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MARKNADEN
När skall prisuppgången på åkermark avstanna? Under det senaste året har värdet på åkermark stigit
med cirka fem procent och den mest attraktiva åkermarken i Skåne kostar nu mellan 450 000:- och
500 000:- /ha. Det är fortfarande det starka rationaliseringstrycket, den låga räntan och den succesivt försvagade svenska kronan som driver priset uppåt. Prissättningen på jord- och skogsbrukets
produkter sätts till världsmarknadspris och faller kronans värde så stiger avräkningspriset. Under det
senaste året har kronan försvagats med 7,5 procent gentemot euron. Således har kronförvagningen
inte påverkat marknadsvärdet på mark fullt ut och det är väl också rimligt att inte så sker.
I ett långt perspektiv har svenska kronan gentemot D-Marken/Euron sedan 1981 försvagats med
tre procent per år och sedan kronan började flyta fritt 1992 har den svenska valutan genom kraftiga
svängningar lyckats parera de värsta kriserna. Egentligen är inte frågan hur dyr den bästa åkermarken kan bli utan snarare hur svag den svenska kronan kan bli. Hade den svenska kronan
sedan 1981 behållit sin köpkraft gentemot euron och dess föregångare hade den dyraste åkermarken
i Skåne nu kostat 183 000:- per ha (se tabell)

VALUTAKORRIGERING

1 ha åkermark klass 10

1981

2018

35 000:- SEK

475 000:- SEK

+7,5%/år 13 ggr

8 750 Euro

45 700 Euro

+4,7%/år

183 000:- SEK

2018 års värden i 1981
års valutavärde – 5,2 ggr

VÄRDE VALUTAKORR
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1 ha skogsmark 150 m sk
VÄRDE VALUTAKORR

1981
8 250:- SEK
2 060 Euro

2018
100 000:- SEK
9 600 Euro
38 400:- SEK

12,1 ggr
4,7 ggr
2018 års värden i 1981
års valutavärde

GULDPRIS
1981
2018

62 000:-/kg = 1,8 ha åkermark (35 000:-), 8 ha skogsmark (8 000:-/ha)
398 000:-/kg = 0,9 ha åkermark (450 000:-/ha), 4 ha skogsmark (100 000:-/ha)
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VÄXELKURSER VIS A VIS SVENSKA KRONAN
Våren 1981 - april 2018 förändring i procent
Våren 1981

April 2018

Förändring i %

Schweizerfranc/år

2,47

8,70

+252 procent

4%/år

Danska kronan

0,76

1,39

+83 procent

2,1%/år

D-Mark*/Euro

4,00

10,38

+160 procent

3%/år

*) Omvandlad till Euro

Riksbanken har valt att låta styrräntan ligga kvar på minus 0,5 procent och detta har naturligtvis bidragit till kronans försvagning. Skulle Riksbanken ändra räntebanan snabbare än omvärlden kommer kronan att stärkas och vi får då en dubbel negativ effekt på utvecklingen av markpriserna. Förhoppningsvis kommer en ränteuppgång inte att bli allt för häftig. De flesta företagare klarar naturligtvis en uppgång med 1,5 till två procentenheter.
Djurgårdarna går bra för närvarande. Det gäller såväl mjölkproduktionen, gris-, kyckling- och äggproduktionen och även köttproduktionen även om den tappat lite på sistone. Dock är det så att de
flesta djurproduktionsgårdar har blivit så stora att de inte längre kan köpas upp som ett led i en rationaliseringsprocess. Det innebär att antalet spekulanter blir färre och att det blir andra synergieffekter än de branschspecifika som kommer i fråga. Vi kan komma att se mer av vertikala integrationer
än horisontella.
Även skogspriserna har gått upp, dock kanske inte lika mycket som den bästa åkermarken. Emellertid ser vi under den senaste tiden att en stabilisering är i vardande trots att virkespriserna stigit
ganska kraftigt sedan förra sommaren. Möjligen vittnar det om att avkastningskraven höjts inför en
eventuell ränteuppgång? Fortsätter kronan att vara svag kommer vi dock inom kort med stor sannolikhet att se höjda skogsvärden.

SÄLJA SKOGSFASTIGHET
-

Undvik att slutavverka de sista åren före en försäljning
Genomför röjningar i berörda bestånd
Röj kring skogsvägarna och se till att de är farbara med persobil
Märk ut gränserna
Se till att allt är planterat
Upprätta ny skogsbruksplan
Ett antal jakttorn ger extra stjärna
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Elpriserna har stigit betydligt och det innebär att även vindkraftsbranschen har fått ett visst uppsving. 10 öre per kWh innebär en höjning med över 25 procent och självfallet påverkar det intresset
och framtidstron. Förmodligen får vi nog i framtiden räkna med mycket fluktuerande elpriser.
Hästgårdar och smågårdar följer i stor utsträckning villamarknaden som ju på sistone blivit lite försiktigare. Vi tror att amorteringskravet spelar in men också bankernas ökade försiktighet. Vid köp av
hästgård eller mindre gård är bankernas syn oftast jämställd vid ett vanligt konsumentköp av t.ex en
villa. Detta eftersom intäkterna på gården oftast är små eller obefintliga.
De sänkta arealstöden i södra Sverige har resulterat i att vissa arrendekontrakt har omförhandlats
och vi har sett en reduktion av arrendeavgifterna med kanske 500:- till 1 000:- per ha. Vid nya arrendeupplåtelser har dock arrendenivåerna legat oförändrat högt. Den regniga hösten 2018 har dock
påverkat marknaden negativt och förlängde i vissa fall försäljningsprocesserna för växtodlingsgårdar. Skördearbetet försvårades och stora arealer blev inte höstsådda. Detta påverkade investeringsviljan och visar också att psykologiska aspekter inte skall underskattas. Det är först när ladorna är
fulla, likviditeten är god och höstarbetet färdigt som bonden vågar spänna bågen inför ett tillköp.
Generellt ser vi att bankerna tar väldigt lång tid på sig att fatta beslut och även så fort det gäller lite
större affärer fattas besluten i högsta instans. Därmed bortfaller personkännedomen och det blir allt
viktigare att värderingsunderlagen och kalkylerna är korrekta.
Sammanfattningsvis tycker vi att marknaden är stabil men att utbudet är anmärkningsvärt litet med
tanke på de höga priserna. De höga värdena och förändrade attityder i kombination med färre som
vill ta över driften i den yngre generationen försvårar också generationsskiftena och min bedömning
är att utbudet av framför allt större gårdar kommer att öka markant inom den närmaste femårsperioden.
Trots det dåliga vädret förra hösten tycker vi att optimismen inom lantbruksbranschen är stor och
många unga lantbrukare visar stor framåtanda, engagemang och lust. Det är roligt att vara bonde
och med de stora, expanderande lantbruksföretagen har vi fått tillbaka arbetsgemenskapen mellan
ägaren och de anställda. Därmed kan man säga att den gamla bondekulturen från första delen av
förra seklet är tillbaka. Under min tid på Skånegårdar sedan 1981 har jag sett ett stort antal lantbruksföretag under skicklig ägarledning expandera från 50 -100 hektar till 700 ha eller kanske t om
1 000 hektar eller mer. Den gemensamma faktorn för dessa entreprenöriella lantbrukare är att de
räknar; räknar på allt och ständigt. I traktorn, i bilen, i duschen och när de vaknat på morgonen.
De räknar i ören då det gäller djurproduktion, procentuell avkastning på investeringar, beaktar
skattekonsekvenser mm. De har järnkoll! Det har varit en
fröjd att under alla mina år i verksamheten följa dessa
framgångsrika bönder. Och utvecklingen fortsätter nu med
nästa generation vid spakarna...
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RÄNTEUTVECKLING BOTTENLÅN 1995 - 2018

Juni
Juni
Maj

2016
2017
2018

1,40%
1,20%
1,00%

1,50%
1,50%
1,10%

1,90%
2,00%
1,60%

1,56%
1,56%
1,23%

14,1
14,1
11,1

MARKNADSBAROMETERN MAJ 2018
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KRONFÖRSVAGNING
$USD

€EURO

DK

£PUND

CHF

7 år

6,68

9,04

1,22

10,63

7,00

3 år

8,70

9,32

1,25

13,15

8,80

2 år

7,95

9,19

1,23

11,59

8,50

Maj 2018

8,84

10,30

1,39

11,86

8,69

Förändring 2 år
Försvagning

6,8%

12%

13%

2,3%

2,2%

Förändring
2011 - 2018
Försvagning

27%

13,9%

13,9%

11,6%

24,1%

PRISUTVECKLING ÅKERMARK SKÅNE
exkl. byggnader, inkl. jaktvärde per hektar
Notera att prisprövning rådde tom 1988.

1982
1985
1988
1990
1993
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Klass 10
35 000 kr
40 000 kr
45 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
55 000 kr
75 000 kr
95 000 kr
125 000 kr
135 000 kr
150 000 kr
170 000 kr
180 000 kr
180 000 kr
200 000 kr
280 000 kr
325 000 kr
280 000 kr
300 000 kr
340 000 kr
350 000 kr
340 000 kr
360 000 kr
380 000 kr
425 000 kr
450 000 kr
475 000 kr

Klass 8
25 000 kr
27 000 kr
35 000 kr
40 000 kr
30 000 kr
40 000 kr
55 000 kr
70 000 kr
90 000 kr
95 000 kr
110 000 kr
135 000 kr
140 000 kr
140 000 kr
150 000 kr
210 000 kr
260 000 kr
220 000 kr
240 000 kr
270 000 kr
280 000 kr
270 000 kr
290 000 kr
310 000 kr
350 000 kr
360 000 kr
380 000 kr

Klass 6
20 000 kr
23 000 kr
27 000 kr
30 000 kr
25 000 kr
30 000 kr
40 000 kr
50 000 kr
55 000 kr
60 000 kr
70 000 kr
90 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
110 000 kr
140 000 kr
200 000 kr
170 000 kr
190 000 kr
210 000 kr
220 000 kr
200 000 kr
220 000 kr
240 000 kr
270 000 kr
285 000 kr
300 000 kr

Klass 4
15 000 kr
17 000 kr
20 000 kr
22 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
27 500 kr
30 000 kr
35 000 kr
40 000 kr
45 000 kr
50 000 kr
60 000 kr
60 000 kr
75 000 kr
90 000 kr
130 000 kr
110 000 kr
125 000 kr
140 000 kr
160 000 kr
150 000 kr
170 000 kr
180 000 kr
200 000 kr
210 000 kr
210 000 kr

Lokala variationer förekommer. Störst variation i södra och sydvästra Skåne, lägst i mellanbygder
och nordväst och i Kristianstad regionen. Detta innebär att klass 9 är dyrare på Söderslätt och
Österlen än i t.ex. nordvästra Skåne.
500 000 kr
450 000 kr
400 000 kr
350 000 kr
300 000 kr
250 000 kr
200 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
0 kr

Klass 10
Klass 8
Klass 6

2016

2013

2010

2007

2004

2000

1997

1990

1982

Klass 4

7
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DE RÖDGRÖNA OCH ÄGANDERÄTTEN
Ägande- och dispositionsrätten attackeras från flera olika håll. Från rödgröna politiker och från en
rad olika myndigheter, naturskyddsföreningar, djurens rätt mfl. Processen kring tillståndsgivning för
skogsavverkningar har skärps avsevärt och allmänheten föreslås rätt att överklaga Skogsstyrelsens
beslut. Strandskyddet gör det svårare att uppföra byggnader; i vissa län gäller 100-metersskydd och i
andra ända upp till 300 meter. Den småskaliga vattenkraften stoppas på många håll och flerhundraåriga anläggningar måste rivas. Tillståndsgivningen för att starta nya verksamheter inom djurhållning
eller utvidgning av pågående verksamheter har gjorts mer komplicerad och tidsutdräkterna är i vissa
fall helt orimliga.
I många fall är det tjänstemännen på myndigheterna som succesivt skärper kraven och regeringen
gör ingenting för att mildra konsekvenserna av detta utan hänvisar till pågående rättsprocesser som
blir följden av orimliga myndighetsbeslut. Det tycks t o m ofta vara så att regeringen stöder myndigheternas beslut och hoppas på att domstolarna skall döma till de skärpta kravens fördel.
Vi har tidigare upplevt två perioder under svensk efterkrigspolitik där den privata företagsamheten
hotades. Det var löntagarfondsdebatten och beslutet under 1970- och 80-talet och det var under
slutet av 1940-talet då socialdemokraterna ville behålla den centraliserade styrningen av all produktion som införts under kriget.
Jag läser just en biografi om Gunnar Sträng och där framgår med all tydlighet hur man efter kriget
önskade omvandla det svenska jordbruket, vilket i viss utsträckning även lyckades. Det hävdades
"att en samordning bör ske under samhällets ledning och med en sådan inriktning att enskilda
intressen underordnas de mål, som samfällt bör eftersträvas." Liknade tongångar hör vi idag just
inom skogspolitiken.
I slutet av 1940-talet inrättades lantbruksnämnderna som hanterade bl a strukturfrågorna, det
infördes prisreglering på jordbruksprodukter, förvärvstillstånd och prisprövning av jord- och
skogsfastigheter, livmedessubventioner mm. Målsättningen var att klara livsmedelsförsörjningen
och rationalisera det svenska lantbruket genom att få större brukningsenheter och därmed förbättra
livsbetingelserna för landets lantbrukare. Målsättningen var alltså god men regleringarna ledde naturligtvis även till enorma felallokeringar. Tjänstemännen på lantbruksnämnderna fick ett mycket stort
inflytande över handeln med lantbruksfastigheterna och den fria prissättningen av lantbrukets
produkter sattes ur spel. Branschen tappade framtidstro och inlåsningseffekterna blev betydande.
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1988 försvann prisprövningen för lantbruksfastigheter, 1990 upphörde förvärvstillståndslagen för
fysiska personer och i början av 1990-talet försvann subventionerna och prisregleringen på jordbruksprodukter. Vi fick en fri marknad och genom medlemskapet i EU 1995 fick vi stabila spelregler för branschen. Det är efter denna avreglering vi sett den snabba utvecklingen av det svenska
lantbruket. Strukturrationaliseringen har tagit en väldig fart; enheterna har blivit större och
bärkraftigare, utbildningsnivån inom branschen har höjts och inte minst lantbrukets status har ökat
avsevärt. Det är nu viktigt att reagera mot de förslag om och faktiska inskränkningar av jordbruksbranschens frihet som förslås och gjorts.
En ny alliansregering bör ta tag i dessa frågor. Stoppa de skärpta regeltillämpningarna och underlätta
för landets lantbruksentreprenörer att utveckla såväl sina företag som den svenska landsbygden!

LRF-KONSULT
Lantbrukskooperationens beslut att sälja 3/4-delar av LRF-Konsult till riskkapitalbolaget Altor
under Harald Mix ledning är förvånande. Det är tråkigt att konstatera att bonderörelsen inte känner
sig ha förmåga att utveckla företaget i den digitala omvandlingen som nu sker och därmed hävda sig
i konkurrensen.
Det skall bli intressant att se om företaget lyckas behålla sin bondesjäl och om statsmakten i samma
utsträckning som hittills kommer att lyssna på synpunkter och resonemang som härrör från de
experter som således nu lämnar LRF-sfären. Med stor sannolikhet kommer även tarifferna och
förmedlingsprovisionerna att höjas och det kan innebära att konkurrensen inom branschen i högre
utsträckning kan komma att ske på lika villkor.
Ett riskkapitalbolag önskar ofta, efter att ha ökat lönsamheten, inom fem till åtta år avyttra
verksamheten och det står i stjärnorna vem som då kommer att bli huvudman.
Vi önskar LRF-Konsult lycka till!
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VÄRDERING AV HÄRADSALLMÄNNINGAR
Sedan vi etablerade oss längre upp i Sverige, Jönköping och Uddevalla, kommer vi allt oftare i
kontakt med häradsallmänningar knutna till de fastigheter vi skall sälja. Hur skall man värdera
dessa och hur skiljer sig värdet på skogen i en allmänning från den individuellt ägda skogen? Vissa
allmänningar, framför allt i Bergsslagen och Dalarna, är mycket omfattande och kan inneha flera
tusen hektar. Min uppfattning är också att de i regel är mycket professionellt och väl skötta.
Delägandet i en allmänning är begränsat av vissa restriktioner. Exempelvis kan inte andelen överlåtas utan att även fastigheten till vilken delägandet är knutet överlåts. I vissa fall kan en andel överlåtas genom fastighetsreglering till en annan fastighet som tidigare har en andel. Delägandet kan
således ej heller frikopplas och innehas av någon som inte äger en lantbruksfastighet. Därmed är
inte handeln fri och det påverkar naturligtvis värdet. Dispositionsrätten är ju även begränsad
eftersom kollektiva beslut krävs för hur allmänningen skall skötas.
Lagen stipulerar att då en delägande fastighet skall lösas ut från allmänningen skall ersättning utgå
med de senaste tio årens samlade utdelning multiplicerat med 2,5. Det innebär alltså att man skall
utgå från en kapitaliseringsfaktor om fyra procent. Det är ett cirka dubbelt förräntningskrav i
förhållande till vad man kräver av en privatägd skogsfastighet. Det är ett intressent mått även på
hur man värdesätter den individuella friheten att sköta och disponera en fastighet. Värdet på allmänningarna kan även jämföras med hur de börsnoterade skogsbolagen värderas. Även där föreligger
en substansrabatt i förhållande till värdet på privatägd skog. Dock har allmänningarna något bättre
skatteförhållanden.
Som grund skall inkomster/utdelningar från allmänningar beskattas hos delägaren som inkomst av
näringsverksamhet. Det är alltså sämre än en aktieutdelning som ju beskattas som kapital, men å
andra sidan utsätts skogsbolagen för dubbelbeskattning, först 22% på vinsten och därefter 30% av
utdelningen. Utdelningen som kommer från skogsintäkter i en allmänning kan sättas in på skogskonto. Det resultat som ej utdelas beskattas hos allmänningen.
Många häradsallmänningar lägger ut sina resultat och skogssammanställningar på nätet. Det gör det
enklare att bedöma markandsvärdet på andelen i allmänningen. Vår erfarenhet är dock att vare sig
köparen eller säljaren tillmäter allmänningen den betydelse och det värde den de facto har. Visst är
det förnämligt att årligen får en avkastning på 50 000:- till 100 000:- utan något som helst personligt
engagemang. Det är därför viktigt att detta värderas på ett korrekt sätt inför en försäljning eller för
den delen inför en bankvärdering. Hänsyn bör tas till virkesförrådet, ålderssammansättning, bonitet,
eventuellt fonderade medel och därvid beakta vilken varaktig och långsiktig utdelning allmänningen
kan ge.
Generellt sett kan man nog konstatera att allmänningens marknadsvärde såsom allmänning
uppgår till hälften av en skogsmark med individuell dispositionsrätt. Månne vi snart se en
"Skogs-Christer-Gardell" som kräver att allmänningarna skall privatiseras. Det kan ske på olika sätt;
marken skiftas mellan de delägande fastigheterna eller genom att marken försäljs och köpeskillingen
fördelas mellan delägarna.
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LARS SKOOG
1967 - 2018
I februari förlorade vi tragiskt vår mångårige kollega och vän, lantmästaren och fastighetsmäklaren
Lars Skoog. Lars praktiserade hos oss redan under 1996 och efter att ha gått ut som en av de bästa
eleverna vid SLU Alnarp började han hos oss den 1 januari 1997.
Med sitt trevliga och vinnande sätt och sin kompetens blev Lars en av våra viktigaste medarbetare.
Han hade förmåga att erhålla både säljarnas och köparnas förtroende och han hanterade såväl
intensiva djurgårdar som växtodlingsgårdar. Mjölk- och grisgårdar var dock hans specialitet och det
var en fröjd att tillsammans med Lars röra sig i trakterna av framför allt Sjöbo och Tomelilla. Där
kände han till de flesta gårdarna och dess brukare och vi kom att kalla denna del av Skåne för
"Lars Skoogland".
Lars var involverad i alla våra affärer med holländare och fick då användning för sina goda
kunskaper i engelska språket. Han lärde sig hantera alla formaliteter kring flytten till Sverige,
han introducerade de nyinflyttade i trakten och höll därefter kontakt med många av dem för
kontinuerliga värdeuppskattningar mm
Allt Lars företog sig blev perfekt. Fastighetsbeskrivningarna, kalkylerna, köpekontrakten,
fastighetsregleringsavtalen, arrendekontrakten, uppgörelsehandlingarna, fastighetsvärderingarna
etc... Han var även väldigt snabb, effektiv och var alltid väl förberedd inför ett avslut. En timma
efter det att parterna i en affär var överens var alla köpehandlingar klara och ibland låg Lars på
dokumenten någon dag för att det inte skulle framstå som alltför enkelt att sätta allt på pränt.
Alla vi på Skånegårdar saknar Lars varje dag och personligen
saknar jag det fasta handslag Lars och jag utbytte de flesta
fredagseftermiddagar. Handslaget symboliserade det goda
och fruktbärande samarbetet vi haft under veckan.

Handslag, Lars!

Dag Magnusson
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SKATTERNA
Tack vare det parlamentariska läget har en rad skadliga skatter dragits tillbaka av regeringen eller förhindrats gå igenom. Det gäller 3:12 -utredningens förslag, Reepalus vinstbegränsningsförslag
rörande sjukvården och exitskatten. Paketeringsutredningen, som föreslog att den latenta skatten
skulle betalas in vid överlåtelse av fastighetsbolag, är troligen lagd i byrålådan. Räntebegränsningsförslaget för juridiska personer har mildrats så att taket höjts något genom att beräkningen skall
ske före avskrivningar och att avskrivningarna ökas för nyuppförda byggnader. Vidare har förenklingsregeln höjts från 100 000:- till 5 Mkr per år för en koncern.
Således blir det inte så mycket av regeringens förslag till kraftiga skattehöjningar. Dock har blotta
förekomsten av förslagen i mycket hög utsträckning påverkat marknadens sätt att resonera, parera
och ta höjd för riskerna. Tyvärr kan vi inte andas ut. Blocköverskridande regeringar kan förhandla
och kompromissa fram för företagandet skadliga skatteskärpningar. Kanske kan en svag regering
vara att föredra - den kan göra mindre skada...
Vi väntar fortfarande på ett nytt stickår som bas för reavinstberäkning för fastigheter. Fortfarande
är det vid långa innehav 1952-års taxeringsvärde multiplicerat med 1,5 som utgör ingångsvärdet. Det
innebär att det efter långa innehav, arv och gåva uppstår betydande reavinstskatter vid avyttring.
Sannolikt kommer 1996 att bli ett nytt stickår med 70% av taxeringsvärdena som underlag. För att
underlätta generationsväxlingar och minska inlåsningseffekterna borde dock stickåret flyttas fram
rejält, förslagsvis till år 2008 med en uppräkning av taxeringsvärdet med 1,33. Vi måste komma ihåg
att stora delar av realisationsvinsterna är ren inflation och att fastighetspriserna sedan 2008 mer än
fördubblats. Vid generationsskiften skulle därvid möjligheterna öka för att göra ett upplägg där
mottagaren kan erhålla ett hyggligt räntefördelningsunderlag.
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SÅLDA FASTIGHETER
Under det senaste året har vi gjort en rad stora affärer. Västraby gård omfattande 700 ha och 525
mjölkkor har bytt ägare. Jan Barchan förvärvade gården år 2001 av Svalöv Weibulls och i vintras
överlät han den till Dag Hermansson som därmed åter en gång förvånade markanden med en stor
satsning.
Ösarps gård utanför Laholm som omfattar 172 ha och plats för ca 1 200 djur varav ca 500 mjölkkor. Anna-Carin och Åka Hantoft har drivit gården sedan 2001 och har försålts till Elin Gunnarsson.
Gamla Sydkrafts, senare EON:s skogar i Småland omfattande ca 700 hektar skog avyttrades i ett
paket och delar av detta är nu ute till styckvis försäljning.
Jönköpingskontoret med Mikael Sjöberg har förmedlat ett antal fina fastigheter som t ex Älgabäck
och Skärsjö.
Uddevallakontoret med Daniel Johammar har kommit igång bra och bla a förmedlat Frändö Säteri i
Dalsland; en högavkastande skogsegendom på ca 300 ha. Fler större affärer är på gång.

Västraby Gård

Följ oss gärna på Facebook

Ett axplock av sålda fastigheter
under 2017—2018
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Lantbruk och skogsbruk

Fredriksro - Kävlinge 110 ha

Vesum - Staffanstorp 42 ha

Faleberg - Vara 130 ha

Sommartorn - Munkedal 37 ha

Minnesberg - Trelleborg 108 ha

Ösarp- Laholm 172 ha - mjölk

Ett axplock av sålda fastigheter
under 2017—2018
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Lantbruk och skogsbruk

Källs Nöbbelöv - Svalöv 85 ha

Felestad - Svalöv 97 ha

Östraby - Helsingborg 124 ha

Frändö - Färgelanda 381 ha

Älgabäck - Sävsjö 280 ha

Skärsjö - Aneby 558 ha

Ett axplock av sålda fastigheter
under 2017—2018
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Livsstilsboende och mindre gårdar

Rebbetuaröd - Kristianstad 6 ha

Assartorp Säteri - Lund 10 ha

Bodarp - Trelleborg 6 ha

Fulltofta Prästgård- Hörby 0,8 ha

Källshög - Svalöv 1,3 ha

Linderöd - Kristianstad 18 ha

Ett axplock av sålda fastigheter
under 2017—2018
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Livsstilsboende och mindre gårdar

Hyby Prästgård - Svedala 1 ha

Spegelvik Allarp - Kristianstad 9 ha

Östra Torp - Trelleborg 1 ha

Ö Strö Prästgård - Eslöv 2 ha

Svenstorp - Höör 11 ha

Fränninge - Sjöbo 7 ha
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Skånegårdars medarbetare
LUND

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

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

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

KRISTIANSTAD

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

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

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

Anna Jönsson Sunemark
Marknadsansvarig
Förvaltar våra hyresfastigheter
046-19 05 57

KRISTIANSTAD

Felix Lindström
Skogsmästare, reg mäklare
Skogs- avkastningsjordbruk
Skåne, Blekinge, S Småland
044-253 16 35

JÖNKÖPING

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

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

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

Ann Herstedt
Marknadsansvarig
Förvaltar våra hyresfastigheter
046-19 05 56

UDDEVALLA

Daniel Johammar
Reg mäklare
Lantbruk, skogsfastigheter
0522-190 41
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FASTIGHETSFÖRVÄRV
Under 2016 och 2017 förvärvade koncernen, vari Skånegårdar ingår, ett antal fastigheter i Höör.
Fastigheterna ligger centralt i Höör och omfattar ca 11 500 kvm med 139 lägenheter och ett antal
lokaler, bl a Sparbanken Skåne. Även ett nybygge med sju lägenheter i Höör färdigställdes. F.n pågår
en stor ombyggnad av en f.d biograf i Höör till lägenheter och en restaurang. Totalt äger och förvaltar nu våra fastighetsbolag i Lund, Höör och Hörby 27 000 kvm med 261 lägenheter, 59 lokaler
samt ett stort antal p-platser och garage.
Första fastigheten, Kyrkogatan 19 i Lund, förvärvades 1983 och i Höör firar vi i år 30-årsjubiléum
som fastighetsägare. Från början var motivet med förvärven en investering i stället för pensionsförsäkringar men verksamheten har svällt och omsätter nu över 30 Mkr och sysselsätter åtta
personer på heltid. Gustaf Magnusson-Kroon är VD.

Kyrkogatan Lund

Bredgatan Lund

Storgatan Höör

Järnvägsgatan Höör

Nya Torg Höör

Nya Torg Höör

Storgatan Höör
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Sälj Era föremål till köpstarka kunder världen över

Vill Ni vara säkra på att ligga i marknadens
framkant och ha en erfaren, trygg och engagerad
partner vid Er fastighetsaffär
Välkomna för fri konsultation och värdeuppskattning

