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Skånegårdar 50 år!!
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M A R K N A D E N, R Ä N T A N O C H V A L U T A N
Under det senaste året har vi haft en kraftig uppgång i marknadsvärdena för åker- och skogsmark i hela Götaland. Nordvästra Skåne har emellertid inte haft samma utveckling utan priserna står där och stampar. Uppgången generellt uppskattar vi till ca tio procent och i vissa områden t o m 15 procent.
Efterfrågan på grisgårdar har ökat och fjäderfäproduktionen, såväl kyckling som ägg, går fortfarande bra. Mjölkgårdarna är svårplacerade eftersom lönsamheten generellt är svag. Dock
finns ett antal väldigt duktiga mjölkproducenter som tjänar pengar och vissa av dem expanderar eller har ambitionen att göra det.
De sänkta EU-stöden och försämrade spannmålspriser har således inte nämnvärt under större
delen av det senaste året påverkat marknaden i negativ riktning. Dessa negativa faktorer har
mer än väl kompenserats av de ännu lägre räntorna. Det egendomliga är att även arrendenivåerna ligger kvar på en mycket hög nivå och det är framför allt stora, mycket effektiva aktörer
som lägger de högsta anbuden vid arrendeupplåtelser. Den senaste månaden har vi möjligen
noterat en viss försiktighet i resonemangen om arrendeavgifterna.
Intresset för skog har ökat väsentligt och möjligen kan det bero på att börsen går sämre och att
det finns få andra investeringsalternativ som ger en högre avkastning trots att skog/
jaktinvesteringen inte ger mer än runt två procent. Skogens läge, arrondering och bonitet har
blivit viktigare parametrar och det vittnar om att kapitalet finns i storstadsregionerna och att
köparna blivit bättre informerade om bonitetens långsiktiga betydelse.
Marknadsräntorna har under det senaste året fallit ytterligare och just nu pågår en livlig debatt i
landets affärstidningar om det rimliga i att ha en negativ styrränta. Emellertid kan ju inte debatten endast föras utifrån ett nationellt eller svenskt perspektiv utan det är ju en global tävlan att
hålla valutorna på en för varje valutaområde låg nivå för att stimulera den egna konsumtionen
och exportindustrin. Den svenska kronans värde gentemot euron rör sig inom ett spann om +/tre procent. Den senaste räntesänkningen ledde till att euron värderades till 9,55 SEK för att
sedan snabbt försvagas till 9,15 SEK. I skrivande stund ligger värdet på 9,35 SEK, dvs ungefär
samma nivå som innan den senaste sänkningen.
Personligen tror jag att räntorna under de närmaste åren kommer att ligga kvar på låga nivåer,
inte bara därför att alla centralbanker vill hålla nere sin egen valuta, utan även p g a att utbudspriserna sannolikt kommer att fortsätta att falla eller i alla fall absolut inte öka.
I höstas gjorde vi en resa till Sri Lanca och fick möjligheten att besöka en stor textilindustri
och ett teplantage. På dessa arbetsplatser var den tekniska utrustningen
ungefär på vår 1950-talsnivå och lönerna uppgår till kanske 10 till 15
procent av våra lägsta löner. Det säger sig självt att då lönerna stiger
kommer detta att mötas med kraftiga effektiviseringar och rationaliseringar. Eller omvänt, ur ett positivt perspektiv, en ökad effektivitet
kan ge löntagarna i dessa länder högre löner och en förbättrad standard.
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I båda fallen kommer producentpriserna att kunna reduceras ytterligare, precis på samma sätt
som våra livsmedelspriser har kunnat reduceras i reala termer under de senaste 50 åren. Avräkningspriserna har gått ner men de framgångsrika aktörerna har lyckats effektivisera sin organisation, blivit större och har ett högre aggregerat netto nu än tidigare. Detta faktum kommer att
hålla nere prisökningarna och därmed räntorna.
En faktor som kan höja räntan är en misskött nationell ekonomi. Det ser vi i Grekland, i större
delen av Sydamerika och i Ryssland. Risken att så skall ske i Sverige bedömer jag som liten så
länge vänsterpartiet inte får allt för stort inflytande.
Riksbanken önskar med den låga räntan stimulera konsumtionen och investeringarna och
uppnå en idealsituation med två procents inflation. Att låna till konsumtion förefaller inte så
klokt och den förnuftige företagaren som vill investera i framtida projekt vågar inte långsiktigt
kalkylera med den nuvarande låga räntan. Emellertid utgör den låga räntan en enorm stimulans
på det sättet att alla låntagare på grund av de låga räntekostnaderna får mer över i plånboken.
Räntan uppgår idag till en åttondel jämfört med för 20 år sedan. Från att räntekostnaden för 20
år kanske uppgick till 50 procent av den totala omsättningen uppgår den idag i normala fall till
mindre än 10 procent.
Således är många bönder idag mycket likvida och letar därför hellre efter långsiktiga investeringar i fast egendom än de önskar amortera. Hävstången blir kraftigare och den i och för sig
låga avkastningen på fast egendom är ändå högre än bankräntan.
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FINDUS
Det känns mycket tråkigt att Findus i Bjuv läggs ner. Odlingarna och vidareförädlingen har
naturligtvis varit oerhört värdefulla injektioner för det skånska jordbruket och för Bjuv. Vi
påminns också om hur viktigt näringsklimatet är för att utveckla och behålla ägandet i Sverige
och att ägandet kan kopplas till en person, familj eller den svenska börsen. F n finns det ingen
större anledning att klaga på det svenska näringsklimatet men att Findus under de senaste årtiondena kastats mellan olika utländska ägare och nu riskkapitalbolag är ett resultat av den
näringspolitik som var förhärskande på 60- och 70-talen. Kapitalbristen, högskattepolitiken,
arvsskatten och förmögenhetsskatten tvingade de svenska ägarna att antingen sälja sina företag
eller själva flytta utomlands. Delvis är således Findus nuvarande öde ett resultat av den tidigare
konfiskatoriska socialdemokratiska politiken.
När LO, vänstern och socialdemokraterna nu demonstrerar mot nedläggningen på torgen i
Bjuv borde de rannsaka sin egen roll i utvecklingen!
Förhoppningsvis kommer nu nya entreprenörer att ta tillvara den kompetens och goodwill
som finns hos de anställda i Bjuv och hos de bönder som odlat åt Findus och starta en ny
konkurrerande verksamhet.
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UNIKT ATT VARA BONDE
För femtio år sedan var "bonde" ett skällord. Då skulle man vara lantbrukare eller jordbrukare.
Nu är det inne och tydligen en dröm hos många att vara bonde. Egentligen är det ganska självklart. Kombinationen av att vara egen företagare och entreprenör med att ha trevliga och omväxlande arbetsuppgifter med djur och natur, årstidernas växlingar, häftiga maskiner m.m. är
oslagbar. Emellertid är det få förunnat med tanke på det stora kapitalbehov som krävs.
Det är nu inte mer än mellan en och två procent av Sveriges befolkning som sysslar med jordoch skogsbruk. Trots att många drömmer om att bli bönder är det väldigt få som förstår vad det
innebär. En tredjedel av alla i Sverige har aldrig varit på en gård och många tjänstemän som på
olika myndigheter satts att hantera landsbygdsärenden har inte en aning om vad det handlar
om. Vi märker det i tillsyns- och tillståndsärenden, hos politiker och även allmänhetens oförmåga att tolerera gödselspridning, skogsavverkningar och andra agrara nödvändigheter.
De enskilda bönderna och organisationsföreträdarna bör upphöra med sin överdrivet accepterande och toleranta attityd mot okunniga tjänstemän och myndighetsutövare. Visst är det ofta
som myndighetsutövare kommer ut på gårdarna för inspektion mm och man märker genast att
de inte har någon kompetens över huvud taget för det de är satta att ha synpunkter på. Det är ju
också så att vissa fundamentalister söker sig till dylika befattningar för att hävda sina intressen.
Detta måste vi uppmärksamma, reagera på och påtala för deras chefer.

60-talet

Volvo BM 350 ”Boxer” med Ålö lastare.
Inköpt 1962 och har ända sedan dess funnits
på Fridhill i Torna Hällestad.

Knappt 50 år senare
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Viktig dom i Kammarrätten
FÖRVÄRVSTILLSTÅND BEVILJAS FÖR JURIDISK PERSON
För tre år sedan förmedlade Skånegårdar en skogsfastighet om 65 ha i norra Skåne till
ett aktiebolag. Bolaget hade tidigare upplåtit 154 ha för all framtid till Naturvårdsverket,
dvs inte sålt fastigheten utan endast tecknat avtal om upplåtelse. Intrångsersättningen
hade överförts till ”ersättningsfonden”. Bolaget vägrades förvärvstillstånd av Jordbruksverket eftersom bolaget inte hade sålt marken till Naturvårdsverket utan stod kvar som
ägare till den. Avslaget överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö som ävenledes ansåg att äganderätten måste övergå för att bolaget skall ges rätt att förvärva ersättningsmark.
Bolaget överklagade till Kammarrätten och i anslutning till detta anförde vi från Skånegårdars sida följande:
”För säljarens skogsverksamhet är resultatet detsamma vid en intrångsöverenskommelse
(allframtidsupplåtelse) som vid en avyttring. Produktiv skogsmark bortfaller och redan
detta påverkar balansen mellan privat ägande och ägande av en juridisk person eller staten. I de fall Naturvårdsverket löser in fysiskt ägd mark påverkas även balansen mellan
de olika ägandegrupperna och egentligen är det inte ägandet av marken som sådan som
är intressant utan den fria dispositionsrätten till produktiv skogsmark. Det är naturligtvis
denna balans som skall upprätthållas och det är inte Bolagets förvärv av mark från en
fysiker som i första hand påverkar balansen, utan Naturvårdsverkets ingångna avtal.
Vidare är det av stor principiell betydelse hur frågan om Ersättningsfonden (Lag
1990:663) skall hanteras. Vid erhållen intrångsersättning från Naturvårdsverket har upplåtaren rätt att placera ersättningen och reavinsten i Ersättningsfonden och därmed
skjuta upp reavinstskatten. Om Upplåtaren, i detta fall en juridisk person, då inte skulle
ha en självklar rätt att förvärva ersättningsmark faller målsättningen
med Ersättningsfonden och juridiska personer skulle då tvingas till avskattning i motsats
till fysiska personer som ingår upplåtelse/intrångsersättningsavtal. Detta torde strida mot
likabehandlingsprincipen och borde då även leda till att ersättningarna till juridiska
person från t ex Naturvårdsverket skulle vara högre än till fysiska personer för att
kompensera för det faktum att juridiska personer inte utan komplikationer kan utnyttja
systemet med Ersättningsfonden.
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En allframtidsupplåtelse hanteras ur skattesynpunkt som en delavyttring av fastighet och
som ger kapitalvinst (IL 21 kap 18 §). Således anses del av fastigheten vara avyttrad. Det
är naturligtvis oerhört väsentligt att de olika regelsystemen harmonierar.”
Kammarrätten för i domen ett resonemang, som bl a hänvisar till förarbetena, där man i
sammanhanget likställer ”avstå” med ”överlåta” och där avstå även kan innefatta upplåtelser av lantbruksegendom. Överenskommelsen innebär vidare att bolaget upphör med
skogsbruket på fastigheten och för all framtid avhänt sig rådigheten över den. Kammarrätten menar vidare att syftet med bestämmelsen skall förenkla bildandet av naturreservat
och nationalparker. Domens konklusion sammanfaller i stora stycken med de synpunkter
som bl a framfördes i Skånegårdars utlåtande.
Länsstyrelsen och Jordbruksverket överklagade domen till Högsta Förvaltningsdomstolen som efter moget övervägande ej beviljade prövningstillstånd. Man fann således
Kammarrättens för övrigt mycket välskrivna dom vara väl underbygd och den har nu
vunnit laga kraft. Domen kan därmed vara vägledande för underrätterna i liknande fall
och vi kan glädjande nog se fram emot en ny praxis.
Domen innebär att juridiska personer således inte tvingas att sälja marken till Naturvårdsverket för att få rätt att göra ersättningsköp. Det räcker med en upplåtelse.
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PRIVATISERA LANTMÄTERIET
Äntligen har problemen med Lantmäterimyndigheten tagits upp i media. Under lång tid har vi
på Skånegårdar känt oss frustrerade över de långa handläggningstiderna, att det dröjer upp till
ett halvår innan en handläggande lantmätare utses, att man inte längre under vettiga former kan
kommunicera med myndigheten, att det allt oftare begås direkta fel vid handläggningen och att
många oerfarna lantmätare släpps fria av de överordnade att självständigt handlägga ärenden
som myndighetsperson.
På Skånegårdar hanterar vi cirka 125 fastighetsaffärer årligen och i minst häften av fallen resulterar i någon form av fastighetsbildning. Avstyckning, klyvning eller fastighetsreglering. I
många fall rör det sig om stora affärer på 30, 40 eller 50 Mkr och i avvaktan på att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft är beloppen spärrade och avkastningen på vare sig fastigheten
eller pengarna blir inte optimal. Samhällskostnaden och den enskildes uppoffringar är således
betydande. Vidare har lantmäteriet på sistone i större utsträckning haft synpunkter på uppläggen, dvs ifrågasatt om fastighetsbildningarna är lämpliga. Vi har sedan 1990-talet haft en
mycket liberal praxis och detta har inneburit stora fördelar och underlättat lantbrukets yttre
rationalisering och höjt effektiviteten.
Vissa kommuner har egna lantmäteriavdelningar och generellt anser vi att dessa fungerar bättre
än det statliga lantmäteriet. Förrättningarna är billigare, det är lättare att få en dialog på ett
tidigt stadium med en handläggare och i vissa fall kan man vid obeståndsärenden få förtur.
Det statliga Lantmäteriets monopolställning har lett till lägre effektivitet och högre taxor.
Myndigheten borde utsättas för ett konkurrenstryck genom att med lagstiftning tillåta att vissa
delar av processen utförs av privata aktörer. Därmed skulle vi på Skånegårdar anställa egna
examinerade lantmätare/civilingenjörer för uppmätning, gränsutsättning, servituts- och samfällighetsutredningar mm och vederbörande skulle också kunna upprätta kartor och protokoll.
Handlingarna kan därefter insändas till Lantmäterimyndigheten för kontroll och fastställelse.
På detta sätt skulle myndigheten kunna avlastas väsentligt och den fria marknaden skulle
snabbt kunna arbeta bort de långa handläggningstiderna och sannolikt även sänka kostnaderna.
Vi uppmanar regeringen att tillsätta en ensamutredare som snabbt kan komma med förslag till
ändringar i lagstiftningen för att möjliggöra en privatisering.
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SVEASKOG

-

NATURVÅRDVERKET

Sveaskog har till Naturvårdsverket upplåtit 47 000 ha varav 29 000 ha produktiv skogsmark
för 60 Mkr. Områdena ligger i Norrland och skall för all framtid bli naturreservat. Det motsvarar ca 2 000:- per ha. Det faktiska värdet borde uppgå till minst det tiodubbla, dvs 600 Mkr
x intrångstillägget om 1,25, dvs 750 Mkr och det är en orimlig överföring från en vinstdrivande statlig verksamhet till en naturvårdande statlig myndighet som årligen får anslag till
ersättning för intrång då naturreservat bildas. Detta är således en överföring som inte beslutats
i demo-kratisk ordning utan är ett resultat av en förhandling mellan två statliga institutioner.
Jag har inget att invända mot det faktiska förhållandet men vänder mig mot att inte Sveaskog
kompenseras på ett marknadsmässigt sätt. Visst vore det positivt om Naturvårdsverket
tvingades ersätta Sveaskog enligt marknadsvärdesprincipen och därmed förverka en stor del av
det årliga anslaget. Därmed skulle Naturvårdsverkets möjligheter att terrorisera privata fastighetsägare med krav på naturreservat minska!
Vill någon hjälpa oss att JO-anmäla såväl Sveaskog som Naturvårdsverket?

UDDEVALLA NÄSTA
För sex år sedan etablerade vi oss i Jönköping och utvecklingen där har tack vare vår duktige
medarbetare Mikael Sjöberg gått över förväntan. Nu skall vi göra samma inbrytning i västra
Sverige och i höst öppnar vi kontor i Uddevalla.
Vår nye medarbetare är Daniel Johammar och han har under de senaste åren varit ansvarig för
Aximas kontor i Munkedal. Fr o m 1 september kommer vi att finnas på Riverside kontorshotell i Uddevalla. Till en början kommer jag, dvs Dag Magnusson, att vara med vid intag och
förhandlingar tills Daniel känner sig varm i kläderna.
Vissa frågar sig hur vi kan heta Skånegårdar i Småland och i Bohuslän/Dalsland men då vill vi
understryka att Skånegårdar inte är ett geografiskt begrepp utan en kvalitetsstämpel!
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SKÅNEGÅRDAR 50 ÅR
Skånegårdar grundades 1966 av föreningsrörelsen med syftet att höja kvalitén på fastighetsöverlåtelserna. Antalet gårdsförsäljningar ökade kraftigt på 1960-talet och lantbrukarna började
i större utsträckning flytta längre sträckor och kraven på pålitlighet hade ökat. Skattefrågorna
kom också i högre utsträckning in i bilden och därmed kraven på fastighetsmäklarna.
Grundarna var Föreningsbanken, Landshypotek, Centralföreningarna, Södra Skogsägarna m fl.
När företaget var som störst hade man 18 anställda och kontor Kristianstad, Hörby, Lund,
Ängelholm och Växjö.
Förste VD:n var revisor Eric Jobring som efter tio framgångsrika år tog över Skånegårdar i
egen privat regi då företaget i övrigt gick samman med det nybildade Sverigefastigheter, ett
dotterbolag till Föreningsbanken.
Efter några år fick Jobring problem med hälsan och efter långa förhandlingar överläts verksamheten till mig, Dag Magnusson, den 1 september 1981. Dessförinnan var jag attaché på Internationella Handelskammaren i Paris men jag ville bli egen företagare och med bakgrund som
lantbrukarson och med min förhandlingsvana från de internationella sammanhangen tänkte jag
att det skulle vara intressant att bygga upp ett företag helt specialiserat på förmedling av skogsoch jordbruksfastigheter. På den tiden ställdes inga formella krav på mäklare men jag anställde
snabbt personer med högre utbildning såsom, agronomer, lantmästare, jurister, skogsmästare
mm. Det var då ett nytt koncept som blev framgångsrikt och alla andra mäklarföretag i den
gröna branschen har kopierat modellen.

Nu är det alltså 35 år sedan jag tog över och för att fira detta och Skånegårdars 50 år
bjuder vi in alla gamla kunder, såväl köpare som säljare till
ÖPPET HUS I VÅRA LOKALER PÅ BREDGATAN 25 I LUND
TORSDAGEN DEN 1 SEPTEMBER 2016 KLOCKAN 17 - 20
Lund i juni 2016
Skånegårdar AB
Dag Magnusson
VD

Huvudkontoret i Lund

Ett axplock av sålda fastigheter13
under 2015—2016
Lantbruk och skogsbruk

Hedeberga - Tomelilla 93 ha

Frötorp - Örebro 353 ha
Såld i 13 delar

Jularp- Höör 58 ha

Hörja - Hässleholm 78 ha

Varv - Tidaholm 129 ha

Kabbarp - Lund 37 ha
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Lantbruk och skogsbruk

Tranås - Tomelilla 85 ha

Davidstorp - Sjöbo 106 ha, gris o nöt

Vadensjö - Landskrona 52 ha

Nöbbelöv - Kristianstad 14 ha, ägg

Östergård - Vittskövle 187 ha, gris

Starrarp - Sjöbo 41 ha
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Livsstilsboende och mindre gårdar

Gärds Köpinge - Kristianstad 1 ha

Trulstorp - Höör 10 ha

Frillestad - Helsingborg 1,5 ha

Borgeby - Lund 4 ha

Ramhult - Skurup 7 ha

Mejarp - Vittsjö 3 ha
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Livsstilsboende och mindre gårdar

Ormanäs – Höör 22 ha

Nöbbelöv - Lund 0,7 ha

Kärrstorp - Sjöbo 7 ha

www.skanegardar.se

