ÄGARSKIFTE

Partnerskap i stället
Pehr Hansson bestämde tidigt sig för
ett ovanligt ägarskifte: han lämnar
över till sin tidigare anställde. Nu
jobbar de tillsammans och är halv
vägs i sin process. Båda är väldigt
nöjda.

NU ÄGER PEHR HANSSON
OCH MAGNUS SVEDMAN
FIFTY-FIFTY I NYA BOLAGET

Text & foto: HELENA WENNSTRÖM

D

et är roligare att utveckla än att av
veckla, tycker Pehr Hansson. Några år
innan han fyllde 50 började han fun
dera på vem som skulle ta över mjölkföretaget
Svesgård i Älvsåker utanför Kungsbacka. Att
bara sluta och gå i pension var inget alternativ.
Hans då tonåriga döttrarna var inte intres
serade över att ta över företaget och han hade
en anställd som han var väldigt mån om att ha
kvar: Magnus Svedman.
Det ledde till ett gemensamt driftsbolag
– Svesgård AB. Nu äger Pehr Hansson och
Magnus Svedman lika stora delar i företaget
som driver mjölkgården och några sidoverk
samheter.

PEHR HANSSON
Äger: Fastigheter och mark på
Svesgård som arrenderas ut till
driftsbolaget Svesgård AB där han

äger 50 procent.
Ålder: 54 år.
Familj: Två döttrar, 22 och 25 år.

PEHR HANSSON SER flera fördelar: han får

hjälp av en yngre kraft, företaget moderniseras
och utvecklas, det kommer att leva vidare när
han själv går i pension och han får dessutom ut
en stor del av värdet som byggts upp medan han
är mitt i livet.
– Vi har egentligen inte blandat in några
pengar förutom det företaget genererar. Ge
nom framtida vinster amorterar vi lånet som
vi har till mig, säger Pehr Hansson medan han
bjuder på frukost i sitt bostadshus från slutet
på 1800-talet.
Det gamla gårdscentrat ligger alldeles bred
vid. Gården har snart varit i familjen i 300 år.
Den nya ladugården ligger på andra sidan vä
gen och från köksfönstret har Pehr Hansson
utsikt dit och över en del av marken.
– Det är kanske inte vettigt att familjen äger
i 300 år. Det blir svårt med strukturomvand
lingen. Där ligger Danmark nog 20 år före oss,
säger Pehr Hansson.
SEDAN HAN TOG över efter sina föräldrar 1991

har gården expanderat och antalet mjölkkor
nästan tiodubblats. När han hade jobbat med
Magnus Svedman i nästan tio år började han
fundera på hur Magnus skulle kunna knytas till
gården och vad han själv skulle erbjuda.
Pehr Hansson tog ett extra snack med sin
redovisningskonsult i samband med deklara
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Det är roligare att jobba tillsammans,
tycker Pehr Hansson, som visar upp
ladugården tillsammans med kom
panjonen Magnus Svedman.
tionen, lade upp en plan och presenterade den
för Magnus över en frukost. Han fick svar näs
ta dag.
– Det var ett erbjudande som var lite för
bra för att tacka nej till. Samtidigt var det en
intressant utmaning, säger Magnus Svedman.
Han är uppväxt i Göteborg, men som barn
vistades han ofta på släktingars lantbruk på
Orust. Intresset för lantbruk ledde honom till
naturbruksgymnasiet i Dingle efter att ha pro
vat på det naturvetenskapliga programmet. Nu
går han Arlas spjutspetsutbildning för verk
samhetsledare, en investering som både han
och Pehr Hansson tror är bra för framtiden.
Magnus Svedman tror inte att han skulle få

chansen till ett eget lantbruk på något annat
sätt. För Pehr Hansson var det en självklar
het att de ska äga hälften var av bolaget, för
Magnus är det väldigt betydelsefullt.
– Det hade varit väldigt svårt att få ihop
pengarna och övertyga en bank om att det
skulle fungera. Att äga lika är en förtroende
sak, att Pehr litar så pass på mig. Samtidigt
känner jag att jag tar lika mycket ansvar på det
viset.
EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ägarskiftet är att fö

retaget hela tiden har varit lönsamt. Magnus
Svedman behövde inte ta några lån. I halvtid –
efter sex år – är båda nöjda.

för nedläggning
FAKTA: SVESGÅRD AB
Djur: 210 mjölkande kor.
Areal: Brukar 240 hektar.
Verksamhet: Mjölkproduktion, valloch spannmålsodling, säljer hästfoder,
entreprenad.
Omsättning 2018: Drygt 12 miljoner
kronor.
Vinst 2018: Cirka 3 miljoner kronor
före avskrivningar.
Anställda: 5 personer inklusive ägarna.

MAGNUS SVEDMAN
Äger: 50 procent i driftsbolaget
Svesgård AB.
Ålder: 38 år.
Familj: Hustru och tre barn: 2, 8
och 10 år.

Fyra kalvar föddes den här natten. Djursköta
ren Elin Benjaminsson ser till att de får råmjölk,
det är noga.

SÅ HÄR GÅR
ÄGARSKIFTET TILL

S

– Det fungerar jättebra. Vi kan utveckla
verksamheten med de resurser vi har och det
är mycket roligare att jobba tillsammans. Vi
kan båda vara lediga och åka i väg på semes
ter en eller två veckor, säger Pehr Hansson.
– Jag kan sluta på topp och behöver inte
tappa fart. Har man ingen tronföljare är ris
ken att man slutar att investera och då blir det
jobbigt och tråkigt.
HAN REKOMMENDERAR ÄVEN andra att börja

tänka på ägarskifte när de är runt 50 år – efter
som det tar tid. Men det är lätt att det dagliga
jobbet tar över och så går år efter år, särskilt
om det är svårt att hitta en lösning som kan

tillfredsställa alla familjemedlemmar.
– Om man väntar tills man är 65 år och
inte vill jobba efter 75 finns det inte mycket
tid, säger Pehr Hansson.
HANS LÖSNING GER honom inte bara reglerad

arbetstid, större chans till bibehållen hälsa
och gör honom ekonomiskt oberoende. Den
blir också rättvist för hans döttrar. Den ena får
inte mer än den andra.
Dessutom kommer en dag då fastigheten
ska skiftas. Är någon av dem intresserad kan
hon ta över den. Och skulle de vilja börja
arbeta i mjölkföretaget har de möjlighet till
det. ■

vesgård AB bildades i augusti 2012. Pehr
Hansson och Magnus Svedman gick in
med 25 000 kronor vardera. De skrev över
låtelseavtal, aktieägaravtal och arrendeavtal.
De skrev också båda äktenskapsförord och
testamente.
Bolaget arrenderar fastigheterna av Pehr
Hanssons enskilda firma. De värderade
tillgångarna till 12,5 miljoner kronor och Sves
gård AB har en revers till Pehr Hansson med
ränta som följer Lantmännens kapitalkonto.
Skulden till Pehr Hansson amorteras på
12 år med den vinst som företaget genererar.
Båda tar ut en lön på 300 000 kronor per år.
Målet är att skiftet ska vara klart när Pehr
Hansson fyller 60 år. Sedan planerar han att
sälja kanske 10 procent av sina aktier per år
och vara helt ”utfasad” när han fyller 70. ■

TRE RÅD INFÖR SKIFTET
■ Carl Hildén, jurist vid Hushållningssällskapet, tipsar.
SIDAN 14
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GENERATIONSSKIFTE

Ju tidigare
desto enklare
CARL HILDÉN GER

3 RÅD ATT TÄNKA PÅ

Det är aldrig för tidigt att börja tänka på
generationsskifte i lantbruksföretag. Ju
bättre förberedelser desto mindre konflikter
– och det blir enklare att genomföra skiftet.

Hägnat viltkött inte
så klimatsmart

Text: HELENA WENNSTRÖM

R

åden kommer från Carl
Hildén, jurist vid Hushåll
ningssällskapet Juridik.
– Ju tidigare man kommer i gång
desto enklare blir processen, även om
den blir lång. Man kan inte säga att
det finns någon ålder då man bör sätta
i gång, det beror på känslan hos den
som äger lantbruket och hur hen vill
säkra upp för framtiden, säger han.
Hans råd kan sammanfattas i tre
ord: kommunicera, dokumentera och
ta hjälp.

1. Det första steget i

 enerationsskiftet är att sätta
g
upp mål: vem ska ta över och
varför? Då är det viktigt för
företagaren att så tidigt som
möjligt prata med dem som är
direkt berörda.
– I det läget bör man undvika att
blanda in partners. Erfarenheten vi
sar att det blir färre konflikter då. När
man är överens i den inre kretsen bör
man dokumentera detta, säger Carl
Hildén.

2. Därefter är det dags att ta
juridisk hjälp: när och hur ska
överlåtelsen ske?
Ägarmodell, köp eller gåva,
kompensation – det är många
frågor som ska redas ut och

Välkommen till

avtalas om. Dessutom måste
man undersöka det ekonomiska
läget och planera för vad som
ska hända om det värsta sker,
om någon skadas allvarligt
eller avlider. Eller om det blir
skilsmässa.

3. Det sista steget är att

besluta om och genomföra
generationsskiftet. Då upprättas
alla avtal.
– Ett bra grundjobb borgar för ett
bra resultat. Konfliktfritt blir det ald
rig, frågan är snarare i vilken svårig
hetsgrad och i vilka frågor. De många
känslorna och stora värdena ställer till
det, säger Carl Hildén.
Generationsskifte är en känslig
fråga i många lantbrukarfamiljer. I
processen måste de som är berörda
öppna sig för släktingar och andra
närstående på ett sätt som de annars
inte behöver göra.
FÖRETAGARE SOM BLIR sambo, gifter

sig och får barn bör redan i unga år
tänka på avtal som samboavtal, äkten
skapsförord och testamente. Lantbruk
är en förhållandevis olycksdrabbad
bransch.
– Det bör man göra av omtanke.
Det är den bästa gåvan man kan ge till
sin familj, säger Carl Hildén. ■
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Viltkött lyfts ofta fram som klimatsmart.
Påståendet har hittills byggt på uppskattningar.
Nu har Hushållningssällskapet Halland gjort
beräkningar.
Text: HÅKAN ERIKSSON

M

aria Berglund och Danira Behaderovic har be
räknat klimatavtrycket för kött från dovhjortar
i hägn och från vildsvin. Per kilo kött ger hjort
stort klimatavtryck medan vildsvin i vissa fall ger ett mycket
lågt avtryck.
Jakt på vilt i det fria räknas som klimatsmart om man
utgår från att man håller stammen i balans.
– Ska vi äta mer vilt behöver vi även uppfödning. Man
jämför ofta hjortar med lamm där det blir mer kött per po
pulation. Eftersom det blir så lite kött blir klimatavtrycket
stort per kilo för hjort, förklarar Maria Berglund.
Det går inte att bara se hjortar i hägn som klimatbovar,
menar hon. Om hägn finns i skogsbygder där det tidigare
betade nötkreatur kan hjortarna hjälpa till att hävda mar
ken och bevara biologisk mångfald.
– Det finns fler aspekter som behöver lyftas fram.
Maria Berglund tar ett exempel på vildsvinskött som är
klimatsmart: åtlar i närheten av ett slakteri. Transporterna
blir korta.
– Klimatavtrycket kan vara riktigt lågt, men det kan
också bli högt, om man exempelvis flyger långt för att jaga.
Det finns även andra syften med jakten som att skydda en
gröda.
KLIMATAVTRYCKET PER KILO KÖTT: vildsvin 0,4–5 kilo

koldioxidekvivalenter, tamgris 4–6 kilo och dovhjort i hägn
40–45 kilo.
Hur hägnat vilt kan bli klimatsmart och mycket annat
diskuteras på ett seminarium på Kungliga skogs- och lant
bruksakademien den 24 april. ■

Jordbruksredskap, hem och hushåll, olika miljöer på

söndagar
, för bokning,
ring 070-570 65 71.

Besök sarestadlandsbygdsmuseum.se

Årets tema:
Från flåhacka
till plog

