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Pressade priser på  skog och gårdar

Under Perioden 1945 till 1991 
var marknaden för lantbruks-
fastigheter reglerad genom 
jordförvärvslagen. Endast ak-
tiva lantbrukare, grannar, eller 
köpare med agrar utbildning 
fick tillstånd av dåvarande lant-
bruksnämnden för att köpa ett 
lantbruk eller en skogsfastighet 
(gällde dock inte överlåtelse till 
make eller barn). 

Dessutom fastställde lant-
bruksnämnden priset på går-
den. Priset fick inte betydligt 
överstiga avkastningsvärdet. 
De som fick köpa under denna 

period var alltså gynnade av 
dåvarande jordbrukspolitik och 
säljarna var förlorarna. 

Uppgång för skogsfastigheter

1987 och 1991 liberaliserades la-
gen kraftigt och det blev lättare 
för fysiska personer att förvärva 
lantbruksfastigheter och idag 
är det endast i vissa glesbygds-
områden där förvärvstillstånd 
måste sökas (vilket dock oftast 
beviljas). För juridiska personer 
kvarstår dock kravet på för-
värvstillstånd och det är endast 
i undantagsfall som förvärvstill-

stånd beviljas, till exempel om 
köparen kan släppa lika mycket 
mark i befintligt innehav som 
köpet avser. Om lantbruksfas-
tigheten ägs av en juridisk per-
son är det dock inga hinder för 
en juridisk person att köpa. 

Denna långa period av pris-
reglering och styrda köp av 
lantbruk satte länge sina spår på 
marknaden och det var först i 
mitten på 1990-talet, då det blev 
något av en trend att köpa skog, 
som det blev en ”fri” marknad 
och nya köparkategorier vak-
nade.

Efter fastighetskrisen 1991-
93 följde en närapå oavbruten 
prisuppgång på skogsfastigheter 
under 18 år och under de se-
naste 10 åren har priserna ökat 
med drygt 70 procent realt! En-
dast ett par mindre nergångar 
noterades 1996, 2001 och under 

finanskrisen 2008–2009. Under 
2012 och våren 2013 noteras nu 
ett mer långvarigt trendbrott 
med långsamt sjunkande priser 
om än med stora variationer 
i landet. Enligt lantmäteriets 
prisstatistik som grundar sig på 
en enkätundersökning bland 
landets lantbruksmäklare och 
skogsvärderare har priserna i 
Norrland sjunkit med 2–13 pro-
cent medan de sjunkit 4–8 pro-
cent i Götaland och Mälardalen 
på årsbasis.

Ändrat tidningsläsande

Efter en lång tids uppgång är 
det naturligt att priserna stabi-
liseras och drar sig ner mot mer 
rimliga nivåer men det finns 
också fundamentala orsaker till 
dagens nergång. 

Priserna på skogsfastigheter 
styrs till största delen av virkes-

Efter en kraftig prisuppgång på skogsfastigheter 
noteras sedan ifjol sjunkande priser. Tre orsaker 
ligger bakom, bland annat ändrade läsvanor av 
tidningar. Men det har noterats prisrekord och 
skillnaden mellan bra och dåliga objekt har ökat. 

Intresset för skogsfastigheter har ökat kraftigt de senaste två decennierna. De senaste tio åren har priserna ökat drygt 70 
procent realt. Fotot ovan visar åverkningarna efter stormen Gudrun och blev utsett till Årets Bild 2006.
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priserna som sjunkit kraftigt 
med 20–25 procent på ett år. 
Störst har sänkningen på mas-
saved varit främst beroende på 
att efterfrågan på tidningspap-
per stadigt sjunker och någon ny 
ersättningsprodukt verkar inte 
finnas som kan fylla tomrum-
met idag. 

Den minskade efterfrågan på 
massaved är särskilt allvarlig då 
den inte är konjunkturberoende 
utan grundar sig på ändrade 
mediavanor hos kunderna (fler 
och fler läser tidningen på mo-
bilen, läsplattor och datorn).  
Tryckpappersmaskiner läggs 
idag ner på ett flertal håll i lan-
det och samtidigt finns, ännu så 
länge, inte några nya produkter 
framme som kan ersätta grafiskt 
papper. Utvecklingstiden för till 
exempel fordonsbränsle, nya 
träbaserade textilier och kemi-

produkter är lång och det tar 
sannolikt minst 10–15 år innan 
dessa kan produceras i några 
större volymer. 

Timmerpriserna har också 
sjunkit beroende på den, sen fi-
nanskrisen, mycket svaga bygg-
konjunkturen i såväl Europa 
som Sverige. Vissa tecken finns 
dock på att byggandet kan vara 
på uppgång vilket skulle kunna 
underlätta en prishöjning på 
virkespaketen. Samtidigt verkar 
den starka kronan i motsatt 
riktning vilket gör att de export-
beroende sågverkens lönsamhet 
kommer att vara pressad ännu 
en tid. Det är alltså tre av varan-
dra oberoende faktorer som idag 
sätter press på hela den svenska 
skogsindustrin. I dagsläget ser 
det dessutom ut som om det 
kärva läget skulle hålla i sig ett 
par år, åtminstone för den delen 

av industrin som är viktad mot 
tidningspapper.

objekt sålda för rekordpriser

Trots det kärva läget för skogs-
industrin som naturligtvis 
även medfört sämre betal-
ningsförmåga för råvaran till 
skogsägarna så har priserna på 
skogsfastigheter fallit måttligt. 
Prisnivåerna under våren 2013 
har också varit mycket  
spretande. 

Det finns attraktiva objekt 
som sålts till rekordpriser och 
skillnaderna mellan bra och då-
liga objekt har accentuerats mer 
och mer. Bäst betalas idag stora 
välarronderade skogsfastigheter 
med närhet till större stad. De 
fastigheter som sjunkit mest i 
värde är mindre fastigheter med 
dålig arrondering, dåligt vägnät, 
mycket slutavverkningsbar skog 

och belägna i glesbygd.
Kommer då kräftgången att 

fortsätta? Som det ser ut idag 
med en dubbelt krisande skogs-
industri, stramare kreditvillkor 
samt sämre skatteregler vid 
tillköp så kommer priserna möj-
ligen att falla något till innan de 
planar ut. Priserna stabiliseras 
dock av det faktum att en del 
skogsägare drar tillbaka försälj-
ningen om inte buden når upp 
till förväntningarna. Man ska 
komma ihåg att den officiella 
prisstatistiken som publiceras 
endast redovisar de fastigheter 
som sålts, de som inte sålts på 
grund av att försäljningen dra-
gits tillbaks trots att bud inkom-
mit, finns inte med. Vi har alltså 
här en ”spökmarknad” med  
andra prisnivåer (läs lägre) än 
de som redovisas officiellt. 

Vid en jämförelse med kom-

 uTotalavkastning på skogsfastigheter i Mellansverige. realt, 2012 års nivå. 
(direktavkastning = Skogsnetto exklusive extern förvaltning)
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Ska företaget rekrytera? 
Söker du en ny tjänst?

mersiella fastigheter kan man 
snabbt konstatera att direktav-
kastningen på skogsfastigheter 
är betydligt lägre. Den höga 
totalavkastningen under de se-
naste decennierna utgörs istäl-
let av den stora värdeökningen 
som varit. Direktavkastningen 
har också sakta krympt under 
senare år beroende på att vir-
kespriserna, som grundar av-
kastningen, sjunkit realt medan 
fastighetspriserna fortsatt upp. 
Den som investerar i skogsfas-
tigheter blir alltså inte rik på 
innehavet utan på försäljning-
en! Förutom avkastningen visar 
diagrammet på föregående sida 
även de kraftiga svängningarna i 
värdeförändringen som varit.

Jordbruksfastigheter

Jordbruksdominerade fastighe-
ter med mycket åkermark har 
också stigit kraftigt i pris sedan 
Sverige gick med i EU 1995. 
De EU-stöd som då tillkom, 
den låga räntan, den pågående 
strukturrationaliseringen mot 
större enheter samt behovet av 
större arealer att fördela ma-
skinkostnader på har bidragit 
till att priserna på åkermark 
stigit med över 100 procent realt 
sedan 2005. 

Prisspridningen över landet 
är dock stor från cirka 10 000 
kronor per hektar i Norrlands 
inland till över 350 000 kronor 
per hektar för de bästa jordarna 
i södra Skåne. I Mälardalen 
ligger priserna idag i interval-
let 50 000–140 000 kronor 
per hektar där de högsta pri-
serna betalas på slätterna runt 
Uppsala, Enköping och Eskil-
stuna medan de lägre återfinns i 
skogsbygd i norra Uppland. 

De senaste försäljningarna 

under 2012 och 2013 pekar dock 
på att den långvariga prisupp-
gången på åkermark nu är bru-
ten och har planat ut. En gård 
med stort ekonomibyggnadsbe-
stånd är extra svårsåld idag och 
är byggnaderna gamla och ora-
tionella får man knappast något 
betalt för dessa, speciellt inte om 
de ligger långt från större tätort. 

vem säljer och vem köper

Säljare är oftast äldre personer 
där något av barnen inte vill ta 
över eller inte har råd att lösa ut 
syskon. För båda kategorierna 
skog och jordbruk gäller att det 
till cirka 70 procent är någon 
granne som är köpare. Markna-
den kan vara mycket lokal och 
priset avgörs många gånger av 
om det finns flera grannar som 
bjuder över varandra. För åker-
mark har det stor betydelse om 
det finns fler aktiva lantbrukare 
som är i behov av mer mark. 
Finns bara en eller ingen aktiv 

brukare på orten får man räkna 
med betydligt lägre pris än vad 
den officiella statistiken visar. 

Tendenser

En tendens i dag är att bebyggda 
fastigheter är mer svårsålda än 
obebyggda. Speciellt om det 
är gårdar med orenoverade 
bostadshus eller äldre ekono-
mibyggnader. Hästgårdar är 
fortfarande svårsålda om de inte 
har mycket bra läge och är väl-
skötta. Gårdar i mellanstorlek, 
läs 50–100 hektar, med ani-
malieproduktion som tidigare 
kunde försörja en familj är idag 
svårsålda med pressade priser. 

Under vintrarna är utbudet av 
lantbruksfastigheter lågt och den 
stora ”ketchupeffekten” brukar 
komma i april-maj då alla vill sälja 
samtidigt ”mellan hägg och syrén”. 
Vårens försäljningar har dock gått 
trögt och en rundringning till lant-
bruksmäklare (i huvudsak verk-
samma i Mälardalen) ger följande 

bild: ”Mest grannar som är med 
och bjuder idag, stadsborna ver-
kar vara helt borta”. ”Det är färre 
budgivare nu och mer avvaktande 
budgivningar”, ”försäljningarna 
går trögare och tar längre tid”, 
”skogen har sjunkit och åkermar-
ken planat ut”, ”för några år sedan 
var det lite trendigt att köpa skog 
så verkar det inte vara längre”, 
”mellanstora kombinerade lant-
bruk runt 50–100 hektar är extra 
svårsålda men gårdar med vackra 
lägen går alltid att sälja”, ”mark-
naden har blivit mer lokal och 
betydelsen av flera aktiva grannar 
som konkurrerar om marken är 
stor för att få bra bud”. 

En rätt så dyster bild tonar 
alltså fram på marknaden och 
när försommarens försäljningar 
ska summeras och analyseras 
kan vi nog förvänta oss ett ytter-
ligare hack neråt i priskurvan.

flera affärer runt stockholm

Som tidigare nämnts har en 
del fastigheter, trots det kärva 
läget, sålts till rekordpriser. En 
kategori där priserna verkar 
ha stigit (köpen är få) är skogs-
fastigheter som ägs av juridisk 
person, dessa får som tidigare 
nämnts köpas av juridisk person 
utan att förvärvstillstånd krävs. 
Fördelarna för köparen är ofta 
större än nackdelarna, till ex-
empel slipper ägaren till ett få-
mansaktiebolag att skatta fram 
pengar från bolaget och kan 
istället betala med företagets 
kassa. Stockholms Stad har un-
der senare tid sålt ett par större 
skogsfastigheter i Stockholms 
närhet för rekordpriser. Även ett 
par större herrgårdar har sålts 
av privatpersoner till bra priser. 
Se sammanställning ovan.
TexT Ulf WeiTze

En tendens i dag är att bebyggda fastigheter är mer 
svårsålda än obebyggda. Speciellt om det är gårdar med 
orenoverade bostadshus eller äldre ekonomibyggnader. 

några sTörre affÄrer kring sTockholm

Addarsnäs gård söder om Norrtälje sålt för 105 miljoner kronor.

Objekt Kategori Säljare Total areal (ha) Pris (mkr)

Kallfors, Södertälje Skog privat    422   30

häringe, haninge Skog Sthlm Stad    972   85

Riksten, Botkyrka Skog Sthlm Stad    458   67

Gerstabergs säteri, Södertälje herrgård privat    466   52

Addarsnäs gård, Norrtälje herrgård privat 1 038 105

special Skogsfastigheter


