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FASTIGHETSMARKNADEN 

Lantbruk 
Skörden 2018 blev historiskt låg med exceptionellt låga skördenivåer. Genomsnittet med variationer över 
landet låg på ca 40-50 % under normalårets skördar. Variationerna var stora och noteringar skedde ända ner 
till 20 procent samtidigt som en del områden som fått lite regn låg bättre till. För djurbönderna var  
situationen med brist på grovfoder och halm mycket ansträngande. Ekonomin blev ansträngd med låga 
kvantiteter och höga priser. Sockerbetskördarna i Skåne blev strax under femårsnittet. 
 
Den 3 juli presenterade regeringen ett ”krispaket” till lantbrukarna med anledning av den  
exceptionella torkan. 1,2 miljarder fördelat på 2018 och 2019 skall delas ut med ett begränsnings-belopp om 
150 000 kr per gård. Krispaketet är en aktiv åtgärd från regeringen men får för lantbrukarna en mycket  
marginell påverkan! 
 
Hösten har lett till att många lantbrukare behövt likviditetstillskott under hösten och en del känner av det 
torra 2018 i kassan först nu. Bankerna har varit förberedda och en del likviditetstillskott har skett till kunder 
under vintern.  
 
Många spannmålsodlare hade problem att fullfölja leveranskontrakt då volymerna saknades.  
Spannmålshandlarna hanterade dessa problem på olika sätt, men för en del odlare blev detta mycket  
kostsamt.  
 
För de växtodlare som inte hade prissäkrat mycket innan skörd kunde en stor del av den låga skörden  
kompenseras av höjda spannmålspriser. Sverige som spannmålsland gick från att vara nettoexportör till  
nettoimportör. Vid årsskiftet 2018-2019 hade Sverige importerat 1 miljon ton spannmål.  Från att ett  
normalår ha fysiska spannmålspriser (brödvete) ca 15-20 öre under börspris, fick vi nu 15-20 öre över  
börspris. Utöver denna prissvängning hade stora delar av Europa skördar under det normala vilket drev på 
priserna på börsen. I nuläget verkar kvarnar och mälterier ha säkrat upp de volymer som åtgår fram tills det 
att ny skörd blir tillgänglig och därför har marknaden svalnat betydligt från de höga nivåer vi hade i början 
av året. Skulle skörden 2019 starta senare än normalt kan man eventuellt tänka sig en kortvarig prisuppgång 
igen framåt sommaren. 
 
Det är nu ytterst viktigt att vi får en bra skörd 2019. Främst för att lantbrukarna behöver återhämta sig  
ekonomiskt men också för hela branschen och dess binäringar. I skrivandes stund den 8 maj ser grödorna  
ut att ha bra förutsättningar för att ge god avkastning vid skörd. Det är dock några månader dit och mycket 
kan förändras med vädret.  
 
Priserna på åkermark har i några områden sjunkit uppemot 5 procent från prisnivåerna som rådde 2016-
2017. Dock ser vi ingen nämnvärd påverkan i de starka jordbruksområdena där det finns många aktiva  
lantbrukare som agerar på marknaden, områden där konkurrensen således är hög. I dessa områden är  
prisnivån oförändrad utan större påverkan från det torra året som gått. Köpkraften är stark när tillfälle att 
köpa finns i ens närområde! Det vi märker efter det torra 2018 är att det är färre budgivare i respektive  
försäljning, några faller bort när banken har sagt sitt!  (AK) 



 

 

Skog och skogsmark 
 

2018 präglades av en oerhört torr sommar och naturligtvis blev även skog och skogsmark drabbad. Den  
enskilt störst negativa effekten av detta är en kraftig ökning av granbarkborren. Resultatet blev enorma  
skador på skogen, enligt Skogsstyrelsen det största angrepp vi någonsin har haft i Götaland. På sikt med  
en torr och varm vår/sommar 2019 kan vi enligt Skogsstyrelsen få skador upp mot 12,5 miljon kubikmeter 
vilket motsvarar ett virkesvärde på ca 6 miljarder kronor. 
 
Virkesmarknaden påverkas nu genom att stora volymer skadat virke ökar utbudet och måste avsättas. För 
sågverken betyder det lägre varupriser och i värsta fall blir stora kvantiteter energived. Även Centraleuropa 
har drabbats oerhört hårt av samma skador och extremt stora värden riskeras. Här uppskattas skadorna till 
mellan 50–100 miljoner kubikmeter. 
 
Trots skogsskador och svårigheter med avsättning för skadat timmer och massaved så är skogspriserna  
generellt sett mycket höga i hela landet. Även om prisstoppen ”troligtvis” har passerat så är virkespriserna 
fortfarande höga och det är tillfälle att avverka.    
 
Skogsfastighetsmarknaden 2018 visade fortfarande en generell uppgång och har även fortsatt under början 
av 2019, vår bedömning är en prisuppgång om ca 5-10 procent. 
 
Sett till hösten 2018 och våren 2019 så slår vi nya rekord och tror på en fortsatt mycket stark marknad.  
Vi upplever inte att skogsskadorna har påverkat fastighetsmarknaden i södra Sverige. Vi ser höga prisnivåer 
och bedömer att den låga räntan genererar fortsatt höga virkespriser.  (FL) 

Livsstilsboende samt häst- och smågårdar 
 

Hästgårdar och smågårdar följer i stor utsträckning villamarknaden som på sistone hämtat sig något.  
Bankerna har en påtaglig återhållsamhet i finansiering av hästgård eller mindre gård som då oftast jämställs 
med köp av villa (konsumentköp). Detta eftersom intäkterna på gården oftast är små eller obefintliga.  
Amorteringskrav samt myndigheters hot om översyn av ränteavdragen stramar ytterligare upp kalkylräntan. 
Lånetaket gör att köparen måste ha en egen kontantinsats på minst 15% av köpeskillingen (därtill egen  
kontantinsats för lagfartskostnad och ev pantbrevsuttag).  (EJ, HE, BS) 



 

 

SKOGSPOLITIKEN 
 
Hoten mot äganderätten fortsätter och miljörörelsen och socialister flyttar fram sina positioner. Avverk-
ningsanmälningarna görs publika, avverkningar stoppas pga av någon rödlistad art, tjäderspel etc och  
naturskyddsföreningens medlemmar är ute i skogarna och försöker hitta motiv för att stoppa en normal 
skogsskötsel. Skogstyrelsen och Naturvårdsverket överklagar domar som går dem emot och våra politiker 
hänvisar till rättsväsendets gång istället för att gå in och styra upp hanteringen. Det nya begreppet myndig-
hetsaktivism är relevant och det är inte minst miljörörelsens infiltration av myndigheterna som är orsaken  
till detta. 
 
Skogägarnas förtroende för bl a Skogsstyrelsen har sjunkit märkbart och Skogsstyrelsen tillsammans med 
Naturvårdsverket och miljörörelsen är ett hot mot det produktiva svenska skogsbruket och skogsindustrin 
som svarar för en stor del av Sverige BNP och håller liv i den glest befolkade delen av vårt land. (DM) 



 

 

SKATTEREFORM 
 
Regeringen med sina samarbetspartier planerar en skattereform. Måtte det inte i alltför hög grad drabba  
företagandet. 3:12-reglerna och kanske även skattereglerna enligt räntefördelningsprinciperna kan försämras 
och vi får hoppas att Centern inte faller till föga och accepterar försämringar. Dessa skatteregler är mycket 
viktiga för att vi skall ha och utveckla privat företagande i Sverige. Risktagande och en rimlig skattebelast-
ning måste följas åt. Eftersom avdragsmöjligheterna för ingångsvärdena är begränsade i framför allt lant-
bruket är det viktigt att kunna skatta fram vinsterna med en rimlig nivå så att upptagna skulder kan  
amorteras till en vettig kostnad under en överskådlig tid. 
 
Risken är stor att 3:12 reglerna kommer att försämras. Det tidigare regeringsförslaget omfattade reduktioner 
av underlaget för utdelningar och höjd skattenivå från 20 procent till 25 procent. Med dubbelbeskattningen 
skulle därmed skattenivån stiga från 37,1 till 41 procent. Därmed skulle fåmansföretagandet skattemässigt 
distansera sig från börsbolagens skatteregler och göra det mindre lönsamt att vara egenföretagare i AB-form. 
Det är viktigt att understryka att vi företagare inte plockar ut pengarna för att resa till Bahamas och sitta på 
stranden och dricka paraplydrinkar. Nej, vi företagare tar utdelningar för att investera i nya kanske osäkra 
projekt och för att amortera av lån som vi en gång tagit för att investera i kapitalintensiva, riskfyllda företag.  
 
3:12 reglerna ligger även till grund för beskattningen vid försäljning av de företag vi byggt upp. Det sparade 
underlaget kan därvid istället för utdelning användas vid beräkning av skatten vid en avyttring. Eftersom 
många företagare satsat på sitt projekt istället för pensionsförsäkringar är en rimlig beskattning vid avyttring 
också av stor betydelse. 
 
Nya miljöskatter kan komma att drabba jord- och skogsbruket hårt och skulle så bli fallet måste dessa  
balanseras av motsvarande sänkningar av inkomst- och kapitalskatter. 
 
Vidare väntar vi på ett nytt stickår för beräkning av ingångsvärdena vid beräkning av reavinstskatterna!!! 
(DM) 



 

 

LANTMÄTERIET 
 
Sedan Skånegårdar för några år sedan tog initiativet till att öppna för en privatisering av Lantmäteriet för  
att öka konkurrensen och korta handläggningstiderna har situationen försämrats ytterligare. Vi hade varit 
beredda att anställa lantmätare som utfört hela arbetet och sedan sänt in det till Lantmäterimyndigheten för 
fastställelse men vi mötte direkt ett totalt och kompakt motstånd. Vi och även andra har yrkat att öppna för 
fler kommuner att starta kommunal lantmäteriverksamhet men även detta har stoppats av Lantmäteriverket. 
Detta är mycket olyckligt eftersom flertalet av de kommunala lantmäteriverksamheterna fungerar tillfreds-
ställande och vissa t o m alldeles utmärkt. 
 
Den statliga lantmäteriverksamheten är en katastrof; handläggningstider på f n över ett år och allt oftare  
med en undermålig kvalitet. Tidigare hörde det till ovanligheterna att det förekom brister i förrättningarna 
men nu är det mycket vanligt att fel begås. Oerfarna och nyutexaminerade lantmätare kontrolleras inte av 
överordnade och vi som beställare måste ägna mycket tid åt kontroll och återkoppling till myndigheten. 
 
Långt över hälften av alla fastightsförsäljningar vi gör föranleder någon form av lantmäteriförrättning;  
avstyckning, fastighetsreglering, klyvning, arealbestämning etc...Tidsutdräkten på över ett år förorsakar  
självfallet mycket stora såväl samhällskostnader som kostnader för de enskilda sakägarna. Ofta ligger det  
"en död hand" över fastigheten under förrättningstiden. Ingen kan göra skogsavverkningar, utföra renove-
ringsarbeten eller andra förbättringar och förändringar. Tillväxten i skogen påverkar marknadsvärdet och 
dessutom kan marknadsvärdet förändras av andra externa påverkansfaktorer. 
 
Fram tills för några år sedan kunde Lantmäteriet gå in och justera arealen på en fastighet då den alldeles  
uppenbart var felaktig. Detta har ändrats och nu måste man beställa en areal- och gränsutredning för att  
erhålla en korrekt areal. När en avstyckning gjorts fastställs den kvarvarande fastighetens areal till den  
tidigare officiellt fastställda arealen med avdrag för avstyckningens areal. Många gånger är det uppenbart att 
den då erhållna arealen är felaktig och det kan ibland innebära att den faktiska arealen är upp till 50 procent 
större och Lantmäteriet vägrar att korrigera densamma. Rent teoretiskt kan en areal på en fastighet bli  
negativ om avstyckningen efter uppmätning är större än den officiellt registrerade arealen på hela fastigheten 
före avstyckningen. Hur ställer sig Lantmäteriet då? Kostnaden för att en gränsbestämning och uppmätning 
kan bli mycket dyrbar, faktiskt över 100 000:- och det är inte rimligt att ägaren själv måste bekosta rättelsen 
av ett av Myndigheten tidigare begånget fel. 
 
Om det nu är så att Lantmäterimyndigheten vägrar att delvis privatisera lantmäteriverksamheten och  
dessutom förhindrar kommunerna att starta kommunala myndigheter borde regeringen ingripa och ge nya 
direktiv för att öppna för denna möjlighet.  
 
De stora problemen består till stor del av personalbrist som i sin tur beror på att Lantmäteriet betalar för 
låga löner till de högutbildade lantmätarna, en civilingenjörsutbildning. En nyutexaminerad lantmätare har en 
månadslön på 26 000:- - 30 000:-  och efter 20 år en lön på 35 000:- - 40 000:-. Höj lönerna rejält, säg med 
30 procent så att anställningen blir så attraktiv att personalen stannar och förrättningstiden kan återgå till 
den normala, dvs tre till fyra månader. Höj förrättningskostnaderna i motsvarande grad; det skulle vara  
lönsamt för såväl sakägarna som samhället. (DM) 



 

 

TRENDER I ÖVERLÅTELSER AV  
LANTBRUKSFASTIGHETER SEDAN ÅR 2000 

 
Antalet överlåtelser uppgår årligen till drygt 10 000 och uppemot 60 procent säljs på öppna marknaden.  
Den långsiktiga trenden är att dessa ökar, från ca hälften till 60 procent på 20 år och att släktöverlåtelserna 
minskar i motsvarande grad från knappt 40 procent till drygt 30 procent. En annan intressant utveckling är 
att såväl säljarnas som köparnas medelålder sjunker. Under perioden har säljarnas medelålder sjunkit från  
80 år till 73,7 år, vilket ju egentligen fortfarande får anses väldigt högt. Köparnas medelålder har sjunkit i 
motsvarande grad år från 64 år till 56 år, vilket också får betraktas som oväntat hög. Ålderskillnaden mellan 
säljare och köpare är dock konstant, cirka 17 år.  
 
Slutsatserna man kan dra av denna sammanställning är att generationsskiftena sker tidigare och att färre 
inom familjen för bondetraditionen vidare. De höjda marknadsvärdena och de enskilda lantbruksföretagens 
ökade storlek har naturligtvis försvårat övertagandet samtidigt som kravet på den ekonomiska likabehand-
lingen av syskonen har ökat. 
 
Vi har noterat att våra säljare följer trenden. Säljarna är yngre och föredrar att skapa ett annat slags aktivt liv 
med utlandsresor och dylikt och därmed ta igen den tid som under ett helt liv har ägnats åt hårt och mödo-
samt arbete på gården. De höga marknadspriserna underlättar ju även dessa beslut. 
 
Antalet förvärv från staten till naturreservat och liknande har ökat under perioden. Detta i kombination med 
att brukningsenheterna blir allt större minskar ju antalet brukningsenheter totalt sett. 
 

GENERATIONSSKIFTE 

 
 
 

GÅVA   KÖP 

- Stämpelskatt 1,5% 

- Reavinstskatt 22-27 % av reavinsten 

Överlåtes (även sparat) Räntefördelningsunderlag Skapas 

Överlåtes Skogskonto - 

Överlåtes Expansionsfond - 

Överlåtes Periodiseringsfond - 

Sannolikt förbrukad Skogsavdrag Ja 

Vederlagsrevers   Äktenskapsförord 

Ingen gåvoskatt   Testamente 

Enskild egendom   Stort virkesförråd 

Villkor   Hög lönsamhet 

Testamente     

Låg lönsamhet     



 

 

 

             SYSKON 

 

KÖP OCH GENERATIONSSKIFTEN JORD/SKOG PER ÅR 
 
 
 

Släktköp, intressegemenskap  2 500 (22%) 
Rena köp, tredje man 3 500 – 4 000 (32%) 
Gåva 2 500 (22%) 
Arv, testamente, bodelning 2 600 (23%) 
                                                                        
Summa ca 11 350 
 
Totalt finns drygt 230 000 ägare till jord- och skogsfastigheter i Sverige. 
 
Drygt 1,6 % av dessa säljs årligen på öppna marknaden. 
 
Cirka 5 % av gårdarna byter ägare varje år. 
  
Genomsnittlig innehavstid 20 år. 

 
 

Kombination köp/gåva 

Gåva till alla barn - en köper ut 

Stickår 1952 nytt på gång 

Högt ingångsvärde - förenklar 



 

 

KÖP ELLER GÅVA 
 

 
Ett köp är att rekommendera om 
 merkostnaderna kompenseras av framtida skattelättnader inom en överskådlig period 
 den förväntade lönsamhet i företaget är hög. 

 
Ett köp innebär 
+ bättre utgångsläge för beräkning av räntefördelning och expansionsform 
+ nya anskaffningsvärden och underlag för värdeminskningsavdrag på byggnader 
+ nytt skogsavdrag 
- i regel högre skuldsättning än vid gåva 
- att någon ska betala säljarens skatter 
- högre anskaffningsavgift 
 
 
 
En gåva är att rekommendera om 
 nyttan av förbättrat anskaffningsvärde är begränsad 
 lönsamheten är låg 
 företaget har inte utrymme för expansion (Om fastighetens värde ligger under taxeringsvärdet blir det 

med automatik en gåva, annars kan man välja att genomföra överlåtelsen som ett köp.) 
 

En gåva innebär 
+ lägre skuldsättning än vid köp 
+ inga transaktionsavgifter för givaren 
- att gåvotagaren övertar givarens skogsavdragsutrymme, medgivna värdeminskningsavdrag,  
  omkostnadsbelopp samt underlag för värdeminskningsavdrag 
- sämre utgångsläge för beräkning av räntefördelning och expansionsfond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRISUTVECKLING ÅKERMARK SKÅNE 
 

Exkl. byggnader, inkl jaktvärde per hektar 
Notera att prisprövning rådde t o m 1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lokala variationer förekommer. Högst pris i södra och sydvästra Skåne, lägst i mellanbygder 
 och nordväst och i Kristianstadregionen. Detta innebär att klass 9 är dyrare på Söderslätt och 
 Österlen än i t ex nordvästra Skåne. 
 
 

 Klass 10 Klass 8 Klass 6 Klass 4 
1982 35 000 kr 25 000 kr 20 000 kr 15 000 kr 
1985 40 000 kr 27 000 kr 23 000 kr 17 000 kr 
1988 45 000 kr 35 000 kr 27 000 kr 20 000 kr 
1990 50 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 22 000 kr 
1993 40 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 20 000 kr 
1996 55 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 
1997 75 000 kr 55 000 kr 40 000 kr 27 500 kr 
1998 95 000 kr 70 000 kr 50 000 kr 30 000 kr 
1999 125 000 kr 90 000 kr 55 000 kr 35 000 kr 
2000 135 000 kr 95 000 kr 60 000 kr 40 000 kr 
2001 150 000 kr 110 000 kr 70 000 kr 45 000 kr 
2003 170 000 kr 135 000 kr 90 000 kr 50 000 kr 
2004 180 000 kr 140 000 kr 100 000 kr 60 000 kr 
2005 180 000 kr 140 000 kr 100 000 kr 60 000 kr 
2006 200 000 kr 150 000 kr 110 000 kr 75 000 kr 
2007 280 000 kr 210 000 kr 140 000 kr 90 000 kr 
2008 325 000 kr 260 000 kr 200 000 kr 130 000 kr 
2009 280 000 kr 220 000 kr 170 000 kr 110 000 kr 
2010 300 000 kr 240 000 kr 190 000 kr 125 000 kr 
2011 340 000 kr 270 000 kr 210 000 kr 140 000 kr 
2012 350 000 kr 280 000 kr 220 000 kr 160 000 kr 
2013 340 000 kr 270 000 kr 200 000 kr 150 000 kr 
2014 360 000 kr 290 000 kr 220 000 kr 170 000 kr 
2015 380 000 kr 310 000 kr 240 000 kr 180 000 kr 
2016 425 000 kr 350 000 kr 270 000 kr 200 000 kr 
2017 450 000 kr 360 000 kr 285 000 kr 210 000 kr 
2018 475 000 kr 380 000 kr 300 000 kr 210 000 kr 
2019 450 000 kr 360 000 kr 275 000 kr 190 000 kr 
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BANKERNA, RÄNTAN OCH VALUTAN 
 
Bankernas beslutsstruktur har under det senaste året koncentrerats ytterligare, kanske särskilt hos  
Landshypotek och Sparbankerna. De flesta ärenden skall dras i flera instanser och besluten fattas allt längre 
från kunden och handläggaren, dvs kännedomen om kunden får allt mindre betydelse och primärhandlägga-
rens ansvar och inflytande reduceras, vilket i sin tur i framtiden negativt kan påverka kvaliteten på handläg-
garna. Min bedömning är att en verksamhet fungerar bäst om den är starkt decentraliserad till den lokala  
nivån, där verkligheten är. Detta gäller för mäklare, enskilda bönder, militärt ledarskap etc och borde även 
gälla för kreditgivning. 
 
Vi har också tagit del av penningtvätten i Swedbank och Danske Bank och hur tondövt ledningen har  
hanterat skandalerna. Säkerligen finns det ett samband mellan frånvaron av starka ägare av kött och blod 
och vad som hänt i dessa helt tjänstemanna och kooperativt styrda banker.  
 
Räntan ligger kvar på osannolikt låga nivåer även om den under det senaste året stigit med kanske 0,2 - 0,3 
procent till 0,9 till 1,2 procent beroende på kreditgivare och säkerhet. Säkerheten får dock allt mindre  
betydelse; man tittar på kassaflödet och kräver en betalningskapacitet på tre till fem procent av lånebe-
loppet. Å ena sidan är det egendomligt med tanke på under hur lång tid vi haft extremt låga räntor men å 
andra sidan kanske det är korrekt med tanke på de osäkerheter vi lever med i vår lilla skvalpvalutavärld. 
Dock torde en utlåning på upp till 50 procent av marknadsvärdet vara tämligen riskfri. Förutom en kort  
period under våren 2008 har marknadsräntan inte överstigit 4 procent sedan 2003. 
 
Hösten 2017 var våt och besvärlig och torkan 2018 ledde till att lantbruket i Sverige fick två svaga år i rad  
vilket påverkat böndernas resultaträkningar negativt. Detta ligger dem i fatet då nya krediter skall upptas för 
att göra markförvärv etc. Nu ser vårgrödorna fantastiskt fina ut och vi får hoppas på en bra skörd 2019 som 
återigen kan ge starka resultaträkningar och fetare balansräkningar. 
 
Räntorna har ju som tidigare nämnts legat på mycket låga nivåer under lång tid och Riksbankens hot om 
höjd räntebana har skjutits upp gång på gång. Ofta hör man kommentarer om att politikerna aldrig skulle 
acceptera en kraftigt höjd ränta. Det kan vara på sin plats att konstatera att politikerna har ett mycket  
begränsat inflytande över ränteutvecklingen. Vissa makropolitiska beslut kan marginellt påverka räntan och 
även Riksbankens instrument är begränsade. Nej, det är naturligtvis helt andra främst globala faktorer som 
styr den svenska räntenivån och skulle räntorna globalt börja stiga har vi mycket litet att sätta emot. Dock 
finns det ännu inga tecken på att räntorna drastiskt kommer att stiga. Den globala utbudsekonomin är  
mycket stark men man vet inte vad som kommer att hända när Kinas bytesbalans blir negativ och åtstram-
ningar där kan komma att göras. 
 
Sedan flera år har vi i våra marknadsbrev uppmärksammat den svenska kronans allt svagare värde. Nu  
har detta faktum allmänt uppmärksammats och man konstaterar att den svagare kronan håller nere  
omvandlings- och rationaliseringstrycket i den svenska industrin och ekonomin och att vi alla blir fattigare 
i ett med omvärlden jämförande perspektiv. Svenska kronan har under det senaste året tappat i värde mot 
alla för oss betydelsefulla valutor, se tabell. T o m mot det Brexitdrabbade pundet har kronan tappat 4,5  
procent i värde. 
 
Den svenska kronan har under den senaste tiden stärkts mot endast tre valutor och det är Haitis, Jamaicas 
och Gambias. Tala om skvalpvaluta! 
 
För svenskt lant- och skogsbruk är dock kronförsämringen positiv eftersom våra produkter säljs till  
världsmarkandspris och det håller således även uppe värdet på åker- och skogsmarken (DM). 
 
 
 



 

 

VÄXELKURSER VIS A VIS SVENSKA KRONAN 
 
 
 Våren 1981 Maj 2019 (38 år) Kronförsämring 
 
Schweizerfranc 2,47 9,51 +285% 4%/år 
 
Danska kronan 0,76 1,44 +89% 1,8%/år 
 
US Dollar 5,25 9,60 +83% 1,7%/år 
 
D-Mark*/Euro 4,37 10,76 +146% 3%/år 
 
*)  Omvandlad till Euro 
 
 
 
 

       GULDPRIS 
 
 
1981    62 000:-/kg   =  1,8 ha åkermark (35 000:-/ha)       8 ha skogsmark (8 000:-/ha) 
 
 
2019  381 000:-/kg   =  0,85 ha åkermark (450 000:-/ha)       3,75 ha skogsmark (100 000:-/ha) 
         (mindre än hälften jämfört med 1981) 
 
 
 
 

KRONFÖRSVAGNING 
 

  $USD €EURO DK £PUND CHF 

2011 6,68 9,04 1,22 10,63 7,00 

Maj 2018 8,84 10,30 1,39 11,86 8,69 

Maj 2019 9,60 10,76 1,44 12,39 9,51 

Förändring  
2011 - 2019 (8 år) 

./. 44% ./. 19% ./. 18% ./. 16,5% ./. 36% 

Förändring 1 år 
 

./. 8,6% ./. 4,5% +./. 3,6% ./. 4,5% ./. 9,5% 



 

 

RÄNTEUTVECKLING BOTTENLÅN 1995 – 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  0 – 5 Trend 
 
Växtodling  4  
 
Hästgårdar  3  
 
Mjölkgårdar  3  
 
Svingårdar    
 
Fjäderfä - kyckling  3  
Fjäderfä - ägg  3  
 
Skogsfastigheter  5  
 
Vindkraft  1  
 

   Livsstilsgårdar  3 

Juni 2016 1,40% 1,50% 1,90% 1,56% 14,1 
Juni 2017 1,20% 1,50% 2,00% 1,56% 14,1 
Maj 2018 1,00% 1,10% 1,60% 1,23% 11,1 
Maj 2019 1,20% 1,30% 1,80% 1,43% 12,9 
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JORDBRUKSEKONOMI PÅ 1930-TALET 
 
Min far, Gunnar Magnusson i Ledum i Kville socken i Bohuslän, gick 1933 på Dingle Lantmannaskola och 
hans läroböcker har vi fortfarande kvar i familjen. Två stora tjocka böcker i växtlära och djurskötsel men det 
är framför allt läroboken i "Jordbruksekonomi" av agronomen Ludvig Nanneson som väckt mitt  
intresse. Ludvig Nanneson är för övrigt morfar till Raoul Hamilton och farmors far till Alexandra på 
Ovesholm. 
 
Boken, utgiven 1930 med uppdateringsanteckningar 1933, tar upp faktorerna som styr marknadsvärdet på 
åkermarken, sambandet mellan insatsvaror, dränering m.m. och avkastningen, nybyggnadskostnader för  
ekonomibyggnader, dragkostnader för häst respektive traktor per ha etc. Boken känns fortfarande rykande 
aktuell och håller mycket hög klass. Den visar också att inget är nytt under solen utan beräkningsmodellerna 
är desamma och ambitionerna likaså. 
 
Värdet på åkermarken 1928 i södra Sverige uppskattades till 2 660:- per ha men sjönk under krisåren 1931-
1932 till 1 560:-, dvs en prisnedgång med ca 40 procent. Detta ledde till många konkurser och likviditet  
saknades såväl hos bönderna som hos bankerna. Kalkylräntorna för mark låg på fyra procent och för insats- 
och driftskapitalet på sex procent vilket även motsvarade avkastningen. Boken redogör för resultaten med 
ett eget kapital om 50 procent av det totala kapitalet, vilket även då ansågs vara en rimlig relation. 
 
Faktorerna som positivt påverkar fastighetspriserna listas: 
1. Stigande pris på jordbrukets produkter 
2. Sjunkande pris på mänsklig arbetskraft och på driftsförnödenheter, tex konstgödsel, maskiner, redskap 
3. Tekniska framsteg som ökar nettoavkastningen, dvs arbetssparande metoder, växtförädling och djuravel 
4. Sjunkande penningränta 
Fortfarande en aktuell listning... 
 
Ett kapitel redogör för nybyggnadskostnaden för bostäder och ekonomibyggnader och en jämförelse kan 
göras: 
 
 År 1930  År 2019 
 
Bostad 75:- per kvm 25 000:- per kvm  333 gånger dyrare 
Loge/maskinhall 15:- per kvm 1 500:- per kvm 100 gånger dyrare 
Nötkreatursstallar, förm mjölk 300:- per plats 80 000:- per plats 266 gånger dyrare 
   men nu betydligt rationellare 
 
Arbetstimmar per ha höstvete 180 tim 3 tim 
Sockerbetor per ha 800 tim  7 tim 
Vall per ha 60 tim 15 tim 
 
Arbetslön körkarl/traktorförare 45 öre/tim 225:-/tim 
 
Här ser vi bra exempel på den tekniska utvecklingen som naturligtvis ökat lönsamheten och gjort  
arbetsinsatsen lättare. 



 

 

 
En jämförelse görs mellan kostnaden för plöjning med traktor eller häst. Med traktor kunde man plöja 0,17 
ha per timma till en kostnad på 30:- per ha och med häst, tvåspann och körkarl ligger kostnaden på 31,25 
per ha. Ett fyrspann med körkarl kostar dock endast 25:60 per ha och är således 15 procent effektivare än 
traktordriften. Det framgår även med beräkningar att oxens roll förvann pga att arbetslönerna steg för kör-
karlen och gjorde därmed oxen olönsam. Intressant konstaterande. Nu ser vi robotmaskiner som  
konkurrerar ut traktorföraren. 
 
Man reflekterar även över att traktordriften friställer stora arealer som tidigare använts för produktion av 
foder till hästarna. Det krävdes ca en häst per 10 ha åker och en fjärdedel av arealen gick åt för att föda  
hästen. 
 År 1930 År 2019 
 
Vete per kg 0,23 SEK 2,06 SEK 9 ggr 
Havre per kg 0,16 SEK 2,00 SEK 12,5 ggr 
Fläsk per kg 1,10 SEK 15,00 SEK 14 ggr 
Mjölk per kg 0,23 SEK 3,70 SEK (4,85 EKO) 37 ggr 
Ägg per kg 0,16 SEK 12,00 SEK 75 ggr 
Index (KPI) 100 3 008 30 ggr 
 
Här har vi inte haft samma prisutveckling som  på kostnaderna men å andra sidan har ju avkastningen ökat 
väsentligt.  
 
I tidigare marknadsbrev har jag framhållit lantbruksskolornas stora betydelse för lantbrukets utveckling.  
Det systematiska tänkandet, kalkylerna, personkontakterna etc kan inte nog framhållas... (DM) 

Ett axplock av sålda fastigheter 
under 2018—2019 

Lantbruk och skogsbruk 

Sövestadby - Ystad 90 ha Applehult - Osby 190 ha 



 

 

 

Ett axplock av sålda fastigheter 
under 2018—2019 

Lantbruk och skogsbruk 

Lörby - Sölvesborg 23 ha Margreteberg - Halmstad 350 ha 

Valleberga - Ystad 85 ha 

Södra Essestorp - Hässleholm 100 ha 

Assertops Gård - Helsingborg 170 ha 

Brösarpsholm - Sjöbo 46 ha 



 

 

 
Lantbruk och skogsbruk 

Gummarp - Ö Göinge 35 ha Tunby - Tomelilla 60 ha 

Silbodals-Risviken - Årjäng 214 ha 

Norraby - Svalöv 48 ha 

Sannerhult - Färgelanda 296 ha 

Älmeberg - Nybro 155 ha 

Ett axplock av sålda fastigheter 
under 2018—2019 



 

 

 

Äsphult - Kristianstad 26 ha Korsaröd - Höör 19 ha 

Munkagårda - Svalöv 1,3 ha 

Rybo Gård, Lyngby - Kristianstad 41 ha 

Bosjökloster - Höör 3,3 ha 

Hästveda - Hässleholm 1,8 ha 

Livsstilsboende samt häst- och smågårdar 

Ett axplock av sålda fastigheter 
under 2018—2019 



 

 

 

Änkarp - Eksjö 10 ha Sövdeborg - Sjöbo 5 ha 

Nöbbelöv - Lund 0,6 ha 

Alberta Kvarn - Staffanstorp 4 ha 

Särslöv - Kävlinge 0,8 ha 

Trä - Svalöv 10 ha 

Livsstilsboende samt häst- och smågårdar 

Ett axplock av sålda fastigheter 
under 2018—2019 



 

 

 

NYA MEDARBETARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusti 2018 utökade vi Kristianstadkontoret 
med skogsmästare Felix Lindström. Felix driver 
med sin familj 175 ha jord och skog i nordöstra 
Skåne och jagar mer än gärna på sin fritid. Felix 
har under sina 8 år som fastighetsmäklare på LRF 
stor erfarenhet av förmedling av såväl skog som 
växtodlings- och djurgårdar.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj 2019 utökade kontoret i Lund med  
Charlotte Lindén som ny mäklare av häst- och 
smågårdar. Charlotte är agronom med ekonomisk 
inriktning och har tidigare jobbat med spann-
målshandel på Svenska Foder. Med rötterna på 
landsbyggden, hästar och med ett brinnande  
engagemang och intresse för försäljning är  
Charlotte redo för nya uppdrag på Skånegårdar. 



 

 

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 

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

Ann Herstedt 
Marknadsansvarig 
Förvaltar våra hyresfastigheter 
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, S Småland 
044-35 23 01 

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

Karin Westerberg 
Fastighetsmäklarassistent 
Planritningar, fotografering, 
bistår mäklarna med visningar 
mm 

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

Skånegårdars medarbetare 

LUND 

KRISTIANSTAD JÖNKÖPING 

Daniel Johammar 
Reg mäklare 
Lantbruk, skogsfastigheter 
0522-190 41 

UDDEVALLA 

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

KRISTIANSTAD 

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

Charlotte Lindén 
Agronom, reg mäklare 
Häst- och avstyckade gårdar 
046-19 05 59 



 

 

KLIMATPOSITIV 
 
Sedan 2007 har vi ett eget vindkraftverk i Dalsland som årligen producerar ca 1,6 miljoner kWh.  
Totalt konsumerar vår koncern ca 1 milj kWh så vi genererar ett överskott av el om ca 0,6 milj kWh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNDABRYGGERIET 
 
I slutet av förra året förvärvade vår koncern Lundabryggeriet. Detta har sedan 2012 varit inrymt i ett  
fd svinstall på familjen Magnussons gård Fridhill i Torna Hällestad. Bryggerikapaciteten uppgår till 120 000 
liter per år och fn bryggs åtta olika sorter, bl a en mycket populär lättöl. Hittills har försäljningen uppgått till 
endast hälften av kapaciteten men vi räknar med att under det kommande året uppnå full kapacitet. Inom 
kort öppnar vi en restaurang i gamla cykelaffären under Skånegårdars lokaler där vår öl skall säljas och  
detsamma gäller en restaurang i Höör. Bryggare är Bosse Bergenståhl och VD Gustaf Magnusson-Kroon. 
(DM) 



 

 

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 

Följ oss gärna på Facebook 

Huvudkontor Lund 
Bredgatan 25, 222 21 Lund, 046-19 04 40 

www.skanegardar.se   -   info@skanegardar.se 
 

Kristianstad - Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad 
Jönköping - Huskvarnavägen 80, 554 54 Jönköping 

Uddevalla - Museigatan 2, 451 50 Uddevalla 
 


