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Lars Lagerbäcks känsla för skogen och hembygden
Islands förbundskapten i fotboll, Lars Lagerbäck, arbetar intensivt med de sista förberedelserna inför
fotbolls-EM i Frankrike i sommar. Han tillhör den växande skara skogsägare - utborna - som brinner för sin
hembygd men bor på annan ort. I ett öppenhjärtigt porträtt i tidningen Tillväxt berättar Lars Lagerbäck om
skogen hemma i Medelpad, sitt ledarskap och sin förhoppning (!) om att gå i pension redan i sommar.
Läs hela artikeln om Lars Lagerbäck »

Skogsköp i utlandet medför ofta högre risk
Köp av skog i utlandet görs oftast av finansiella skäl. Det kan innebära hög avkastning men medför också
så gott som alltid högre risker. För att lyckas med skogsköp utomlands bör man ha en strategi. Det är
också viktigt att man gör noggranna efterforskningar inför ett köp av skog i utlandet.
Läs hela artikeln om skogsköp i andra länder »

Viktigt att vara ense med arrendatorn
En markägare bör vara enig med sin arrendator. Som markägare bör man också vara väl förberedd och ta
hjälp vid avtalsskrivningen. Lagen gynnar arrendatorerna understryker juristen Filip Herlitz, Argum, och
noterar att antalet arrendekontrakt gällande jordbruksmark ökar i norra Sverige.
Läs hela artikeln om vikten av att komma överens med arrendatorn »



Att sälja gården är inget nederlag
När det är dags för generationsskifte kan det finnas flera lösningar. En av dem är försäljning på öppna
marknaden. På Svartarp i Västergötland har ett ungt par, som köpte gården för ett år sedan, tagit över efter
bröderna Kölby. Även på granngården, Bygården, är det nya, unga krafter vid rodret. De tidigare ägarna
tycker inte att en gårdsförsäljning är något nederlag.
Läs del 3 i tidningen Tillväxts serie om generationsskifte »
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