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MARKNADSANALYS 
 
Efterfrågan är f n mycket stark på framför allt åkermark och skogsmark. Antalet genom-
förda affärer under 2015 är många; faktiskt riktigt många och Skånegårdar har under det första 
halvåret sålt fastigheter för nästan 800 Mkr och det är rekord. Normalt sett brukar det andra 
halvåret vara starkare så vi tror att det försäljningsmässigt kan bli ett mycket starkt år och 
mycket talar för att trenden håller i sig. 2014 upplevde vi som svagt på såväl jord- som skogs-
bruk. I början av december hände emellertid något och det verkade som önskan att göra affärer 
var uppdämt. 
 
I vissa fall har åkermarkspriset efter tuffa budgivningar överstigit 400 000:- per hektar och 
generellt sett har all åkermark stigit i värde , dvs även mark med lägre avkastning. De lägre  
EU-ersättningarna på de fina jordarna har inte slagit igenom utan balanserats av de oerhört  
låga räntorna. Kronan har försvagats vilket gynnar jord- och skogsbruket eftersom det vi  
producerar prissätts av världsmarknaden. Samtidigt sker kontinuerligt en ökning av avkast-
ningen per hektar; effektivare maskiner och brukningsmetoder  mm som resulterar i ökad    
produktivitet. Alla dessa samverkande faktorer leder till att man kan betala mera för den  
grundläggande produktionsresursen, dvs jord.  
 
Vi upplever dock att markpriserna på åkermark är väldigt divergerande. I nordvästra Skåne  
till exempel ligger priserna minst 20 procent under de i södra, mellersta och östra Skåne efter 
hänsyn tagen till avkastningsförmågan. Antalet yngre lantbrukare  i nordväst som satsar är 
färre och konkurrensen är därmed lägre. Vår rekommendation är att fler bör beakta detta och 
göra satsningar i det området eftersom det sannolikt blir enklare att över tiden expandera där. 

 
 

 

 

 



 

 

Bojkotten av den ryska marknaden har naturligtvis kostat mycket och satt press på världs-
marknadspriserna. Samtidigt har bojkotten även satt press på framför allt den svenska valutan 
och euron, vilket ju något mildrat effekten.  
 
Mjölkpriset är i botten och många mjölkgårdar har mycket stora problem. Vissa har          
problem att finansiera uppbyggnaden av fulla besättningar efter utbyggnad av stallarna och 
detta förvärrar naturligtvis situationen. Bankerna ställer inte längre upp och försäljningar 
tvingas fram och efterfrågan på mjölkgårdar är av förståliga skäl väldigt begränsad. Kapital-
förstöringen blir betydande. Skånegårdar har planer på att under hösten göra en mer riktad 
marknadsföring i Holland, där ju intresset för mjölkproduktion fortfarande håller i sig. 
 
Grisgårdarna har tagit sig lite på sistone, vissa har sålts och på andra pågår diskussioner och 
förhandlingar. Dock är bankerna fortfarande avvaktande inför djurgårdarna men faktum är ju 
att animalieproduktionen är en väldigt viktig motor för det svenska lantbruket. Utan den får    
vi en nedåtgående spiral för hela branschen. Dessutom är djurproduktionen intressant ur ett 
cash-flow perspektiv. 
 
Fjäderfägårdar, dvs kyckling och ägg, upplever vi som tämligen i balans men nyrekrytering-
en till nischen är liten. Det gäller ju generellt för hela det svenska lantbruket och ett av skälen 
är ju naturligtvis att det krävs ett mycket stort eget kapital för att etablera sig som lantbrukare. 
De föreslagna arrendereglerna underlättar inte heller för hugade ungdomar som vill satsa på 
lantbruk. 
 
 
 



 

 

 
Efterfrågan på skog har ökat i år och några riktigt höga köpeskillingar har noterats. Geogra-
fiskt läge och sjöläge, arrondering, skogsvägnät etc är faktorer som starkt påverkar priset uppåt 
medan splittrade ägor, stora vägar i närheten o dyl verkar dämpande på priset. Således har 
andra faktorer än den rena avkastningsfaktorn ökat i betydelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterfrågan på bolagsskogar är fortfarande stark och det är ju främst framgångsrika företagare 
med resurser bundna i bolag som attraheras av dessa. Emellertid är det min uppfattning att ut-
delningsreglerna är så gynnsamma att det är lika intressant att förvärva skog som fysiker. Den 
låga räntan och avsaknaden av helt säkra placeringsmöjligheter med ränta överhuvud taget har 
lett till att fler och även helt nya aktörer söker sig till skogen. 
 
 



 

 

 
RÄNTAN 
 
Den låga räntan är egentligen helt osannolik och ingen aktör på marknaden räknar med att  
den skall hållas kvar på denna nivå. Å andra sidan är det inget som talar för att den kommer  
att stiga särskilt mycket heller. Varje riksbank eller centralbank strävar efter att ha en svag   
valuta och där är bl a räntesänkningsinstrumentet den medicin som står till förfogande. Nu   
verkar vi se att inflationen ökar svagt men det är ju snart två decennier sedan den årliga      
inflationen översteg två procent, som ju är Riksbanken mål. Den genomsnittliga inflationen 
1995—2014 uppgår till en procent/år. Nås målet om två procent kan vi kanske räkna med      
en ränta på 3 till 3,5 procent men realräntan ligger ju även då kvar på dagens nivåer. 
 
Generellt sett tar bankerna mycket lång tid på sig att bereda krediter och i många banker  
har besluten flyttats upp i hierarkien. Därmed blir avståndet större mellan beslutsfattare och 
kunden och personkännedomen uteblir. Besluten blir kliniska och många unga personer med 
entreprenörsambitioner stoppas. Detta är allvarligt för vår bransch och även för hela samhället. 
Bankerna har avpersonifierats och färre bankmän är beredda att i konstruktiva dialoger delta i 
nya riskprojekt. Bankerna blir därmed endast en konserverande institution i samhället istället 
för en drivande kraft. 
 
F n upplever vi att SEB och Handelsbanken bäst lever upp till de krav man som kund kan ställa 
på sin finansiella partner. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntan är nu så låg att relationen mellan kostnaden för kapital och arbetskraft förefaller 
helt orimlig. Ett anställd i lantbruket kostar idag runt 420 000:- per år inklusive sociala avgif-
ter, semesterersättning mm. För detta belopp kan man låna cirka 30 Mkr. Det innebär att man 
mycket enkelt kan investera sig ur ett arbetskraftsbehov och därmed kommer den tekniska   
rationaliseringen inom lantbruket att öka ytterligare.  
 

VALUTAN 
 
Svenska kronan är en liten valuta och kan lätt påverkas av såväl inre som yttre händelser. Vår 
nuvarande regering kan ju inte av någon uppfattas stå för stabilitet och skulle överskottsmålet  
i budgeten överges kommer troligen valutan att försvagas ytterligare. Detta kan naturligtvis 
vara räntedrivande men de olika faktorerna tenderar att balansera varandra. Nedanstående    
artikel i ATL tidigare i år speglar detta. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

ÄGANDERÄTTEN 
 
Jag har i flera marknadsbrev beskrivit de stora skillnaderna i markpriserna i olika länder. I 
många fall har differenserna alltid varit stora och ett av skälen är hur starkt skyddad ägande-
rätten är. I Ryssland t ex har aldrig äganderätten varit stark. Under tsartiden, dvs tiden före 
kommunisternas maktövertagande, var den s k jordägande adeln helt i händerna på tsaren som 
enväldigt kunde frånta en adelsman jorden och ge den till en annan eller dra in den till staten. 
Efter kommunismens fall har äganderättsfrågan i många länder inte beaktats och ägandet är 
inte skyddat vare sig i grundlagarna eller i den allmänna opinionen. Detta i kombination med 
outvecklat kreditväsen håller självklart nere markpriserna. Det ger oss även skäl att i vår del   
av Europa skydda äganderätten och reagera kraftfullt då inskränkningar i förfoganderätten 
till marken kraftigt beskärs genom vattendirektiv, utökat strandskydd, naturvårdsområ-
den, arrendelagstiftning mm. Det är ju i samtliga dessa fall markägaren som får stå för notan 
i form av  lägre avkastning och sänkta markvärden. 
 

WINDEN I KONKURS 
 
 

I vintras satte Mattssongruppen i Uddevalla sitt dotterbolag WindEn i konkurs. Vi är 46       
företagare, entreprenörer och lantbrukare som köpt gårdsvindkraftverk genom WindEn.         
En viktig orsak att vi valt detta vindkraftverk har varit att Mattssongruppen ansetts som en   
pålitlig leverantör och att den framtida servicen med största sannolikhet skulle fungera till vår 
belåtenhet. Tillsammans har vi investerat ca 60 Mkr i WindEns vindkraftverk. Trots den starka 
finansiella ställning inom Mattssongruppen sätter man detta lilla bolag i konkurs istället för att     
under ordnade former och i samverkan med oss lägga ner verksamheten. Nu har vi själva fått 
agera och på den öppna marknaden i konkurrens med andra köpa ut licenser, servicemanualer, 
abonnemang, Windportalen mm; allt för att vi skall kunna fortsätta att driva verken och und-
vika att de blir mer eller mindre värdelösa. Hittills har vi av konkursboet förvärvat egendom 
för ca 190 000:- + moms. Detta har vi redan en gång betalt för och till detta kommer   massor 
av ideellt arbete i den grupp vi bildat för att tillvarata våra intressen. 
 
Många är upprörda över att ha blivit snuvade på garantierna och på       
de ännu  inte utgångna serviceavtalen. I vissa fall har bankerna sänkt  
värdet på fastigheterna till följd av WindEns konkurs eftersom det      
därmed inte finns några garantier för den fortsatta driften.  
 
När andra serviceföretag nu kommit in i bilden för underhåll  
mm har vi insett att kvalitén på verken är undermålig. 
 

 



 

 

SPARBANKEN SKÅNE 
 

Sparbanken Skåne har beslutat att i fortsättningen endast anlita auktoriserade värderingsmän 
vid värdeuppskattning av jord- och skogsbruksfastigheter. Enligt min mening är detta mycket 
olyckligt och kommer i slutändan att drabba låntagande lantbrukare. 
 

De data som dessa värderingsmän bygger sina värderingar på ger endast ett genomsnitt och 
ofta är uppgifterna inaktuella, dvs helt enkelt för gamla. Alla överlåtelser är heller inte med      
i statistiken eftersom fastighetsregleringarna inte syns i de register som kan nås. Vidare är    
urvalsfastigheterna tagna över alltför stora områden och värderingsmännen känner inte av   
trender, aktuella påverkansfaktorer, lokala skillnader etc. Aktiva fastighetsmäklare som   
sysslar med jord- och skogsbruksfastigheter är betydligt säkrare i sina bedömningar och    
det är ju oerhört viktigt att banken får ett korrekt värdeunderlag inför kreditbeslut.  
 

De auktoriserade värderingsmännen ägnar mycket tid att inhämta information för att göra    
sina bedömningar. Vi aktiva lantbruksmäklare sitter redan på denna och det innebär att vi kan 
utföra värderingarna till betydligt lägre pris – kanske för en tredjedel av vad de auktoriserade 
värderingsmännen tar. Värderingskostnaden skall ju bekostas av låntagaren i slutändan och 
detta kommer således mellan bankerna att bli en konkurrensfaktor. Högre pris och sämre     
värdeuppskattning. 
 

Skånegårdar har sedan över 30 år tillbaka samlat information om markvärden, djurplats-
värden, övriga byggnadsvärden mm. De auktoriserade värderingsmännen kontaktar oss ofta  
för att   erhålla relevant information men oftast kan de inte på ett korrekt sätt applicera denna   
i praktiken. 

 

 

 



 

 

SYNPUNKTER MED ANLEDNING AV ARRENDEUTREDNINGEN 
 

Parternas likvärdighet 
 

Utredningen genomsyras av grundinställningen att jordägaren är den starkare parten och arren-
datorn den svagare. Detta speglar inte verkligheten idag. Jordbruket har under de 30 senaste 
åren genomgått kraftiga förändringar och de flesta heltidslantbrukare idag driver mycket stora 
och bärkraftiga enheter, ofta med en blandning av ägd och arrenderad jord i kombination med 
grannsamverkan, maskinstationsverksamhet, entreprenadverksamhet mm. I vissa fall dominerar 
denna typ av lantbrukare hela byar och de mindre jordägarna har ofta inte så många alternativa 
arrendekandidater att välja mellan. Det stora flertalet jordägare är små, upp till 30 ha, ofta äldre 
som skjuter upp ett slutgiltigt avgörande om vad som skall hända med gården genom att arren-
dera ut jorden till en granne. Den som deltagit i tvister som dragits till Arrendenämnden kan 
vittna om hur fullständigt främmande det känns då den starke ”storbonden”  i egenskap av     
arrendator erhåller förlängning på ofta mycket gynnsamma villkor och den lille jordägaren   
känner en oerhörd frustration över lagstiftningen och arrendenämndernas tillämpning av       
densamma. Med de övergångsregler som utredningen föreslår tvingas vi leva med dessa         
olägenheter ända fram till år 2031. Stora delar av utredningens resonemang och slutsatser      
förefaller mycket ålderdomliga, dogmatiska och står så långt man kan komma från de tankar 
som borde vara rådande i en fri marknadsekonomi. Förslagen skapar mångåriga inlåsnings-
effekter och stora skillnader mellan äldre, löpande arrendeavtal och nyingångna. 
 

Internationella utblickar 
 

Utredningen berör inte alls hur arrendelagstiftningen ser ut i andra länder inom EU. Svenskt 
lantbruk lever i en konkurrensutsatt värld och man kan inte bortse från vikten av ”likaprincipen” 
inom EU. Vid en snabb kontroll av arrendereglerna i Danmark, Tyskland och England visar det 
sig att det i dessa tre länder råder total avtalsfrihet och parterna äger rätt att om så önskas skriva 
in regler för förlängning av arrendet, förköpsrätt etc, men dessa förhållanden är på intet sätt 
tvingande. Det är egendomligt att man inte tar till sig av andra länders erfarenheter och denna 
avsaknad vittnar om utredarnas inskränkthet och fastkramande om gamla system och principer. 

 

Självinträde, försäljning mm 
 

De föreslagna förändringarna rörande arrendets upphörande vid självinträde och fastighets-
försäljning utan ”obillighetsprövning” uppfattar vi som mycket positiva. Dock förefaller        
ersättningsreglerna till arrendatorn, vid de fall intentionerna vid uppsägningen från jordägaren 
inte kan uppfyllas, något egendomliga. ”Straffavgiften” för jordägaren relateras till arrende-
avgiften vilket resulterar i att ju högra arrende-avgiften är, desto större blir jordägarens          
skadestånd till arrendatorn. Detta är inte rimligt. Vid en hög arrendeavgift minskar ju             
arrendatorns netto och således borde straffavgiften istället baseras på arrendatorns beräknade 
täckningsbidrag efter arrendeavgiftens erläggande.  

 

 



 

 

Marknadsarrende/avkastningsarrende 
 

Vid tvist om arrendeavgiften föreslår utredningen att man för pågående arrendeavtal skall     
beakta arrendeställets avkastningsförmåga. Vår erfarenhet av denna princip är emellertid att   
de arrendeavgifter som nämnderna fastställer i tvister ofta och i hög utsträckning skiljer sig 
ifrån de senast satta arrendeavgifter som tillkommit i fri konkurrens bland ett antal intressenter. 
Detta faktum leder till att utvecklingen inom lantbruket hämmas genom att den mindre alerte 
brukaren får fortsätta att, på jordägarens bekostnad, bruka arrendejorden med viss lönsamhet 
trots att andra kunde producera mer genom rationellare drift, nya brukningsmetoder etc. Detta 
synsätt skiljer sig mot t ex fackföreningarnas syn på den industriella utvecklingen. Facket slår 
hellre ut en industri än att man gör avkall på en löneutveckling som de mer rationella industri-
företagen kan erbjuda. 
 

Förslaget att även låta ettårsupplåtelser omfattas av besittningsskydd motverkar möjligheten  
att låta arrendeavgiften följa marknadens allmänna utveckling.  
 

Att införa besittnings- och förlängningsrätt för ettåriga arrendeavtal är ju att stänga den enda 
ventil som idag finns för att undvika att hamna i en fullständigt livegen situation som jordägare. 
Det är ju pga. den helt ojämlika lagstiftningen till arrendatorns förmån som de flesta jordägare 
valt att arrendera ut på ettårsavtal just för att undvika att hamna i en situation där man inte på 
ett enkelt sätt kan ta tillbaka brukningsrätten, sälja gården till tredje man eller kontinuerligt   
justera arrendeavgiften så att den speglar marknadsarrendet i trakten.  
 

Övergångsregler för längre arrendeperioder 
 

Med den snabba utveckling vi genomlever inom lantbruket känns det helt orimligt att det    
skall dröja ända tills år 2031 innan besittningsskyddet uppluckras för vissa arrendekontrakt. 
Värdereduktionen vid en försäljning av en utarrenderad fastighet är mycket betydande och      
ju lägre arrendeavgiften är desto större blir reduktionen. Skall dessutom besittningsskyddet 
gälla till 2031 skall värdereduktionen baseras på upp till 15 år och det är snarare en försämring 
än vad som nu är praxis. Om en förvärvande  jordägare förväntar sig en nettoavkastning på        
3,5 procent och arrendeavgiften motsvarar två procent leder denna skillnad till en matematiskt 
beräknad reduktion för en 15-årsperiod om 30 procent av köpeskillingen för den utarrenderade   
marken. En åkermark om 30 ha i Skåne är värd ca 9 Mkr och vill ägaren sälja marken nu  
skulle värdet med en dylik arrendebelastning reduceras med 2,7 Mkr. Det är en helt orimlig 
förmögenhetsöverföring från jordägaren till arrendatorn. 
 

Syneinstitutet  
 

Arrendeutredningen berör inte frågan om syneinstitutet. Ett sätt att vid kortare arrende-
upplåtelser tillgodose arrendatorns intressen vore att komplettera synereglerna på så sätt         
att man vid tillträdessynen gör en markkartering och vid frånträdet ekonomiskt reglerar       
skillnaderna i karteringens värden. Därmed skulle arrendatorns incitament att inte fullt ut    
satsa på bibehållna eller förbättrade näringsvärden ellimineras. 

 

 



 

 

SKÅNEGÅRDARS RISKKAPITALFOND 
 

I höstas skrev jag ett ”öppet brev till lantbrukets intressenter” om att vi måste hitta nya    
alternativ för hugade nystartare men som inte har tillräckligt mycket eget kapital för att 
komma igång. Problemet som jag då formulerade är att efterfrågan på mjölk- och gris-
produktionsanläggningar är liten och att redan etablerade producenter inte ser några syner-
gieffekter i att förvärva ytterligare enheter. Man utökar hellre verksamheten ”hemma”.  
Däremot finns det ett flertal unga personer som önskar bedriva själva animalieverksam-
heten utan mark och en möjlighet är då att hyra eller arrendera stallarna.  
 

Emellertid har det visat sig att få växtodlare är beredda att låsa kapital i dessa anläggningar 
för att med dagens arrenderegler arrendera ut dem och bankerna är ävenledes mycket      
restriktiva gällande utlåning till enbart produktionsbyggnader och kräver ett högre eget    
kapital för att ställa upp än man normalt gör i lantbruksbranschen i allmänhet. Detta trots  
att vi med kalkyler kan visa en hygglig lönsamhet, f n framför allt i grisbranschen.  
 

Min bedömning är att bankerna blivit väldigt centraliserade och formalistiska och besluts-
fattarna räds såväl risker som ansvar. Jag saknar den gamla tidens bankdirektörer som 
kunde se individen bakom en låneansökan och som ibland kunde låna ut kapital till den  
som bankdirektören trodde på. Ofta med otillräckliga säkerheter och hyggliga villkor. Jag 
har själv blivit behandlad så för över 30 år sedan av bankdirektör Bengt Linander på SEB    
i Lund och det är något man aldrig glömmer! Vi på Skånegårdar kommer ibland i kontakt 
med den typen av unga entreprenörer och jag anser att vi efter ett antal möten har en mycket 
god uppfattning om vad vederbörande går för och kan prestera. 
 

Marknadsvärdet på de aktuella anläggningarna är betydligt lägre än produktionsvärdet så 
avkastningen är i procent av investeringen faktiskt riktigt hög. Det innebär att om en intres-
sent bara kan skaffa fram kapital så kan avkastningen bli bra och därmed finns det resurser 
att betala en relativt hög ränta på kapitalet, säg omkring fem procent, och även efter något 
år kunna börja amortera av lånet, säg i takt med avskrivningarna. Så småningom kan lånet 
placeras i bank och reversen till fonden lösas. 
 

Det borde vara många som är beroende av att såväl gris- som mjölkproduktionen upprätt-
hålls i minst nuvarande omfattning för att infrastrukturen i branschen skall fungera; redan 
etablerade mjölk- och grisproducenter, växtodlare, mejerier, slakterier, förädlingsindustrin, 
LRF, handelsledet m fl, inte minst säljaren av anläggningen ifråga. Bankerna och äldre f d 
lantbrukare med en hygglig summa på banken inbjudes också till detta initiativ. Risken   
delas av alla och den bank som ställer upp kan få ta del av den cash-flow som företaget   
genererar. 

	

 

 



 

 

Mitt förslag är att vi bildar en ”riskkapitalfond” ur vilken nystartare efter sedvanlig pröv-
ning av kalkyler och personen eller personerna bakom ansökan kan erhålla krediter.       
Skånegårdar erbjuder sig att bereda ärendet och komma med förslag på upplägg, säker-
heter, ränta, amorteringsvillkor m m. Min bedömning är att vi skall sprida risken genom    
att fonden finansierar hela investeringen, alltså inte bara topplånen. Därvid minskar risken      
så tillvida att skulle projektet gå över styr så förlorar fonden kanske 30 procent; en förlust  
som då alla får dela lika på. Hade endast ett topplån lånats ut och projektet går över styr så 
förloras ju med största sannolikhet hela beloppet.  
 

Skånegårdar är berett att i fonden satsa den erhållna förmedlingsprovisionen x 2. Vi          
inbjuder nu alla som önskar delta i projektet att höra av sig till Skånegårdar. Vår mål-
sättning är att i en första omgång få ihop 25 Mkr. Lyckas vi med det och projektet            
utvecklas bra kan vi lätt utöka detta belopp. 
 

Den som är intresserad av att delta är välkommen att kontakta undertecknad. Om positivt 
gensvar erhålles utarbetar vi inom kort ett prospekt där villkoren preciseras ytterligare. 

 

Lund juni 2015                                                                                                                         

Skånegårdar AB   

 

Dag Magnusson                                                                                                                                   

VD 

 

 



 

 

 

FÖRGRÖNINGSSTÖD OCH SAM-POLITIK 
 

De flesta lantbrukarna har  genomlidit stora osäkerheter i deras beslutsfattande kring den 
dagliga skötseln. Främst gäller det att Jordbruksverket inte har lyckats förmedla de direktiv 
som har kommit från EU avseende förändringarna i gårdsstödsutbetalningen. Eftersom ut-
formningen inte var klar när man skulle planera årets inriktning, varken vid höstsådd eller 
vid utskicket till SAM-ansökan. Ett flertal lantbrukare har därför plöjt upp fältkanter i fina 
grödor för att upprätthålla regelverket kring förgröningsstödet, de miljömässiga vinsterna 
kan diskuteras, men den ekonomiska förlusten är ett faktum. Hade regelverket varit klart 
när man påbörjade planeringen för årets växtodlingssäsong hade detta kunnat undvikas. 
Lantbrukare och lantbrukets aktörer lever precis som andra företagare och den här typen   
av byråkratiska osäkerheter bör till varje pris undvikas.   
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Nyligen såldes Rosendals Gods utanför Helsingborg 

Rosendals Gods utanför Helsingborg har försålts till Poul M. Mikkelsen. 
Poul M. Mikkelsen driver industriverksamheten Jacob Holm & Sons AG i Schweiz och  
godsverksamheten Donnerup A/S i Danmark. Säljare är familjen Bennet som varit ägare till  
Rosendals Gods  i mer än 400 år. Tillträde sker den 1 juli 2015. 
 
Godset omfattar 820 hektar och slottet är uppfört 1615 i renässansstil; ett av Skånes vackraste 
gods. Överlåtelsen sker genom en bolagsaffär och innefattar även djur, lantbruksinventarier 
och växande gröda. Driften av godset kommer att fortgå och på sikt kommer renovering av 
slottet och dess omgivningar att ske.  
 
Hela försäljningsprocessen har tagit knappt fyra månader. 



Stora Juleboda - Kristianstad 85 ha 

Ett axplock av sålda fastigheter 
under 2014—2015 

Stiby - Simrishamn 50 ha 

Fleninge Boställe - Helsingborg 125 ha 

Stiby - Simrishamn 60 ha 

Dämparp - Nässjö 50 ha, gris 

Åkersborg - Vellinge 45 ha 

Lantbruk och skogsbruk 



Knutsgården - Laholm 175 ha, mjölk 

Sövdeljunga— 245 ha 

 

Haraberga - Ö Göinge 162 ha L Pålstorp - Hässleholm 64 ha 

Sövdemölla - Sjöbo 132 ha 

Östra Kattarp – Malmö 26 ha 

Lantbruk och skogsbruk 



Kåseholm mark - Tomelilla 145 ha 

Hörda Gård - Värnamo 330 ha Ebbarp - Helsingborg 70 ha 

Del av Nya Varv - Tidaholm 130 ha 

Lyngby - Lund 25 ha Högseröd - Eslöv 31 ha 

 Lantbruk och skogsbruk 



Komstad - Simrishamn 2 ha 

Idaröds slott Hunneberga - Eslöv 4 ha 

Tormestorp - Hässleholm 2 ha Lyngby Mjövik - Kristianstad 7 ha 

Livsstilsboende och mindre gårdar 

Svenshög - Ladugårdsmarken Lund 0,5 ha 

Berte Gård Önnestad - Kristianstad 1 ha 



www.skanegardar.se 

 Skånegårdars medarbetare 

VD Dag Magnusson 
Civilekonom och ansvarig  
för större fastighets– och 
bolagsaffärer.  
Reg. fastighetsmäklare 

Vice VD Ann Knutsson 
Agronom, marknadsansvarig 
och förmedlar avkastnings-
jordbruk  
Reg. fastighetsmäklare 

Hans Eyrich 
Jurist  
Bistår i juridiska frågor och 
arrendefrågor. Förmedlar  
häst– och livsstilsgårdar. 
Reg. fastighetsmäklare 

Lars Skoog 
Lantmästare  
Förmedlar avkastnings-
jordbruk. 
Reg. fastighetsmäklare 

Elisabet Andersson 
Högskolemäklare  
Förmedlar häst– och  
livsstilsgårdar.  
Reg. fastighetsmäklare 

Björn Stigwall 
Jur.kand  
Förmedlar häst– och  
livsstilsgårdar.  
Reg. fastighetsmäklare 

Peter Olsson 
Skogsmästare  
Förmedlar skogsfastigheter. 
Reg. fastighetsmäklare 

Mikael Sjöberg 
Lantmästare  
Jönköpingskontoret. 
Förmedlar skogs– och  
avkastningsjordbruk. 
Reg. fastighetsmäklare 

Emelie Jung 
Högskolemäklare  
Förmedlar häst– och  
livsstilsgårdar.  
Reg. fastighetsmäklare 

Karin Westerberg 
Fastighetsmäklarassistent 
Utför planritningar, fotografe-
ring samt bistår mäklarna med 
visningar m.m. 

Gustaf Magnusson-Kroon 
Agronom 
Förmedlar skogs– och           
avkastningsjordbruk. 

Ann Falkenberg 
Civilekonom  
Sköter räkenskaper för våra 
bolag. 

Anna Jönsson Sunemark 
Fastighetsmäklarassistent 
IT– och annonsansvarig.  
Förvaltar våra hyresfastigheter. 


