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DAG MAGNUSSON REFLEKTERAR
Då jag varit ute och hållit anföranden bland jord- och skogsägare, banker m fl har jag ofta fått
frågan ”Hur ser nästa kris ut och när inträffar den”. Mitt svar är alltid att man aldrig kan förutse
när och varför en kris inträffar. Det ligger i sakens natur att den inte är förutsägbar. Är den det kan
man ofta tämja den och hantera och dämpa den i sin linda. Coronapandemin! Vem kunde förutse
den och vem kunde bedöma vilka enorma konsekvenser den har fått och kan komma att få?
Det är en av de värsta kriserna någonsin och bankkrisen på 1990-talet och finanskrisen 2008
framstår som västanfläktar. Till sin omfattning måste vi gå tillbaka till 1930-talet och vid en
jämförelse fick naturligtvis digerdöden i mitten 1300-talet ännu större konsekvenser. BNPsiffrorna faller, utrikeshandeln minskar drastiskt, arbetslösheten ökar, statens kostnader skenar
och intäkterna faller. Men ändå; vår bransch märker knappt av krisen! Efterfrågan på fast egendom är god, priserna stiger, räntorna har stabiliserats på en låg nivå, bankerna lånar ut pengar
och lant- och skogsbrukare har framtidstro. Kanske kan pandemin t o m stärka den nationella
livsmedelsproduktionen. I skrivande stund, november 2020, har Skånegårdar förmedlat affärer för
ca 1,3 miljard hittills under året , vilket motsvarar vad vi närmast säljer under ett helt år.
Under flera år har jag påpekat att den kraftiga värdestegringen på jord- och skog delvis beror på
den succesivt försvagade kronan. Sedan början av 1980-talet har den svenska kronan försvagats
med i snitt ca 3 procent gentemot D-marken/Euron vilket gynnat svenskt jord- och skogsbruk.
Detta eftersom världsmarknadspriserna hållits upp i svenska kronor. Värdestegringen på jord och
skog under samma tidsrymd uppgår till mellan 6 och 7 procent per år i snitt. Uttryckt i Euro har
värdestegringen således endast varit 3 till 4 procent per år.

Varför fortsätter då värdestegringen trots att den svenska kronan under det senaste halvåret förstärkts med upp till 10 procent mot Euron och nästan 20 procent mot Dollarn. Sannolikt p g a
att räntan är stabil och uppgår för de flesta låntagare i branschen till mellan en och 1,5 procent.
Eftersom kronan stärkts minskar risken för en räntehöjning och bankerna själva tror att räntan
kommer att ligga på den motsvarande nivån några år fram över. Räntekostnaden på åkermark är
lägre än marknadsarrendena och de som köper skog har högre avkastning efter förvärvet än om
de har pengarna kvar på banken. Lågräntesamhället är etablerat och marknadsvärdena anpassar
sig till detta.
Marknadsvärdet på åkermarken har under det senaste året ökat med ofattbara 10 procent och på
Söderslätt och Österlen görs nu affärer på de bästa jordarna med bra arrondering över 500 000:per ha eller på samma nivå som ett kg guld kostar. Åker och skogsmarken har dock ökat i värde
dubbelt så mycket som guldet under de senaste 40 åren. Även de sämre jordarna har ökat i värde
men i NV Skåne står jordvärdena och stampar i stort sett på samma nivå som för 10 år sedan.
Den kraftiga återhämtningen beror också på att vi 2018 och början av 2019 hade en nedgång på
cirka fem procent p g a torkan 2018. De negativa effekterna av denna är nu helt utraderade inte
minst p g a de goda skördarna 2019. Just nu ökar smittspridningen av coronan snabbt och vi
märker att utbudet på jord och skog minskar. Möjligen avvaktar säljarna men köptrycket är stort.
Lund november 2020
Dag Magnusson

SKÅNE

PRISUTVECKLING ÅKERMARK I

PRISUTVECKLING ÅKERMARK I 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
2019
2020

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
450 000 kr
500 000 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
360 000 kr
390 000 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
275 000 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
190 000 kr
210 000 kr

Lokala variationer förekommer. Störst variation i södra och sydvästra skåne,
lägst i mellanbyggder och nordväst och i Kristianstad regionen. Detta innebär att klass 9 är dyrare
på Söderslätt och Österlen än i t.ex. Nordvästra Skåne.
Källa: Skånegårdar AB, 2020

SNART ETT ÅR I CORONANS GREPP—SÅ PÅVERKAR
DET EN FÖRSÄLJNING
Det har gått nio månader sedan det första svenska coronafallet bekräftades. Trots att livet
på många sätt har blivit väldigt annorlunda så har bostadsmarknaden lyckats hålla igång och
dessutom gått riktigt bra, men inte utan en viss anpassning från oss som fastighetsmäklare.
I början av pandemin då väldigt stor andel av befolkningen arbetade hemifrån hade vi väldigt stort
intresse av att gå på visningar. Inte helt ovanligt att vi hade ett 40 tal sällskap som önskade visning
första veckan en fastighet var på marknaden. Detta bemötte vi med begränsningar i antal och
tidsbokade visningar alternativt enskilda visningar. Beroende på gårdens utformning och storlek
varierade antalet personer per visning samt att vi under visningstillfället erbjöd enligt överenskommelse med säljarna, visningsdeltagarna möjlighet att tvätta händerna och vi som mäklare
tillhandahöll handsprit och i en del fall även munskydd och handskar. Det har varit en stark
marknad under 2020 och trycket på visningar håller i sig även om det som sedvanligt går ner lite
under de kallare månaderna. Vi fortsätter att under pågående visningar sprida ut spekulanterna och
påminna dem vid behov om att hålla avstånd. Om ett sällskap är i bostaden så ber vi nästa sällskap
att börja i stallen osv. och på så vis sprider vi ut sällskapen. Då det oftast är större ytor på fastigheterna finns den möjligheten. Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
stannar hemma vid symtom och ber kunder att göra detsamma. Efterfrågan på digitala/
videovisningar har inte varit stor. Spekulanterna vill se gårdarna live och få känsla för miljö,
område och läge.

SMÅGÅRDAR OCH HUS PÅ LANDET
Under det senaste halvåret har vi märkt av en kraftigt ökad efterfrågan på smågårdar och hus på
landet. Ofta hamnar slutpriset en bit över det begärda priset och budgivningarna är i regel snabba.
Yngre och medelålders personer vill ha en meningsfull fritid som ett boende på landet ger och särskilt då i förhållande till hur många aktiviteter i tätorterna och städerna stängs ner. Många nämner
också att de vill flytta från storstäderna och den miljö som finns där för att barnen ska kunna gå i
lugnare skolor med en bättre social kontroll. Sannolikt kommer detta att hålla i sig över en längre
tid. Coronapandemin kommer sannolikt medföra att arbete hemifrån ökar även efter pandemin
vilket torde ge ytterligare ökad efterfrågan av boende på landet.

BANKERNA
De flesta banker har långa beslutstider för att bevilja nya lån. Vidare kräver bankerna i regel en
mycket omfattande genomlysning av låntagarens ekonomi, man har börjat titta på hur nästa
generationsskifte kommer att se ut mm. Det räcker inte heller med fullgoda säkerheter utan
låntagaren måste vissa att kapitalströmmarna räcker till såväl ränta om 5-6 procent samt
amortering, vilken i regel uppgår till 2 procent vid nyupplåning.

ÄGANDERÄTTEN OCH MYNDIGHETERNA
Den som är en aktiv företagare och entreprenör och som har ambitionen att utveckla sitt företag
på olika sätt hamnar ofta i långa processer vid tillståndsgivning för bygglov, skogsavverkningar,
lantmäteriförrättningar, miljötillstånd och även i skattefrågor. Vi på Skånegårdar lägger mycket tid
på att hantera myndigheter. Författa skrivelser, yttranden, överklaganden, besvara frågor från
tjänstemän mm. Allt oftare ifrågasätts lantmäteri-ansökningar, utfärdade rationaliseringsintyg för
att erhålla förhöjt skogsavdrag eller erhålla rätt att överföra en reavinst till ersättningsfonden,
gjorda avverkningsanmälningar mm. Den enskildes kamp för att få ut en skälig ersättning vid
bildandet av naturreservat eller annan intrångsersättning har också blivit betydligt mer ansträngande. Myndigheternas tjänstemän bortser från sakliga argument och driver igenom beslut som
sedan måste överklagas. Själva hanteringen är tidsödande men även processen i sig leder till
väsentliga tidsutdräkter.
Myndigheterna säger sig se positivt på att rättsprocesserna förs i högre instanser för att prejudikat
ska erhållas. Emellertid beaktas inte den enskildes frustration över att driva dessa ärenden och
lagstiftaren förhåller sig passiv istället för att ta itu med denna myndighetsaktivism.
Nedan listas ett antal frågor som varje aktiv markägare, stor eller liten, kommer i kontakt med .

Hot mot äganderätten
Skogsstyrelsen
•
•
•
•
•

murklor, lavskrika, tjäder, svamp,
fjällnära skogar
nyckelbiotoper och artskyddsförodningar
(inventeringar)
offentlig avverkningsanmälan
dubbla roller (s-planer, beslutsfattare)
godtyckliga inlösenregler

Naturvårdsverket
•
reservat (intrångsersättningar)
•
naturvårdsområden
•
godtyckliga inlösenregler

Lantmäteriet
•
•

restriktioner rörande fastighetsbildning
tidsutdräkter

Länsstyrelser/kommuner
•
miljöbalken
•
strandskydd 100—300 m
•
skydd av åkermark (ej byggbar)
•
miljöinspektioner
•
vattenskyddsområden
Regeringen tar över beslutet
•
Gotland Nordkalk
•
Lysekil Preemraff

Naturskyddsföreningar
•
remissinstans/påverkansgrupp/rätt att
anmäla
•
resursstyrka genom statliga bidrag

Djurrättsaktivister
•
gårdsbesök
•
störning vid jakt

Missbruk av allemansrätten
•
lägerverksamhet
•
kommersiell bär– och svampplockning
•
turridning
•
terrängcykling
•
snöskoter

Trafikverket
•
dyrbar tillståndsgivning

Fördämningar, kvarnar, vattenkraftverk
•
rivningsförelägganden
•
nya krav på fiskvägar

Skatter
•
reavinstskatter vid rationaliseringsförvärv
•
ersättningsfonder
•
återinföra fastighetsskatt

Myndigheter på glid
•
aktivister som tjänstemän
•
överklagar beslut
•
hur länge kan vi lite på domstolar

Jordbruksverket
•
ersättningsförvärv vid intrångsersättning

Åtgärder
•
påverka politiker
•
insändare, debattartiklar
•
reagera vid varje inskränkning

RÄNTEUTVECKLING
RÄNTEUTVECKLINGBOTTENLÅN
BOTTENLÅN 1995 -1995—2020
2020
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Febr
Febr
Febr
Jan
Dec
Mars
Mars
Jan
April
Febr
Febr
Febr
Juni
Juli
Juni
Juni
Juni
Maj
Maj
Juli

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Rörlig
ränta
10,25%
9,25%
5,45%
5,50%
4,35%
4,55%
4,45%
4,50%
4,60%
2,85%
2,15%
2,35%
3,70%
4,60%
2,00%
1,60%
3,10%
4,10%
2,70%
2,20%
1,50%
1,40%
1,20%
1,00%
1,20%
1,00%

2 år
11,25%
8,75%
6,00%
5,70%
4,55%
5,75%
4,90%
5,15%
4,65%
3,00%
2,90%
3,05%
4,00%
4,40%
2,60%
2,25%
3,85%
3,50%
2,70%
2,40%
1,50%
1,50%
1,50%
1,10%
1,30%
1,10%

5 år
11,75%
9,90%
7,25%
6,25%
5,35%
6,35%
5,55%
5,75%
5,25%
3,85%
3,45%
3,60%
4,25%
4,55%
4,20%
4,05%
4,90%
3,90%
3,10%
3,10%
2,00%
1,90%
2,00%
1,60%
1,80%
1,20%

Genomsnitt
11,10%
9,30%
6,20%
5,80%
4,75%
5,55%
4,95%
5,15%
4,85%
3,25%
2,85%
3,00%
4,00%
4,50%
2,75%
2,65%
3,95%
3,85%
2,85%
2,60%
1,67%
1,56%
1,56%
1,23%
1,43%
1,07%

Index
100,0
83,7
55,8
52,2
42,7
50,0
44,6
46,4
43,5
29,0
25,6
27,0
36,0
40,5
24,7
23,9
35,6
34,5
25,6
23,4
15,0
14,1
14,1
11,1
12,9
9,6

MARKNADSBAROMETERN OKT 2020
0-5
Växtodling

5

Hästgårdar

3

Mjölkgårdar

3

Svingårdar

3

Fjäderfä - kyckling
Fjäderfä - ägg

3
3

Skogsfastigheter

5

Vindkraft

2

Livsstilsgårdar

4

Trend

AVSÄTTNING TILL ERSÄTTNINGSFOND OCH
SKATTEVERKETS SNÄVARE TOLKNING
Fram till skatteomläggningen 1990 kunde alla som sålde en lantbruksfastighet skjuta upp reavinstskatten genom att förvärva en ersättningsfastighet eller göra en avsättning av reavinsten till ersättningsfonden för senare förvärv. Detta underlättade möjligheten att byta upp sig, dvs sälja en mindre
fastighet för att köpa en större gård med större utkomstmöjlighet. Borttagandet av den
generella regeln har gjort det dyrare att flytta och istället har tillköp av grannfastigheter premierats
och idag försäljs flertalet av alla fastigheter till grannar eller lantbrukare inom ett rimligt avstånd.
Emellertid lät man möjligheten att skjuta upp reavinstskatten vara kvar i de fall fastigheten såldes
till en granne och affären var att betrakta som ett rationaliseringsförvärv. Detta har möjliggjort för
många att investera i större lantbruksföretag på annan ort och inte behövt skatta av reavinsten som
ju i många fall kan vara mycket betydande eftersom gården kan ha varit i släkten länge och överlåtes
genom arv eller gåva. Vidare har den kraftiga värdestegringen ytterligare ökat problemet med
"flyttskatten". Det bör nämnas att denna uppskjutna reavinstskatt inte har med den uppskjuta
flyttskatten avseende bostäder att göra utan är en äldre lagstiftning härrörande från 1969.
Motivet till att tillåta att reavinstskatten kan skjutas upp är att lagstiftaren velat underlätta lantbrukets yttre rationalisering, dvs skapa större brukningsenheter och därigenom öka den enskilde
lantbrukarens inkomster. De större brukningsenheterna har även lett till att kostnaden för att
producera livsmedel sänkts och stärkt det svenska lantbruket i konkurrensen med utlandet; en
viktig faktor för att bibehålla en levande landsbygd.

Sedan ett par år tillbaka har dock Skatteverket blivit betydligt mer restriktivt med att godkänna
avsättning till ersättningsfonden. Det började med att Skatteverket på eget bevåg i ett s.k
"ställningstagande" satte gränsen för ett rationaliseringsförvärv av skogsfastighet att skogsinnehavet
efter förvärvet skulle uppgå till minst 400 ha. Detta är inget som lagstiftaren har berört vid lagens
tillkomst, det har heller inte avhandlats i förarbetena till lagen. Ur rationalitetssynpunkt är det också
helt irrelevant eftersom huvuddelen av allt skogsarbete idag utförs av enskilda skogs-entreprenörer
utan direkt koppling till skogsägande. Däremot kan en utökad skogsareal ge en jämnare och mer
kontinuerlig inkomst till skogsägaren.
Emellertid har nu Skatteverket börjat hänvisa till 400-hektarsregeln även vid rationaliseringsförvärv
av åkermark, vilket inte alls togs upp i ställningstagande rörande skogsfastigheterna.
Då den skatteskyldige yrkar på att avsätta reavinsten till ersättningsfonden skall ett rationaliseringsintyg bifogas deklarationen. Skatteverket ifrågasätter numera ofta dessa intyg och begär in kompletterande uppgifter. Om det är inget att säga men vår erfarenhet av processen är att handläggarna inte
tar hänsyn till de faktiska omständigheterna och inte heller har någon insikt i lantbrukets villkor.
Trots professionellt gjorda utredningar utvisande att rationaliseringseffekter uppstår avslår
Skatteverket yrkandet och antingen måste skatten erläggas eller får ärendet dras i långbänk i domstolsväsendet med stor osäkerhet för den skattskyldige som följd. Kanske har redan en ersättningsfastighet införskaffats och då skatten ska erläggas måste nya lån upptas.

Möjligen är det så att Skatteverket vill skapa en ny och stramare praxis för möjligheten att skjuta
upp skatten. Detta torde dock inte vara Skatteverkets uppgift utan frågan borde avgöras av
lagstiftaren, dvs Riksdagen.

Egentligen borde frågan kopplas samman med rätten att skjuta upp skatten vid försäljning av
privatbostäder som nu är aktuell genom att räntan till staten på det uppskjutna beloppet ska tas
bort. Vi borde få en återgång till det gamla systemet att reavinstskatten ska erläggas först då en
lantbruksfastighet slutavyttras och ingen ersättningsfastighet införskaffas, dvs man lämnar fastighetsbranschen. Det skulle vidare i viss utsträckning anknyta till hur det fungerar för fastighetsbolagen som helt reavinstfritt kan avyttra näringsrelaterade andelar.
Självfallet kommer Skånegårdar att stötta våra klienter som råkat ut för Skatteverkets nya och
snävare syn på frågan. Handläggarnas sätt att bemöta relevanta argument påminner om den
myndighetsaktivism som tyvärr ganska allmänt breder ut sig och som skapar en oönskad ämbetsmannamakt på bekostnad av Riksdagens och "folkets rätt att sig själv beskatta"!

LANTMÄTERIETS HAVERI OCH REAVINSTSKATTEN
Handläggningstiderna inom Lantmäteriet blir allt längre med många negativa konsekvenser för
beställarna som följd. Förutom att en död hand läggs över det område som fastighetsbildningen
berör får det skattemässiga konsekvenser. Upprättas ett köpekontrakt i november på en del av en
fastighet och denna ska avstyckas förfaller reavinstskatten till betalning i mars året därpå trots att
kontraktet är villkorat av att avstyckningen kommer till stånd. Erläggs inte skatten i rätt tid utgår
dröjsmålsränta till staten och kanske vinner avstyckningen inte laga kraft förrän ett och ett halvt år
efter det att köpekontraktet kom till stånd. Detta förhållande är inte rimligt.
Om affären läggs upp som en fastighetsreglering förfaller inte skatten till betalning förrän förrättningen vunnit laga kraft enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2013. Reglerna för när
reavinstskatten förfaller till betalning borde i lantmäterisammanhang parallellställas.

SPECIALODLINGAR

Under det gångna året har bl a tre stora specialodlingar med verksamhet överförts i ny ägo och drift

ABRAHAMHILL

Våren 2019 överläts den stora och välkända jordgubbsproduktionen
Abrahamhill i Skoglösa utanför Kristianstad till Johan och Kajsa
Aaby-Ericsson på Nyboholm. Säljare var Sune Abrahamsson och
hans hustru Anna Falck Abrahamsson som under många år gemensamt byggt upp företaget. Omsättningen vid överlåtelsetillfället uppgick till ca 40 Mkr per år och den odlade arealen med jordgubbsplantor omfattar drygt 180 ha. Övertagandet har fungerat bra och de
nya ägarna har nu haft två framgångsrika säsonger där de nu i år även
har lyckats få personal till plockningen mm trots svårigheterna
p g a pandemin.

ORELUND

Familjen John och Britt Orelinds kända frukt- och grönsaksodling
Orelund mellan Vik och Kivik försåldes under våren 2020 till
systrarna Madeleine och Alexandra Nilsson från Stiby. De utgör en
perfekt kombination, Madeleine är civilekonom och Alexandra är
Lantmästare. Gården är på 33 ha och där odlas äpplen, päron,
plommon, körsbär, jordgubbar, hallon, tomater, gurka paprika och
chili. Omsättningen uppgår till knappt 20 Mkr per år.
Gården har varit i familjen Orelinds ägo sedan 1892.

MARIANNES FARM

Marianne Härning Nilssons skapelse, Mariannes Farm AB, överläts
tillsammans med Dalsgård i Strövelstorp under sommaren 2019 till
ett konsortium bestående av tre delägare med skilda kompetenser.
Verksamheten har en årsomsättning på ca 140 Mkr och har omfattande odlingar på knappt 700 ha med grönsaker, främst morötter
runt om i Skåne. I Strövelstorp finns en stor industribyggnad med
skaleri, packeri och kylhus.

TOMTPROJEKT

Under 2019 och 2020 har två lyckade tomtprojekt sålts. I Ödåkra vid Helsingborg med möjlighet
till runt 200 nya bostäder samt i Annelöv vid Kävlinge där ny ägare ska projektera för 150 st
passivhus.

En historisk tillbakablick...
EN LANTBRUKARHUSTRUS REFLEKTIONER 1945

I förra marknadsbrevet skrev vi om Dag Magnussons fars läroböcker i bl a ekonomi på Dingle
Lantmannaskola 1933. Nedan återges en artikel som Dags mor, vävlärarinnan Olga Magnusson i
Ledum, skrev i Dingle Elevförbunds Årsskrift 1945. Det är en modern betraktelse där hon uppmanar dåtidens lantbrukarhustrur med ett yrke att försöka förena yrkeslivet med lantbrukarhustruns övergripande ansvar för hushållet på en gård.

Kan man som lantbrukarhustru draga nytta av tidigare yrkesutbildning
Lantbrukarhustruns arbete har så gott som i alla tider uteslutande rört hemmet och gården. Våra
mor– och farfäder kunde väl aldrig ha tillåtit att deras hustrur haft ett alldeles eget intresse som
inte hörde till gårdens angelägenheter. Någon invänder kanske, att en lantbrukarhustru inte har
någon som helst tid över för ett personligt intresse. Det är visst och sant, husmodern på en gård
har alltid mycket att sköta om, men tack vare lanthemmens modernisering har vi det i många
hänseenden lika bekvämt och lättskött som våra medsystrar i stadshemmen. Om vi jämför vår
tids ladugårdar med gångna tiders har ju även de undergått en stor förändring till det bättre, så att
arbetet där nu kan utföras både fortare och lättare. Det tunga och tidsödande mjölkningsarbetet
vilket ju förr alltid var ”fruntimmersgöra”, utföres nu i många lantbrukarhem av männen som utan
svårighet sköter det med hjälp av en mjölkmaskin. Det vore glädjande om vi, nya tiders lantbrukarhustrur, i större utsträckning kunde organisera arbetet så att vi finge tid över för en hobby eller
kanske rent av ett yrke, som ej tar allt för mycket av vår tid i anspråk.

I våra dagar är det ju mycket vanligt att en yrkeskvinna även som gift behåller sitt arbete. Det blir
givetvis svårare för hemmet. Trots detta är det t ex många lärarinnor vid våra folk– och småskolor
som har sitt yrke kvar fast de äro gifta med lantbrukare. Såväl en skicklig sömmerska som en duktig kokerska eller servitris kan även som gift ha många uppgifter att fylla bland sin orts befolkning.
Vi, som förut haft ett yrke, känna oss både lyckligare och bättre tillfredsställda, om vi åtminstone i
någon mån kan få utöva vårt förra arbete. Av egen erfarenhet vet jag, att det även om det för utomstående ser alldeles omöjligt ut, går att genomföra. I all synnerhet om yrket är av sådant slag, att
det kan utföras i hemmet, eller i annat fall så nära detta, att man samtidigt kan ha ett vakande öga
över hem och barn. Skall en lantbrukarhustru ha sin tjänstgöring förlagd till annan ord, måste det
ju endast bli fråga om kortare perioder och kan då kanske rent av jämföras med semester, ty för
den som ännu är ung och frisk kan det vara rekreation nog att bara få koppla av från det vardagliga arbetet, träffa nya människor och utöva sitt gamla yrke, som nu kanske har nyhetens behag.
För någon kortare tid kan man ju i bästa fall få en duktig och pålitlig hjälp i hemmet, ty arbetet där
får ju ingalunda försummas.
Även ekonomiskt sett kan det för en landsbygdens kvinna kännas tryggt att ha en egen inkomst
någon gång. Gården inkomster skall täcka så många utgifter av skilda slag. Alla dyra jordbruksmaskiner som äro nödvändiga för en gård drar för lantbrukaren stora penningsummor. Husmodern
får kanske i åratal vänta på dammsugaren eller den efterlängtade tvättmaskinen. Kan hon däremot
själv förtjäna pengar till en del av det hon anser sig behöva för att underlättandet av hemmets
skötsel, behöver den önskade nyttosaken ej blott bli en dröm. Hon kan således få mera fritid och
större möjligheter åt något annat, som ger en behövlig motvikt till de vardagliga sysslorna.

Det största intresset blir för oss, såväl som för alla andra gifta kvinnor, hemmet och familjen. Våra
tankar kretsar mest omkring frågan huru vi bäst skall kunna inreda våra hem så att de blir så inbjudande och trivsamma som möjligt för alla familjens medlemmar. Det egna hemmet, som älskats
och sparats ihop, är ständigt medelpunkten i vår tillvaro. Allt, vad man under årens lopp har fått
tillgodogöra sig ifråga om kunskaper och erfarenheter, vill man på bästa sätt tillämpa i sitt hem..
Den som bildar eget hem, kan ett förutvarande yrke aldrig bli en nackdel, utan snarare en tillgång.
Vi kunna dock aldrig veta, vad framtiden har i beredskap åt oss, men ett vet vi, att det vi en gång
fått lära—det må vara ett speciellt yrke eller en allmänbildande och karaktärsdanande kurs vid
någon ungdomsskola—ha vi nytta av i livets alla skiften. Det vi en gång fått lära är en egendom,
som ingen kan taga ifrån oss, hur än livets öden komma att gestalta sig.
O. M-n
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Ett axplock av sålda fastigheter
under 2019—2020

Lantbruk och skogsbruk

Charlottenborg - Bjuv 535 ha
Charlottenborg är en del av Boserups Gods och arealen är fördelad på 205 ha åkermark, 211 ha skogsmark samt övrig mark med bland annat Söderåsens golfklubb,
tomter och bostäder/lägenheter för uthyrning.

Duckarp - Kristianstad Mjölk 102 ha

Ugglarp - Trelleborg 97 ha

Ett axplock av sålda fastigheter
under 2019—2020

Lantbruk och skogsbruk

Johannesdal Egendom - Söderköping 635 ha
Skogsegendom om 423 ha skogsmark, 75 ha åker och 10 ha bete. Representativ
bostad med strandläge samt två mindre bostäder. Viltslakteri, hjorthägn. Jakt/fiske.

Gamla Stanstorps Gård - Höör 44 ha

Kristinetorp - Eslöv 220 ha

Ett axplock av sålda fastigheter
under 2019—2020
Lantbruk och skogsbruk

Ed - Färgelanda 182 ha

Ballingslöv - Hässleholm- 39 ha

Fället - Uddevalla 57 ha

Rebbetuaröd - Kristianstad 81 ha

Brönnestad - Hässleholm Mjölk 78 ha

Kuttaboda - Uppvidinge 96 ha

Ett axplock av sålda fastigheter
under 2019—2020
Lantbruk och skogsbruk

Valleberga - Ystad 137 ha

Brännestad - Kristianstad 37 ha

Brännö säteri - Hylte 217 ha

Torsbo - Vänersborg 124 ha

Applehult - Vittsjö 190 ha

Påhult - Lund 90 ha

Ett axplock av sålda fastigheter
under 2019—2020
Livsstilsboende samt häst- och smågårdar

Bäckalunda - Lund 2 ha

Tarstad - Svalöv 0,8 ha

Minnesberg - Trelleborg 3,5 ha

Billinge - Eslöv 0,5 ha

Balkåkra - Ystad 4,5 ha

Idala gård - Trelleborg 5,7 ha

Ett axplock av sålda fastigheter
under 2019—2020
Livsstilsboende samt häst- och smågårdar

Aspehus - Svalöv 10 ha

Västerstad Dala - Hörby 5,8 ha

Bondemölla - Hörby 5 ha

Blentarp - Sjöbo 25 ha

Yndesäte - Helsingborg 0,8 ha

Fjelie - Lomma 8 ha

SKÅNEGÅRDAR FÖRMEDLAR ALLT FRÅN
TORP TILL SLOTT!
Skånegårdar erbjuder tjänster för landsbygden, jord- och skogsbruket i form av värderingar,
fastighetsförmedling och rådgivning. Vi säljer allt från små charmiga torp på Österlen till
större gods i Östergötland, rena skogsfastigheter och livsstilsgårdar på landet. Våra mäklare
på kontoren i Jönköping, Uddevalla, Kristianstad och Lund arbetar över hela södra
Sverige.
Skånegårdars historia sträcker sig tillbaka till 1966. Det inte många vet är att vi då ingick i
lantbrukskooperationen tillsammans med bl.a Föreningsbanken, Landshypotek, Centralföreningarna, Södra Skogsägarna mfl. Därav att vår logga har stora likheter med Skånemejeriets logga. I den stora omorganisationen inom kooperationen blev Skånegårdar privat i
mitten på 1970-talet och har varit så sedan dess.
Våra mäklare är inte enbart duktiga på att förmedla utan besitter även stor kunskap inom
hästhållning, jord- och skogsbruk, och är behjälpliga med tex. stödrättshantering, skogsbruksplaner, fastighetsbildningsfrågor mm. Allt för att göra försäljningen så trygg och fördelaktig för både köpare och säljare. Avser Ni att genomföra en försäljning, arrendera ut
marken eller önskar en värdering av er fastighet är Ni välkomna att ta kontakt.
Skånegårdar utför årligen ett hundratal skriftliga värderingar av gårdar, skog, lantbruk eller
torp för uppdragsgivare såsom banker, advokater och enskilda fastighetsägare. Samtliga av
våra värderingar redovisar delvärden för respektive markslag och byggnad för att sedan
landa i ett helhetsvärde för gården. Våra dagliga kontakter med fastighetsbranschen har gett
oss god förmåga att utföra korrekta värderingar, som kan ligga till grund för såväl belåning,
försäljning, arvskiften, bodelning med mera.
Vid försäljning kommer vi ut förutsättningslöst för ett första möte där vi går igenom vad
som är bra att förbereda och tänka på inför försäljning. Under det första gårdsbesöket tar vi
en tur tillsammans runt ägorna, kikar på fastigheten med dess mark och byggnationer och
pratar förutsättningslöst om försäljningen. Vi lägger fram ett tänkbart upplägg och en marknadsföringsstrategi och svarar på dina frågor och funderingar. Efter vårt besök får du en
offert med arvode och vår bedömning av din gårds marknadsvärde. Detta värde baserar vi
på gårdens karaktär, läge, miljö, byggnader, jord, skogsinnehav etc Vi jämför även med
tidigare försäljningar i området för att få en god prisindikation.
Inför en försäljning finns det ofta mycket lösöre att ta hand om. Inte så sällan har gården
gått i arv i flera generationer som alla har lämnat kvar t ex möbler, antikviteter mm. Vårt till
hälftenägda dotterbolag Skånes Auktionsverk gör hembesök och hjälper till med förmedling
och värdering av lösöre. Likaså kan kontakter via Auktionsverket ordnas för det fall man
önskar hjälp med total tömning.

Vill Ni vara säkra på att ligga i marknadens framkant med en trygg och engagerad
samarbetspartner vid er fastighetsaffär. Välkomna för en första kontakt!

Skånegårdars medarbetare
LUND

Styrelseordf Dag Magnusson
Civilekonom,
fastighetsmäklare
046-19 04 42
dag@skanegardar.se

VD Ann Knutsson
Agronom, civilekonom,
fastighetsmäklare
046-19 04 46
ann@skanegardar.se

Hans Eyrich
Jurist, fastighetsmäklare
046-19 04 49
hans@skanegardar.se

Emelie Jung
Fastighetsmäklare
046-19 04 47
emelie@skanegardar.se

Charlotte Lindén
Agronom, fastighetsmäklare
046-19 05 59
charlotte@skanegardar.se

Ann Falkenberg
Civilekonom
046-19 04 45
falkenberg@skanegardar.se

Karin Westerberg
Mäklarassistent
046-19 05 52
karin@skanegardar.se

Anna Jönsson Sunemark
Fastighetsförvaltare,
marknadsansvarig
046-19 05 57
anna@skanegardar.se

KRISTIANSTAD

Peter Olsson
Skogsmästare,
fastighetsmäklare
044-35 23 01
peter@skanegardar.se

KRISTIANSTAD

Felix Lindström
Skogsmästare,
fastighetsmäklare
044-253 16 35
felix@skanegardar.se

JÖNKÖPING

Mikael Sjöberg
Lantmästare, fastighetsmäklare
036-30 76 80
mikael@skanegardar.se

Gustaf Magnusson-Kroon
Vice VD
Agronom, fastighetsmäklare
046-19 05 58
gustaf@skanegardar.se

UDDEVALLA

Daniel Johammar
Fastighetsmäklare
0522-190 41
daniel@skanegardar.se

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

Följ oss gärna på Facebook
och Instagram

