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MARKNADEN 
 
Under förra året stabiliserades marknadssituationen rent generellt och lönsamheten och efter-
frågan på animalieproduktionsgårdar ökade. Under det senaste året har prisuppgången på jord 
och åkermark i södra Sverige varit mellan fem och tio procent och det indikerar att marknaden 
har anpassat sig till det mycket låga ränteläget och det nya riktpriset för den absolut bästa åker-
marken är 450 000:- per ha och de lite sämre jordarna (klass 7 och 9) men med bra läge och  
arrondering har passerat 300 000:- nivån. Detta är anmärkningsvärt och vittnar om att det låga 
ränteläget har slagit igenom och att köparna räknar med att situationen skall bestå ett antal år 
framöver. Kalkylen för tillskottsförvärv med den låga räntan ser mycket bra ut och täcknings-
bidrag 3 kan mycket väl överstiga 7 000:- per ha. Intecknar man detta fem år framåt balanserar 
det tämligen väl den prisuppgång vi sett. 
 
Förhoppningsvis kommer ränteläget att bestå och även om räntan skulle stiga en eller 1,5  
procent så kommer det inte att leda till någon katastrof eftersom ett fåtal lantbrukare är belånade 
till mer än 50 procent av de totala tillgångarna. Animalieproducenterna ligger i regel något högre 
men deras produktionsvärde av de tämligen lågt värderade produktionsbyggnaderna är betydligt 
högre.  
 
De låga räntorna har även skapat en god likviditet hos de flesta företagarna och ”pengarna  
brinner i fickorna”. En miljon på banken ger ingen avkastning och har man mer kan det t o m 
kosta att förvara medlen på banken. Därför ser såväl åker- som skogsköpare en avkastning på 
två procent som ett bra alternativ. Normalpriset på bra skog i södra Sverige ligger nu på över 
700:- per m3sk och denna uppgång beror också på att alltfler köpare börjat värdesätta markens 
värde för sig, dvs man betalar för den långsiktiga produktionsförmågan som beroende av den 
låga räntan blivit alltmer värdefull.  
 
Kan då prisuppgången fortsätta? Tja, de flesta nu kända faktorerna man hänvisar till kan  
knappast positivt påverka marknaden. Dock står vi möjligen inför en ”robotrevolution” där  
förarlösa lantbruksredskap kan utföra det mesta av arbetet och drastiskt sänka såväl arbetskost-
naden som maskinkostnaden utslaget per ha. En traktorförare kostar knappt 400 000:- per år och 
kapitaliserar man detta med en kalkylränta om 12 procent, motsvarande ränta och avskrivning, 
motsvarar detta en investering på ca 3,3 Mkr. Räknar man då med att detta redskap kan verka 
hela dygnet i sju dagar i veckan får man en otrolig utväxling och kan lätt halvera maskin- och 
arbetskostnaderna vilket i kombination med en högre avkastning kan öka täckningsbidrag 2 med 
1 500:- till 2 000:- per ha, viket till största delen direkt kommer att kapitaliseras och läggas på 
jordvärdet. 
 
Den svenska kronan har under det senaste året försvagats med 5 procent gentemot Euron och  
9 procent gentemot dollarn och det har möjligen också haft en positiv på markpriserna eftersom 
ju det som produceras prissätts till världsmarknadspris.  
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Som nämnts ovan har fläskpriset stabiliserats på en hög nivå och grisproducenterna tjänar 
pengar. Det är glädjande efter flera års dåliga lönsamhet. Utslagningen av mjölkgårdar pågår 
fortfarande men vissa mjölkproducenter har mycket hög lönsamhet och planerar t o m  
expansion. Kyckling- och äggproducenterna har också goda tider även om fågelinfluensan har 
påverkat situationen för ekoproducenterna negativt, vilket påverkat hela branschen eftersom  
substitutsprodukter fungerar som kommunicerande kärl. 
 
Vindkraften blöder och många kraftverksägare förlorar pengar. De låga elpriserna och den  
havererade miljöcertifikatsmarknaden gör att intäkterna inte täcker de erforderliga avskrivning-
arna och vissa banker kräver tilläggssäkerheter. Nyetableringarna är få och de verk som är till 
salu är svårplacerade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Många jord- och skogsbrukare har ett mycket starkt fokus på att expandera och det är naturligt-
vis mycket positivt för oss i mäklarbranschen. Dock är det så att man med tanke på de höga  
fastighetspriserna i högre utsträckning även borde arbeta med att utveckla de verksamheter man 
redan har. Bättre utnyttja sina byggnader som nu står oanvända, hitta nischproduktionsalternativ 
och kanske i högre grad använda sin personal till att under lågsäsong sälja tjänster till den nu  
intensiva byggindustrin. 
 
Trots de låga räntorna är det gott om pengar hos kreditinstituten men vi märker av en något  
försiktigare hantering vid nyutlåning. Ökade kapitaltäckningskrav hos bankerna påverkar  
möjligen att tillgången på utlåningskapital kan reduceras något samtidigt som bankerna har  
blivit mer fokuserade på kassaflödet istället för som tidigare säkerheten i sig. Det är glädjande 
att de stora affärsbankerna i allt högre utsträckning intresserar sig för de gröna näringarna och 
Landshypotek har också på sistone genomgått en attitydförändring och ökat sina ansträngningar 
att förse sina kunder med erforderligt kapital. Glädjande! 
 
I takt med att bankernas krav på underlag för lånegivningen ökat har också kraven på den  
enskilde mäklaren höjts. Under de riktigt goda åren krävdes, som tidigare antytts, endast  
tillräckligt goda säkerheter för att lånen skulle beviljas men nu önskar kreditgivaren se kalkyler, 
skatteberäkningar och kassaflödes-analyser. Det är därmed en återgång till 1980-talets synsätt 
och här kan erfarna och välutbildade mäklare påverka en affärs utgång. Vi på Skånegårdar  
tycker detta är positivt. 
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Juni 2016 1,40% 1,50% 1,90% 1,56% 14,1 
Juni 2017 1,20% 1,50% 2,00% 1,56% 14,1 

RÄNTEUTVECKLING BOTTENLÅN 1995 - 2017 

MARKNADSBAROMETERN  
JUNI 2017 
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OSÄKERHETSSKAPANDE UTREDNINGAR 
 
Under den innevarande mandatperioden har en rad utredningar lagts fram som hos företagare 
skapat stora osäkerheter och även dämpat utvecklingen. Det är ”Arrendeutredningen”, ”3:12 –
utredningen” rörande utdelningsregler, ”Företagsskatteutredningen”, ”Paketeringsutredningen” 
och ”Skatteförenklingsutredningen” för att inte tala om ”Vinstbegränsningsutredningen”. Den 
”röd-gröna” regeringen har gått in och ändrat i utredningsdirektiven för att försämra ägandets 
förutsättningar och höja skatterna. Även om inga utredningsförslag ännu har lagts fram i  
Riksdagen har förslagen självfallet påverkat marknaden och enskilda aktörers beteende. 
 
Arrendeutredningen 
Utredningens slagsida till förmån för arrendatorerna har gjort att allt fler jordägare inte vågar 
ingå långfristiga arrenden och hotet om att införa besittningsskydd även för ettåriga arrende-
perioder har lett till att många småbruksägare i glesbygderna inte vågar arrendera ut marken alls. 
Detta är ett hinder för unga personer med idéer och begränsat eget kapital att komma åt arrende-
mark. Istället får de åse hur marken ligger obrukad eller i bästa fall endast putsas för att ägaren 
skall erhålla EU-stöd. 
 
Det vore självklart att i sin helhet avreglera sidoarrendelagstiftningen och skapa avtalsfrihet  
mellan parterna. Med den storleksrationaliseringen vi sett under de senaste 30 åren är det  
numera regel att arrendatorn är den starkare parten med stora arealer spridda hos ett stort antal 
små jordägare som med den nuvarande lagstiftningen är den svagare parten. 
 
3:12-utredningen 
Med största sannolikhet kommer Regeringen att i höstbudgeten lägga fram skärpta förslag till 
beskattning av utdelning för fåmansbolagsägare. Underlaget för utdelningen för framför allt 
mindre företagare begränsas kraftigt och skatten höjs från 20 till 25 procent. 
 
Debatten kring förslaget har framför allt handlat om skattesatsen och den årliga utdelningen och 
inte alls berört konsekvenserna vid en försäljning av bolaget efter många års hårt arbete och risk-
tagande.  
 
Det senaste regeringsförslaget innebär att utdelningsunderlaget sänks från 50 procent av hela  
lönesumman till 15 procent på lönerna upp till 369 000:-, 30 procent på lönerna mellan  
369 000:- och 3 690 000:- och till 40 procent på löneunderlag därutöver. För en småföretagare 
med 5 Mkr i löneunderlag sjunker möjlig utdelning från 2,5 Mkr till 1 576 000:-. Utdelningsta-
ket slopas och detta innebär att förslaget kan ses som en förbättring för de riktigt stora fåmans-
företagarna och en kraftig försämring för de mindre. Det rimliga hade varit att behålla en högre  
utdelningsandel för t ex de första lönemiljonerna och sedan succesivt trappa av underlaget för  
de med riktigt höga löneunderlag. Det bör understrykas att de vinster som kan utdelas först  
beskattats med 22 procent i bolaget och att en av de närstående i familjen som äger företaget 
måste ta ut en lön på minst 570 000:- eller vid lägre underlag fem procent av löneunderlaget.  
Det innebär att det redan är svårt att omvandla löneinkomst till kapitalinkomst.  
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För en företagare med 5 Mkr i löneunderlag som av något skäl vill erhålla en utdelning på  
2,5 Mkr att använda till en annan riskinvestering ökar skatten från 500 000:- till 1 020 000:-  
eftersom såväl egenavgifter som högsta marginalskatten om 57 procent utgår på beloppet  
överstigande 1 576 000:-. Det är en skatteskärpning med 104 procent! 
 
Förslaget framstår som helt orimligt i förhållande till hur passiva investerare på den allmänna 
aktiemarknaden beskattas. Såväl utdelningar som reavinster beskattas med 30 procents kapi-
talskatt och det finns inga takregler. 
 
Då en företagare efter många års slit önskar sälja företaget måste denne ha tagit ut en årlig rejäl 
lön på f n minst 570 000:- (kostnad för företaget 760 000) och sparat sina löneunderlag som nu 
reduceras kraftigt. På den del som överstiger det framräknade löneunderlaget utgår högsta  
marginalskatt om 57 procent. 
 
Samtidigt är många bostadsfastighetsbolag diskriminerade eftersom de ofta har små lönekostna-
der. På hantverkar- och vaktmästarlöner överstigande 300 000:- utgår ej kvittningsbar moms, 
vilket väldigt få över huvud taget känner till. När dessa bolag säljs slussas försäljningssumman 
ofta över till ett moderbolag vars tillgångar på ett skattemässigt acceptabelt sätt ägaren kan 
komma åt först efter fem års passivitet. 
 
Det enda rimliga vore att vi företagare även kunde ta utdelning baserad på bolagets egna  
beskattade kapital. Det skulle också skapa incitament för att i bolaget skatta fram vinster och  
låta dem effektivt förkovras inom bolagets verksamhet. 
 
Blir förslaget verklighet kommer utdelningarna att minska drastiskt och därmed även skatte-
intäkterna. Vidare kommer det sänkta underlaget att höja skatten avsevärt då företagare väljer  
att sälja sitt livsverk. 
 
Det skall bli intressant att se hur alliansen kommer att hantera höstpropositionen. Landets  
företagare kommer inte att acceptera en duckande allians utan här vill se en enad front från hela 
oppositionen som fäller förslaget även om det skulle leda till en regeringskris. Kompetenta  
politiker måste kunna använda sig av det parlamentariska underlaget. Det gjorde socialdemo- 
kratiska regeringar med kommunisterna/vänsterpartiet mellan 1932 och 1976 och även därefter. 
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FÖRETAGSSKATTEUTREDNINGN 
 
Det mest kontroversiella förslaget är att begränsa bolagens rätt att dra av räntor överstigande  
30 procent av resultatet efter avskrivningar före skatt. Det skulle i stort sett omöjliggöra all  
nybyggnation och framför allt göra alla investeringar otroligt räntekänsliga. 
 
SKATTEFÖRENKLINGSUTREDNINGEN 
 
Vi väntar fortfarande på besked om det kommer ett nytt ”stickår” för ingångsvärdet för gamla 
fastighetsinnehav, hur skogsavdragen kommer att se ut, om vi får behålla skogskontot, om det 
negativa räntefördelningsunderlaget kommer att tas bort mm. 
 
Egentligen borde även ökade möjligheter skapas att bygga upp sitt räntefördelningsunderlag för 
att förenkla möjligheten att på ett skattemässigt acceptabelt sätt frigöra medel för att amortera av 
lånen. 
 
PAKETERINGSUTREDNINGEN      
 
Förslaget att tvinga fastighetsbolag att skatta fram latenta skatteskulder 
vid en försäljning av bolaget har skapat stor oro och redan resulterat i att 
värdet på de aktuella bolagen reducerats. Förslaget bryter mot gamla  
etablerade principer och kommer att få ytterst stora och egendomliga konsekvenser då bolaget 
själv kommer att bli betalningsansvarigt för skatteskulden då bolaget lämnar koncernen. I vissa 
fall kommer bolaget att hamna på obestånd och det är inte så lätt för den nye ägaren att skaka 
fram ett aktieägartillskott eller lån till bolaget för att finansiera skatteinbetalningen. 
 
De bolag med jord och skog som även bedriver rörelsen är undantagna skyldigheten att leverera 
in den latenta skatteskulden vid en överlåtelse. Om jorden däremot är utarrenderad betraktas det 
inte som ett rörelsebolag utan som ett fastighetsbolag och drabbas därmed av skatten. 
 
Utredningen tar även upp frågan om fastighetssektorn är underbeskattad men man kommer fram 
till att så inte är fallet. Skulle regeringen ändå lägga fram förslaget innebär det således en extra 
skattebörda på en enskild bransch. 
 
Egentligen hade det varit naturligare och mer i linje med den gängse skatteprincipen att slopa 
skattefriheten vid överlåtelse av ett bolag då aktierna utgör näringsrelaterade andelar. Då skulle 
skatt utgå på försäljningssumman för aktierna med avdrag för vad moderbolaget en gång erlagt 
för bolaget. Detta i kombination med en sänkt bolagsskatt skulle bättre och mera rättssäkert  
motsvara en rimlig och förutsägbar skatteprincip. 
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VINSTBEGRÄNSNINGSUTREDNINGEN 
 
Reepalus utredningsförslag är så vittgående och socialistiskt att det är helt ofattbart att regering-
en har för avsikt att lägga fram det.  Det strider helt mot allt företagandes principer och skulle 
naturligtvis försätta hela sjukvården och skolan i ett totalt kaos. Även vi som står utanför sektorn 
berörs naturligtvis som sjukvårds- och skolkonsumenter av förslaget men också på så vis att det 
öppnar upp för en ny syn på ägande och företagande.  
 
Faktiskt påminner den senaste allt vanligare synen på skogsägande med Reepalus syn på  
välfärdsföretagande. Plötsligt har skogsägandet från flera håll ifrågasatts och skogsmarken anses 
vara en allmän tillgång där ägarnas förfogande ifrågasätts och där inskränkningar föreslås. 
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FÖRVÄRVSTILLSTÅND JURIDISKA PERSONER 
 
Sedan ungefär tio år tillbaka har det varit nästan omöjligt för juridiska personer att erhålla  
förvärvstillstånd för jord och skog. Endast de bolag som avyttrat mark tillåts att inom den efter-
följande femårsperioden förvärva ersättningsmark. Detta har lett till att skog i bolagsform blivit 
mycket attraktivt och betingar i regel köpeskillingar på cirka tio procent över vanliga skogsför-
säljningar. Åkermark i bolagsform är inte lika attraktivt eftersom de flesta lantbrukare har sina 
tillgångar i sin enskilda näringsverksamhet och att de svårligen kan finansiera aktieförvärv där 
den ingående fastigheten inte kan utgöra säkerhet för lånen.  
 
Egentligen tycker vi att det är sympatiskt att skog och mark ligger i enskilda bönders händer 
men samtidigt är det så att vissa lantbrukare blivit väldigt stora och byggt upp fastighetsinnehav 
på 600 ha och kanske 1500 ha. Skattereglerna och begränsade räntefördelningsunderlag i för-
hållande till den totala skuldsättningen och även obefintliga avskrivningsmöjligheter på  
åkermark gör det svårt och i regel kostsamt att amortera av skulderna i en acceptabel takt. Det  
uppstår även problem vid generationsskiften av dessa stora tillgångsmassor i enskild närings-
verksamhet och möjligen skulle dessa kunna underlättas om verksamheten kunde överlåtas till 
en eller flera juridiska personer. 
 
Jordförvärvslagstiftningens syfte är ju bl a att jord och skog inte skall kunna köpas upp av stora 
bolag i rena placeringssyften och vi anser också att markinnehavet i första hand bör knytas till 
den som brukar marken för att undvika en jordägarklass och ett ”brukarproletariat”. Emellertid 
bör det öppnas upp en möjlighet att lägga över större brukningsenheter i ett bolag och möjligen 
skulle man även införa en förvärvstillståndsprövning vid bolagsöverlåtelser för att undvika att 
marken hamnar i rena kapitalplaceringsbolag. 
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BEGRÄNSNING AV AVDRAGSRÄTTEN OCH BOSTADSBYGGANDET 
 
Alltfler röster höjs för att begränsa rätten till avdrag för räntor. Kraven kommer från alla  
möjliga håll och motiven skiftar. Enligt min mening tycker jag det är viktigt att komma ihåg att 
vi lever i ett land med världens högsta skattetryck för löntagare och framför allt drabbar det  
de välutbildade höginkomsttagarna. Så länge skattetrycket är som det är måste det finnas vissa 
ventiler och skulle räntorna stiga till fem eller sex procent så kommer ett avskaffat ränteavdrag 
att ytterligare förvärra den kris som då uppstår.  
 
Det är inte ränteavdragsrätten som skapat den stora efterfrågan på bostäder med därpå följande 
prisuppgång utan naturligtvis bristen på bostäder. Det har byggts för lite under femtio år och  
det beror naturligtvis på hyresregleringar och komplicerade processer för att få tillstånd för  
nyproduktion av bostäder.  
 
Tillståndsprocesserna är så komplicerade att det tar flera år att få en detaljplan godkänd och  
därefter har vi kraftigt fördyrande byggregler som gör att vi har kostnader vid nybyggnation på 
mellan 25 och 30 000:- per kvadratmeter. Av detta utgör ca 20 procent mervärdesskatt viket går 
direkt in i statskassan eftersom den inte är avdragsgill vid bostadbyggande. Således är skatte-
trycket än en gång en orsak till fördyrande bostadskostnader.  
 
Nu byggs det för fullt men skulle räntan stiga till fem procent kommer ingen byggnation att bli 
lönsam. 
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LEX LAVAL OCH INTEGRATIONEN 
 
I de gröna näringarna använder vi oss till stor del av utländsk arbetskraft. Grönsaks- och bär-
odlare är faktiskt helt beroende av säsongsarbetare från Polen, Baltikum, Bulgarien m. fl f d 
kommunistländer. I viss utsträckning kommer den avskaffade lex Laval att försvåra detta och 
möjligen skulle vi kunna hitta ett system där vi utnyttjar alla nyanlända, inte bara till säsongs-
arbete utan till fasta helårsarbeten. På landsbygden och i skogen finns det massor av arbetsupp-
gifter som nu inte blir utförda och dessutom är det utanför städerna som det finns outnyttjade 
bostäder. 
 
Dock har den svenska modellen med höga arbetsgivaravgifter och skatter nått vägs ände och 
kostnaden för den mindre kvalificerade arbetskraften måste reduceras ordentligt. Detta är natur-
ligtvis den huvudsakliga orsaken till att endast hälften av de nyanlända efter 10 år i Sverige har 
hittat ett arbete och kan försörja sig själva. Arbetsförmedlingens förmåga att lösa problemet har 
visat sig vara mycket låg och jag tror att det måste till en fri och okonventionell marknad för att 
lösa problemet. 
 
Om staten skickar med ett lönebidrag på 80:- per timma, ca 12 800:- per månad, till varje arbets-
givare som anställer en nyanländ tror jag att vi skulle se mycket positiva resultat. Arbetsgivaren 
betalar därefter ut en lön till den anställde på 19 200:- per månad, 120 per timma. Tack vare det 
höga skattetrycket blir kostnaden för ”samhället” minimal. Följande uppställning kan göras: 
 
Lön per månad    19 200:-   Lönebidrag  12 800:- 
Sociala avgifter     6 033:-  inbetalas till staten   ./.   6 033:-  
Skatt på lönen         5 500:-  inbetalas till kommunen   ./.   5 500:- 
Kostnad för ”samhället”                                                         1 267:- per månad (ca 8:-/tim) 
Kostnad för arbetsgivaren 19 200:- + 6033:-./.12 800:- =   12 433:- per månad ( ca 78:-/tim) 
Den anställde netto efter skatt 19 200:- ./. 5 500:-          =   13 700:- 
 
Lönen motsvarar ingångslönen för många som tar sitt första arbete och det skulle öppna upp  
för en verklig integration i samhället där arbetsgivaren kan hjälpa den anställde att hitta bostad, 
språkträning mm. Beloppen kan naturligtvis variera men resultatet blir ända att samhällsnyttan 
storligen överstiger samhällskostnaden. 
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Vill man sedan få lite fart på ett dylikt system kan man tillåta privata arbetsförmedlingar som 
erhåller 30:- per varje timma som förmedlaren lyckas placera. Förmedlaren kan också vara en 
stödperson åt den nyanställde och därmed även bidra till integrationen. 
 
För att försvåra för kriminella arbetsgivare kan staten göra direktinbetalningar av arbetsgivar-
avgiften och kommunalskatten. 
 
För att systemet långsiktigt skall fungera bör bidraget utgå de första tre åren för att därefter  
trappas av med säg 20 procent per år. Är arbetsgivare nöjd med den anställde är det naturligtvis 
fritt fram att succesivt höja lönen. 
 
Skånegårdar skulle starta en ”grön” arbetsförmedling direkt!!! 
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GENERATIONSSKIFTEN 
 
För några år sedan var jag inbjuden talare inför ett trettiotal skånska godsägare och fick då  
frågan om hur nästa kris kommer att se ut. Mitt svar var att det alltid är omöjligt att förutse nästa 
kris eftersom det ligger i krisens natur att den är oförutsebar. Kan man se den närma sig kan man 
också i tid vidta motåtgärder. En kris som dock alla större jord- och skogsägare råkar ut för är – 
generationsskiftet.  
 
I takt med att marken stigit i värde och att egendomarna genom strukturrationaliseringen blivit 
allt större har värdena som skall fördelas mellan barnen blivit allt högre. Samtidigt har attityd- 
erna förändrats genom att allt fler anser att jämlikheten mellan barnen är självklar och detta  
försvårar ytterligare möjligheten att genomföra friktionsfria generationsskiften. 
 
Jag ser ingen enkel lösning på detta men vill ändå höja ett varningens finger för samägande  
mellan en aktiv part och några passiva. Det flyttar bara fram problemen och skapar ofrihet för 
alla inblandade. Däremot kan kanske ägandet delas upp i olika lotter och den ene arrenderar  
resterande marker med inskränkningar i besittningsskyddet så att fastigheten kan avyttras om  
så önskas.  
 
En annan möjlighet är att föräldrarna tidigt försöker bygga upp en parallellförmögenhet bestå-
ende av ett annat fastighetsslag än åkermark, kanske skog eller hyresfastigheter. Då kan skiftet 
ske utan att en effektiv organisation behöver slås sönder.  
 
Det kan förefalla som ett ”lyckoproblem” att fundera kring om hur dessa ofta stora värden  
skall fördelas men det är för många storbönder en realitet och planeringen bör påbörjas kanske 
15 – 20 år innan det är dags. Genom dödsfall kan även nödvändigheten av ett skifte komma  
väldigt snabbt och då är det av största vikt att ha äktenskapsförord och testamenten i ordning.  
 
Sannolikt kommer vi under de kommande decennierna att se ett flertal större gods- och  
lantbruksfastigheter delas upp och större delar kanske avyttras. I vissa fall kommer kulturvärden  
att splittras men samtidigt är jag övertygad om att det finns tillräckligt många kandidater med 
kapital som är villiga att överta även det kulturella ansvaret. 
 

Lund i juni 2017 

Skånegårdar AB 

 

Dag Magnusson 
Styrelseordf 
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Styrelseordf Dag Magnusson 
Civilekonom, reg mäklare 
Större fastighets– och  
bolagsaffärer 
046-19 04 42 

VD Ann Knutsson 
Agronom, civ ek, reg mäklare 
Avkastningsjordbruk 
Bolagsaffärer 
046-19 04 46 

Gustaf Magnusson-Kroon 
Vice VD 
Agronom, reg mäklare 
Skogs- avkastningsjordbruk 
046-19 05 58 

Hans Eyrich 
Jurist, reg mäklare 
Fastighetsjuridik, arrendefrågor 
Corps de logier, slott 
046-19 04 49 

Lars Skoog 
Lantmästare, reg mäklare 
Avkastningsjordbruk 
046-19 04 44 

Emelie Jung 
Reg mäklare 
Avstyckade gårdar,  
corps de logier, slott 
046-19 04 47 

Elisabet Andersson 
Reg mäklare 
Häst- och avstyckade gårdar 
046-19 05 56 

Björn Stigwall 
Jur kand, reg mäklare 
Häst- och avstyckade gårdar 
046-19 04 43 

Peter Olsson 
Skogsmästare, reg mäklare 
Skogsfastigheter Skåne,  
Blekinge, Södra Småland 
044-35 23 01 

Mikael Sjöberg 
Lantmästare, reg mäklare 
Jönköpingskontoret 
Lantbruk, skogsfastigheter 
036-30 76 80 

Karin Westerberg 
Fastighetsmäklarassistent 
Planritningar, fotografering, bistår 
mäklarna med visningar mm 
046-19 05 52 

Anna Jönsson Sunemark 
Fastighetsmäklarassistent 
IT– och annonsansvarig 
Förvaltar våra hyresfastigheter 
046-19 05 57 

Ann Falkenberg 
Civilekonom  
Sköter räkenskaper för våra 
bolag 
046-19 04 45 

Skånegårdars medarbetare 

LUND 

KRISTIANSTAD JÖNKÖPING 

Daniel Johammar 
Reg mäklare 
Uddevallakontoret 
Lantbruk, skogsfastigheter 
0522-190 41 

UDDEVALLA 
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Ett axplock av sålda fastigheter 
under 2016—2017 

Lantbruk och skogsbruk 

Lillehem - Kristianstad 48 ha Assmåsa - Sjöbo 20 ha 

Torkelsröd - Uddevalla 24 ha 

Vänersnäs- Vänersborg 272 ha 

Slätten - Olofström 210 ha 

Glimminge- Ö.Göinge 126 ha 
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Lantbruk och skogsbruk 

Kärragården- Ystad 62 ha Bara - Svedala 240 ha 

Fränninge - Sjöbo 163 ha 

Jära Gård - Eslöv 87 ha 

Källstorp - Trelleborg 85 ha 

Nöbbelöv/Sjörup - Skurup 126 ha 

Ett axplock av sålda fastigheter 
under 2016—2017 
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Munka Tågarp - Tomelilla 8 ha Ö Torp/Smygehamn - Trelleborg 0,7 ha 

Oderup - Hörby 0,3 ha 

Brönnestad - Trelleborg 1 ha 

Andrarum - Tomelilla 0,2 ha 

Lövestad - Sjöbo 8 ha 

Livsstilsboende och mindre gårdar 

Ett axplock av sålda fastigheter 
under 2016—2017 



 19 

 

 

Lejonet - Höör 0,2 ha Sönnarslöv - Åstorp 3 ha 

Mjölkalånga - Hässleholm 13 ha 

Buskeröd - Höganäs 2 ha 

Sextorps Gård - Eslöv 2 ha 

Krika - Svalöv 0,3 ha 

Livsstilsboende och mindre gårdar 

Ett axplock av sålda fastigheter 
under 2016—2017 
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