteuppgången. Den globala prisuppgången på spannmål och 
skogsrelaterade produkter verkar hålla i sig och uppgången är tack och lov betydligt kraftigare 
än kronförstärkningen. Personligen tror jag att det dock finns gränser för hur snabbt man kan 
höja räntan. Jag tror inte att STIBOR 3 mån kommer över 3 procent och därmed kommer de 
korta räntorna maxa på c:a 4 procent. En alltför ensidig höjning i Sverige kommer att stärka 
kronan ytterligare och det kommer naturligtvis att drabba svensk basindustri liksom jordbruket. 
Svinproduktionen ser ut att bli det första svenska offret men det beror även på ett internt struk-
turproblem inom slakt- och förädlingsindustrin.  
  
Sedan den senaste bottennoteringen i maj 2009 har värdet på åkermark i Skåne gått upp med 
cirka 25 procent och uppgången har varit jämt fördelad med cirka 12,5 procent per år. I öv-
riga Sverige har uppgången varit ännu kraftigare. Jämför vi med värdena i maj 2008, då de var 
som högst före krisen, har uppgången bara varit 6 - 7 procent, d v s måttliga 2 procent per år. 
Ofta basuneras de kraftiga fluktuationerna spekulativt ut i media och det kan därför vara av  
intresse att följa utvecklingen i ett längre perspektiv. 
 

Åkermarkspriserna i Skåne har under de senaste  
30 åren ökat med i genomsnitt åtta procent per år.  
Inflationen har i genomsnitt uppgått till 3,7 procent  
per år och kronan har gentemot D-Marken/Euron  
fallit med nästan tre procent per år under de senaste  
30 åren. Tittar vi på förhållandet för två år sedan  
hade kronan tappat gentemot D-Marken/Euron  
hela fyra procent per år. Åkermarken har således  
stigit i värde i ungefär samma takt som inflationen  
och kronförsvagningen En kraftig produktivitetsökning 
inom jordbruket har även bidragit till värdestegringen. 
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Växelkursen vis a vis svenska kronan 
                                                    våren 1981       våren 2011    förändring i procent 

 Schweizerfranc 2,47 7,05 + 185 procent  

Danska kronan 0,76 1,18  + 55 procent   

D-Mark* / Euro 4,00 8,82 + 120 procent   

*) Omvandlad till Euro     



 
 
 
 
 
 
 
 
Kronans kraftiga förstärkning är således ett trendbrott och det gäller att vara observant på detta. 
Ända sedan 1970-talet har den successivt urgröpta svenska kronan underlättat svensk export 
och gjort importen dyrare. Därmed har rationaliseringstrycket kunnat hållas nere. Därför är det 
viktigt nu att se om sitt hus och effektivisera sin verksamhet.  
 
Så länge räntan hålls på en acceptabelt låg nivå kan detta låta sig göras såväl genom yttre som 
inre rationalisering. Vidare kan det vara intressant att peka på de länder vars valutor varit sta-
bila och starka. Stabiliteten har berott på sunda statsfinanser och låg inflation och detta har lett 
till låga räntor. Se exempelvis på Tyskland under D-Markens tid och Schweiz sedan andra 
världskriget - starka statsfinanser, låg inflation och låga räntor. Det var bl a detta som låg 
bakom att de tyska jordpriserna på 1980-talet var fyra till fem gånger högre än de skånska. 
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VÄRDESTEGRING ÅKERMARK  

Ränteutveckling hos Landshypotek (inkl. storkundsrabatt och återbäring)   Rörlig  ränta  2 år 5 år Genomsnitt Index 
Mars  1995  10,25% 11,25% 11,75% 11,10% 100,0   

Mars  1996 9,25% 8,75% 9,90% 9,30% 83,7   

Mars  1997  5,45% 6,00% 7,25% 6,20% 55,8 

Mars  1998  5,50% 5,70% 6,25% 5,80% 52,2 

Mars  1999 4,35% 4,55% 5,35% 4,75% 42,7 

Mars  2000  4,55% 5,75% 6,35% 5,55% 52,0 

Febr  2001  4,45% 4,90% 5,55% 4,95% 44,6 

Febr  2002  4,50% 5,15% 5,75% 5,15% 46,4 

Febr  2003  4,60% 4,65% 5,25% 4,85% 43,5 

Jan  2004  2,85% 3,00% 3,85% 3,25% 29,0 

Dec  2005  2,15% 2,90% 3,45% 2,85% 25,6 

Mars  2006 2,35% 3,05% 3,60% 3,00% 27,0 

Mars  2007 3,70% 4,.00% 4,25% 4,00% 36,0 

Jan  2008 4,60% 4,40% 4,55% 4,50% 40,5 

April  2009 2,00% 2,60% 4,20% 2,75% 24,7 

Nov  2009 1,50% 2,40% 4,15% 2,70% 24,3 

Febr  2010 1,60% 2,25% 4,05% 2,65% 23,9 

Febr  2011 3,10% 3,85% 4,90% 3,95% 35,6 

Ränteutveckling hos Landshypotek (inkl. storkundsrabatt och återbäring 

År     

1860-1935   + 2,2   procent/år   

1936-1980   + 6,5   procent/år   

1981-2010   + 8,0   procent/år   



 
Efterfrågan på åkermark håller i sig och rationaliseringstrenden  
är stark. Spannmålspriserna har globalt höjts betydligt och lön-
samheten för olika typer av specialodlingar på de lättare jordarna 
har också ökat under den senaste tiden. De lantbrukare som har  
lagringsmöjligheter kan också göra betydande vinster på att sälja 
vid rätt tidpunkt. 
 
Lönsamheten inom mjölkproduktionen har ökat och därmed även intresset för rationella 
mjölkgårdar.  
 

 
De katastrofalt låga fläskpriserna har lagt en död hand  
över gårdar med dylik produktion. Såväl säljare som  
köpare håller andan och avvaktar vart vinden skall blåsa.  
  
 
Äggproduktionen verkar vara i bra balans och lönsam- 
heten är hygglig. Många kycklingproducenter i Skåne  
drabbas emellertid av Kronfågels nedläggning i Kristianstad 
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och frågan är vad som kommer att hända med vissa av dessa både stora 
och rationella anläggningar. Sannolikt kommer ett alternativ att skapas 
och vi önskar alla initiativtagare till detta lycka till. Än en gång kan det 
vara skäl att understryka att mångfald och småskalighet i förädlingsledet 
leder till betydligt större trygghet och handlingsfrihet för basproducenten. 
Dessa tidigare fria aktörer har emellertid slagits ihjäl av lantbrukskooper-
ationen utan att dess medlemmar blivit feta. 



 
Efterfrågan på skog förefaller stabil och priserna har stigit ungefär i samma takt som för åker-
marken. Danskarna är dock nästan helt borta beroende av krisen i Danmark och naturligtvis 
också pga. den starka svenska kronan.  

finns i många länder i Europa och den kan vara ganska betydande. 
 
Vindkraftsprojekten fick problem under finanskrisen och många  
planer fick skjutas på framtiden eller gå i stöpet. Bankerna skärpte  
kraven på egen insats och vissa fick därmed avhända sig projekten.  
Nu har branschen stabiliserats, och inköpspriserna fallit pga. stärkt  
krona men de höjda räntorna försvagar kalkylerna något. Den senaste  
tiden har kraftverksbolagen kritiserats för att de exporterar el även  
i bristsituationer med höjda elpriser som följd. En dylik kritik är såväl 
naiv som protektionistisk i klass med Putins spannmålstullar. 
 
Nu lanseras även s.k. ”gårdskraftverk” med kapacitet på 45 kW och  
som producerar c:a 100 000 kWh per år. Priset ligger på c:a 1 Mkr  
och man kan själv skattefritt nyttja den el man behöver och sälja  
resten. Dessutom kan man få investeringsstöd med 30 procent.  
Kalkylen ser riktigt intressant ut. 
 
 
LÄSA LANDSKAPET 
  
Den globala urbaniseringen har lett till att vi numera är mycket få som kan läsa av vad som 
händer i landskapet och inom jordbruket. Vi som är uppvuxna i den agrara världen och verk-
samma inom branschen kan med stort intresse färdas på vägar eller blicka ner från flygplanen 
på våra semesterresor. Överallt ser vi agrar aktivitet; vi kan konstatera hur mycket som är  
höstsått, trädor, vi kan imponeras av stora välarronderade åkrar, bevattningsanläggningar och 
den mångfald av grödor vi ser inom ett begränsat område. Allt detta beror på att ägandet och 
brukandet är spritt på många händer. Varje enskild lantbrukare fattar sina beslut om vad som 
skall odlas, i vilken ordning och på vilka marker. Varje aktör/beslutsfattare känner i detalj  
varje åkermarks förutsättningar och beslutet att odla en viss gröda ett visst år bygger på den 
globala efterfrågan. Därmed förenas den lokala kännedomen med de globala trenderna. Jag  
är rätt övertygad om att detta system leder till optimala beslut och resultat.  
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Holländarna verka ha vaknat till liv igen och vi har även 
noterat att fler norrmän hör av sig. Slopandet av förmö-
genhets- och arvsskatten har lett till att fler utlandssvens-
kar börjat höra av sig. Emellertid har även de problem 
med den starka kronan. Vidare skrämmer vissa 
"vänstersossar" upp dem med sitt tal om återinförande av 
något slag av förmögenhetsskatt. Den slopade arvs- och  
gåvoskatten finns det inget hot om att återinföra och 
detta är positivt. Det underlättar generationsskiften och 
kan även locka hem utlandssvenskar eftersom arvsskatt 

Gårdskraftverk 



 
En annan sympatisk tanke rörande europeisk och norda-
merikansk jordbrukspolitik är att produktionen om- 
besörjs av dem som äger jorden eller fria arrendatorer/ 
entreprenörer. Det har ju visat sig att detta system är 
oslagbart i fråga om produktivitet och snabb omställ- 
ningsförmåga. Därför är det oroande att åkermarken i 
många länder säljs eller upplåts till stora börsnoterade  
bolag eller som i Afrika till kinesiska staten eller  
kinesiska statskontrollerade bolag. I det långa perspektivet torde det innebära att produktion-
en blir lidande, men vad som är värre är att landsbygden i dessa länder proletariseras och att 
stora befolkningsgrupper hålls tillbaka i sina ambitioner. I stället borde man genom lanbruks- 
utbildning, agrara kreditinstitutioner, en aktiv ägarspridningspolitik och genom att höja lant-
brukets status, bygga upp en självägande bondeklass. Det förvånar mig att ingen reagerar 
över det som händer i forna Sovjetunionen, Afrika och Latinamerika… 
 
BOSTADSBUBBLAN 
  
Som jag framfört tidigare är bostadsbubblan ett fenomen som endast omfattar storstäderna 
och vissa universitetsstäder. Den huvudsakliga orsaken till detta är naturligtvis att det byggs 
för lite och att man släppt möjligheten att ombilda hyresrätter till bostadsrätter utan att skapa 
en fri hyresmarknad. Därmed minskar antalet hyresrätter och byggkostnaderna är så höga att 
det reglerade hyressättningssystemet omöjliggör lönsamma investeringar. Det rådande syste-
met innehåller en fri bostadsrättsmarknad och en reglerad hyresmarknad med i övrigt likar-
tade bostäder. Självklart leder detta till obalanser. 
  
På landsbygden där vi är verksamma varierar kvadratmeterpriserna på bostäder, mycket  
beroende på läge, skick och karaktär. De pendlar från 5 000:- per kvm till kanske som mest 
20 000:- för ett exceptionellt vackert och stilfullt corps de logi med vackra omgivningar. 
Normalt överstiger kvadratmeterpriset sällan 15 000:-. Nyproduktionskostnaden ligger med 
tomt och infrastruktur på cirka 25 000:- inkl moms. Det innebär att vi har goda marginaler 
och att kreditgivarnas säkerheter kan framstå som trygga. 
 
Kvadratmeterpriserna (inkl tomt) för utpräglade landsortskommuner ser ut som följer (2010) 
 
Bromölla 9 646 kr/kvm Eslöv        13 799 kr/kvm  
Hässleholm 9 015 kr/kvm Hörby          9 209 kr/kvm 
Höör 10 404 kr/kvm Klippan          8 930 kr/kvm 
Osby 6 989 kr/kvm Perstorp          5 849 kr/kvm 
Sjöbo 8 482 kr/kvm Skurup        13 507 kr/kvm 
Svalöv 10 533 kr/kvm Tomelilla          6 713 kr/kvm 
Åstorp 10 252 kr/kvm Örkelljunga 7 420 kr/kvm 
Östra Göinge 5 475 kr/kvm 
 
Endast i två kommuner i Skåne överstiger köpeskillingen per kvm produktionskostnader och 
det är i Lomma med 28 905 kr/kvm och i Vellinge med 28 948 kr/kvm. 
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Inlägg p.g.a. debattinlägg i ATL den 1 mars av finansminister Anders Borg och landsbygds-
minister Eskil Erlandsson. 
  
ÅTERINFÖR RÄTTEN TILL UPPSKJUTEN REAVINST 
  
Det är med stor tillfredsställelse jag i ATL den 1 mars noterar att Anders Borg och Eskil  
Erlandsson vill minska lantbrukarnas administrativa krångel. Som enda åtgärd härvidlag 
nämns och slås upp stort att man skall avskaffa taxeringen på näringsdelen av lantbruks-
fastigheten. För det första vill jag påstå att denna del av det administrativa arbetet för  
lantbrukaren är en tämligen ringa del av de totala bördorna och för det andra måste man då 
på något sätt lösa hanteringen av bl a avskrivningar på ekonomibyggnader och storleken på 
skogsavdragen samt fördelningen mellan näringsfastighet och privatdel. Vid förvärv av  
lantbruksfastigheter ligger taxeringsvärdesfördelningen på olika ägoslag till grund för dessa 
avskrivningar och avdrag, vilka tillsammans utgör en rätt så väsentlig skattereduktion. Inne-
bär det då att en köpare mot ersättning måste låta utföra en oberoende värdering av de olika 
ägoslagen för att kunna göra dessa avdrag i fortsättningen? Det ökar snarare kostnaden,  
godtyckligheten och byråkratin... 
  
Nej, bättre kan Ni! Kom med förslag som verkligen skulle föra näringen framåt. Jag skulle 
därvid vilja framföra kravet på ett återinförande av möjligheten att skjuta upp reavinstskatten 
vid försäljning av en näringsfastighet då en ersättningsfastighet anskaffas. Det skulle inne-
bära att många bönder skulle kunna göra en "klassresa" genom att byta upp sig från en 
mindre till en större fastighet utan att förlora ett stort eget kapital genom avskattningen. Idag 
är detta endast möjligt vid försäljningar som klassas som strukturrationalisering, dvs. då en  
tämligen närbelägen granne förvärvar fastigheten. Regelverket styrs av Lagen om avsättning 
till Ersättningsfonden. Detta förhållande stör den fria marknaden och det innebär att det inte 
alltid är mest optimalt att sälja till det högsta priset.  
  
Sedan den generella uppskjutningsmöjligheten togs bort 1991 har jag sett många ambitiösa 
lantbrukare avstå från att spänna bågen inför en riktigt stor affär eftersom de genom regel-
verket tappar allt för mycket av det egna kapitalet. Istället koncentrerar man sig idag på att 
expandera genom att förvärva grannfastigheter, eftersom de därmed inte behöver avyttra sin 
tidigare fastighet. Detta har snarare bidragit till att ytterligare hausa upp jordpriserna på de 
s.k. "grannförvärven" eftersom inga andra realistiska expansionsmöjligheter föreligger.  
Vidare leder det i bland till att stora rationella enheter slås sönder eftersom för få har förmåga 
att vara med som köpare till helheten i konkurrens med grannarnas höga bud på delarna. 
  
Tillsätt en snabbutredning! 
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Jönköpingskontoret 
  
Vår man i Jönköping, lantmästare Mikael Sjöberg, har kommit igång bra och har fört ett  
antal stora affärer i hamn. Mikaels revir omfattar framför allt norra Småland, Öster- och  
Västergötland och norra Halland men även Bergsslagen, där vi slutfört några stora affärer. 
 
 
Lund mars 2011 
 
Skånegårdar AB 
Dag Magnusson  
 
 
 
 
 
FÖRSÄLJNINGAR UNDER 2010  
 
Under 2010 slutförde Skånegårdar cirka 130 försäljningar till ett sammanlagd värde  
om strax under en miljard. De flesta utpräglade lantbruken såldes till lantbrukare som därmed 
utvidgade sina arealer. Dock gjordes några enstaka stora affärer där helt nya aktörer kom in i 
branschen 

 
                                          Antal             Summa      Per fastighet     Max          Min       
 
Lantbruk                            40               602 Mkr            15 Mkr        152,5 Mkr       1,4 Mkr  
Skogsbruk                          32               180 Mkr           5,6 Mkr          51,5 Mkr         625 tkr 
 
Hästgårdar/ avstyckade  
Gårdar, tomter                  51              179 Mkr            3,5 Mkr          11,8 Mkr         650 tkr  
Övrigt                                   2                  9 Mkr            4,5 Mkr         
 
Summa                             130               971 Mkr           7,5 Mkr 
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FÖRSÄLJNINGAR UNDER 2010  
ETT AXPLOCK 
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Gullspång - Gudhammar 561 ha 

Trelleborg - Gislöv 76 ha 

Kävlinge - Löddesborg 604 ha 

Skurup - Skivarp 53 ha 

Nora - Västgötahyttan 786 ha Bromölla - Västanå 72,5 ha 



 
 

 

Bredgatan 25     Telefon 046-19 04 40      Momsreg.nr 12 556234-0116 01           SEB Skandinaviska Enskilda Banken  
222 21 LUND     Telefax 046-12 32 50      Innehar F-skattsedel                              Klienters konto: 5624 10 001 01 
Suéde                 www.skanegardar.se       Styrelsens säte: Lund                            Bankgiro: 223-5794  

Sjöbo – Heinge 13 ha 

Kävlinge - Lackalänga 26 ha 

Tomelilla - Brösarp 54 ha 
Eslöv– Harlösa 8 ha 

Örkelljunga - Lönnsjöholm 31 ha 

Helsingborg - Frillestad 3 ha 
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Tomelilla - Kåseholm 212 ha 

Svalöv - Munkagårda 114 ha 

Tomelilla - Ramsåsa 16 ha 

Landskrona - Råga Hörstad 3,6 ha 

Sjöbo - Åsum 15 ha 

Åmål - Klapperud 26 ha 



 
 

 

Bredgatan 25     Telefon 046-19 04 40      Momsreg.nr 12 556234-0116 01           SEB Skandinaviska Enskilda Banken  
222 21 LUND     Telefax 046-12 32 50      Innehar F-skattsedel                              Klienters konto: 5624 10 001 01 
Suéde                 www.skanegardar.se       Styrelsens säte: Lund                            Bankgiro: 223-5794  

Lomma - Borgeby 2 ha 

Lund - Borelund 12,5 ha 

Trelleborg - V Värlinge  2 ha 

Sjöbo - Klamby 41 ha 

Kristianstad - Nymö  36,5 ha 

Hässleholm - Mellby 0,7 ha 


