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MARS 2022 LÖNSAMHET OCH INSPIRATION

Välkommen till årets första nyhetsbrev
Invasionen av Ukraina och de hemskheter som befolkningen nu genomgår gör att våra tankar
ofta går till människorna i de krigshärjade områdena och till alla som är på flykt. Handelsbanken
har valt att stödja Röda Korsets viktiga arbete för att stötta den Ukrainska befolkningen. 

AKTUELLT JUST NU

Smart skatteplanering, vad är det? 
Det närmar sig deklarationsdags för skogen
och råd från experterna mottages tacksamt. Vi
kontaktade Ann-Louise Schagerström, jurist
på Fyrklövern som bland annat berättar vad

Vår chefsekonom har ordet 
Omvärlden har reagerat kraftigt på situationen
i Ukraina. Vad händer på finansmarknaden,
hur påverkas Sverige och vad får det för
konsekvenser på för ekonomin i stort? Vi
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"smart skatteplanering" egentligen innebär för
dig som skogsägare. 
 
"Vid skatteplanering är inte den viktigaste
åtgärden att betala så lite skatt som möjligt.
Det är i stället bättre att betala så rätt skatt
som möjligt"

kontaktade vår chefsekonom Christina Nyman
som kommenterar läget. 
 
"I valet mellan rörlig och fast ränta måste var
och en väga in vilka marginaler man har, och i
nuläget även ta in höga energipriser och risk
för en svagare konjunktur i kalkylen"

SKOG

Vår syn på skogssektorn mars 2022
Marknaden för sågade trävaror är nu mer
balanserad. Samtidigt riskerar sanktionerna
mot Ryssland att bidra till märkbart högre
priser på den Europeiska marknaden. Utöver
den ökade geopolitiska oron i vår absoluta
närmiljö, har svenska timmerpriser börjat
klättra, skriver Christian Kopfer, ansvarig
analytiker för bevakningen av skogsbolag på
Handelsbanken.
 
Handelsbankens syn på skogsmarknaden

Skogen och EU, vad händer? 
Vad händer inom EU när det kommer till de
privata skogsägarnas gemensamma
intressen? Vad är CEPF:s uppgift och mål?
Och inte minst, hur påverkar det som nu
händer i Ukraina skogsmarknaden framöver?
Vi kontaktade Sven-Erik Hammar, ordförande i
CEPF i Bryssel för att höra hans syn. 
 
"Det gör att den nationella rådigheten över
skogspolitiken och skogsägarnas äganderätt
därmed är i farozonen"

Att tänka på innan skogsturen 
Fler människor har de senaste åren sökt sig ut
i skog och mark. Nyligen gick Länsstyrelsen i
Uppsala län ut med en avrådan till
allmänheten från att besöka naturreservat som
har stora angrepp av granbarkborre. Vi
kontaktade Sara Overud Wissman, förvaltare
av skyddade områden på Länsstyrelsen
Uppsala län, för att höra vad man ska tänka på
innan man beger sig ut. 
 
"Ta för vana att höja blicken då och då. Undvik
att gå in i det som man ibland beskriver som
skelettskogar"

Ny mötesplats för gröna affärer 
I maj arrangeras för första gången Nordic
Green Business Forum. Vi kontaktade Lars
Ahlin som är en av initiativtagarna, ordförande
i LRF Jämtland för att höra mer om detta nya
forum. En av talarna i år är Björn Ordell från
Handelsbanken, i nästa nummer av
Nyhetsbrevet berättar han om eventet och ger
sina egna reflektioner. 
 
"Framför allt att höra hur investerare resonerar
och vad de letar efter när de söker placeringar.
Affärsmötet är i fokus!"
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LANTBRUK

Regenerativt jordbruk - vad är det? 
På Torsåker gård, Axfoundations centrum för
framtidens mat, undersöks just nu tekniker och
odlingssätt som kan bidra till att förbättra
jordhälsan och binda kol i åkermarken. Vi
kontaktade Maria Lundesjö som själv är
lantbrukare samt doktor i köttvetenskap från
Sveriges Lantbruksuniversitet och
projektledare inom programområdet
Framtidens mat på Axfoundation. 
 
"Det är oerhört viktigt att utvärdera och testa
dessa odlingsmetoder i praktiken för att rusta
lantbruket för framtida utmaningar"

Viktigt att säkerställa sin kalkyl 
I en volatil marknad ökar vikten av att ha
uppdaterade kalkyler, speciellt med anledning
av den senaste tidens ökade kostnader på
insatsvaror i lantbruket. I slutet av förra året
larmade LRF om att svenskt lantbruk var på
väg in i en snabb kostnadskris. I mitten av
februari presenterade regeringen ett stödpaket
på 1 miljard kronor. Vi kontaktade Palle
Borgström, förbundsordförande LRF. 
 
"Själv har jag tagit in ett par olika
uppskattningar gällande avräkningspriser och
priser för insatsvaror för att få en uppfattning
om läget"

FORSKNING OCH NY TEKNIK

113 miljoner till lövskogsprojekt 
I Sverige planteras varje år ca 400 miljoner
träd. Energimyndigheten, skogsnäringen och
universiteten satsar 113 miljoner i ett nytt
forskningsprojekt för att öka lövandelen i den
planterade skogen. Vi kontaktade Urban
Nilsson, professor i skogsproduktion vid SLU:s
institution för sydsvensk skogsvetenskap i
Alnarp, som ska leda forskningsprojektet.
 
"Vi måste kunna visa att de kan lyckas med
föryngringarna och att produktion och ekonomi
blir likvärdiga eller bättre än gran- och
tallplanteringar"

Ny svensk revolution inom såteknik 
Behovet av innovationer och utveckling av
lantbruket och matproduktionen har sällan
varit så stort som nu. Vi hörde av oss till Per
Frankelius, docent på Linköpings universitet
och processledare i Agtech 2030. Per, som
alltid är uppdaterad inom detta område,
berättade något riktigt spännande för oss.
 
"En precisionssåmaskin som till skillnad mot
vanliga planters kan användas även för vete,
korn och andra grödor samtidigt som den kan
användas för plantergrödor"
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RAPPORTER OCH ANALYSER

Skogs- och åkermarkspriser 2021 
Ludvig & Co sammanställer varje år
prisstatistik och presenterade nyligen sina
årliga rapporter kring priserna på skogs-
respektive åkermark för helåret 2021. Vi
kontaktade Peter Calderon, chef affärsområde
Fastighetsförmedling, för att fördjupa oss i
rapporterna och vad de visade. 
 
"Vi tror på en stabil marknad med bibehållna
prisnivåer för skogsfastigheter under 2022"

Vilka grödor är framtidens vinnare? 
Hur ser samhället ut nästa sekel och hur
kommer det påverka vad vi äter? Hur ska
lantbrukaren tänka när det kommer till vilka
grödor man ska satsa på? Vi kontaktade ICA
Gruppens vd Per Strömberg för att höra mer
kring deras Framtidsrapport. 
 
"Det som främst behövs satsas på för ett
framtida, hållbart matsystem är ett
mångfaldsjordbruk, hållbar växtbaserad mat
och en svenskare matloop"

TIPS OCH MÖJLIGHETER FRÅN BANKEN

Save the date - 10/5 
Den 10 maj 2022 är det dags
för Studio Skog och lantbruk
igen. Då har du möjlighet att
möta oss i vår digitala kanal
där vi några gånger per år
delar med oss av information
och inspiration kring aktuella
frågor. Vi återkommer i april
med en inbjudan.
 
Missade du vår sändning 19
januari? Här kan du titta.

Följ oss på LinkedIn 
Vill du hålla dig uppdaterad?
Då kan du följa oss på
Handelsbanken Skog och
lantbruk på LinkedIn. Där
lägger vi bland annat upp:
* tidningen Tillväxt
* marknadsinformation
* intressanta artiklar 
* inbjudningar 
* tips och andra aktuella
saker för oss med
engagemang inom skog och
lantbruk. 
 

Drabbad av Malik? 
Skadorna efter stormen Malik
har nu inventerats klart. Om
du drabbats av storm,
insektsangrepp, brand eller
liknande kan du få uppskov
med skatten på en del av
inkomsten. Kontakta oss
gärna så hjälper våra
experter inom skog och
lantbruk dig med dina
skogskonton. 
Våra skogskonton och hur de
fungerar

https://newsletter.handelsbanken.se/article/424050407848455C4A78414A5B4571/30605566/6994506
https://newsletter.handelsbanken.se/article/424050407848455C4A78414A5B4571/30605566/6994506
https://newsletter.handelsbanken.se/article/424050407848455C4A78414A5B4571/30605566/6996591
https://newsletter.handelsbanken.se/article/424050407848455C4A78414A5B4571/30605566/6996591
http://www.on-live.se/handelsbanken-studio-skog-lantbruk
http://www.on-live.se/handelsbanken-studio-skog-lantbruk
https://www.linkedin.com/showcase/handelsbanken-skog-och-lantbruk
https://www.linkedin.com/showcase/handelsbanken-skog-och-lantbruk
https://www.handelsbanken.se/sv/skog-och-lantbruk/konton-kort-betalningar/skogskonton
https://www.handelsbanken.se/sv/skog-och-lantbruk/konton-kort-betalningar/skogskonton
http://www.handelsbanken.se/sv/skog-och-lantbruk/skog-lantbruk-nyhetsbrev
https://dreambroker.com/channel/72uth6c9/iframe/99r1da3o
https://www.handelsbanken.se/sv/privat/lan/bolan/boranteindikatorn


Tidningen Tillväxt 
Vill du lära dig mer kring ditt
skogsägande ur ett
ekonomiskt perspektiv? Eller
driver du lantbruk och önskar
tips hur du kan utveckla din
näringsverksamhet? För
inspiration och lönsamhet
kan du prenumerera på vår
tidning Tillväxt där vi tar upp
plånboksfrågor. 

Framtidsfullmakt 
Med en framtidsfullmakt får
du möjlighet att bestämma
vem eller vilka som ska få ta
hand om dina
angelägenheter om du i
framtiden inte längre kan
fatta beslut om dem själv.
Våra experter berättar mer
om hur framtidsfullmakt
fungerar i den här videon. 

Boränteindikatorn 
Kommer bolåneräntorna att
gå upp eller ner? I Boränte-
indikatorn kan du fyra gånger
per år ta del av våra
analytikers syn på
konjunkturen och
ränteutvecklingen och hur
detta påverkar våra boräntor.
Prenumerera på
Boränteindikatorn

Handelsbanken Skog och lantbruk 
önskar dig en fin vår!

Personlig service – dygnet runt, året om: 
0771-77 88 99 handelsbanken.se/skogochlantbruk
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