Overvejer du
at etablere dig
som landmand?
Vi hjælper dig med at komme godt fra start
Hos LandboSyd vil vi gerne sikre, at du arbejder målrettet
hen mod din drøm om at blive selvstændig landmand.
Samtidig vil vi sikre, at du kommer godt i gang. Derfor
tilbyder vi dig bl.a.

Erfaren og kompetent rådgivning, der har fokus på,
at du lykkes

Specialistrådgivning på de områder, der kræver
ekstra indsigt og viden

Mentorordning og op til 15 timers gratis rådgivning
til din etablering.

Et naturligt valg for det professionelle landbrug

Søren Bonde Møller, Gyvelgården ved Skærbæk

En uvildig rådgiver
er virkelig vigtig
Jeg overtog Gyvelgården fra min far i 2019. Det er en
økologisk bedrift spredt over tre adresser nær Skærbæk,
hvor to af ejendommene huser kvier og goldkøer, mens den
tredje lægger plads til 180 jerseykøer. Omkring gårdene
drives 300 ha, hvor de 230 ejes.
Sådan en overtagelse var en ordentlig mundfuld. Der ligger
mange tanker og mange timers overvejelser bag. Snakke
med kæresten, familien, vennerne, kollegerne, rådgiverne
og møder med banker.
For mig at se, er det meget vigtigt, at man går i gang i rigtig
god tid og får snakket om både de hårde og bløde værdier
med hele familien.
Der er jo ingen manual. Netværk og familie er alfa og
omega, men det viste sig også at være meget vigtigt at få
en uvildig rådgiver koblet på.
Jeg fandt frem til Morten Pustelnik fra LandboSyd, da vi
har kendt hinanden gennem flere år og har et professionelt forhold. Det var vigtigt for mig at have en rådgiver, der
ville gøre mig god, sætte sig i mit sted og give mig et spark
over skinnebenet ind i mellem. Og samtidig lade mig sætte
dagsordenen.

Jørgen Schmidt, Branderup J.

Få alt frem i lyset - både
det gode og det trælse
For et par år siden begyndte min far og jeg at arbejde hen
mod, at jeg overtager vores slægtsgård ved Branderup i
2020. På ejendommen har vi 170 Holsteiner malkekøer og
90 hektar med græs, majs og roer.
Gennem hele processen har jeg haft meget fokus på hele
familien. Det er jo stadig min fars ejendom, jeg overtager,
og samtidig skal min kone også kunne se sig selv i det. Så
for mig har det været yderst vigtigt at få alt på bordet –
økonomi, tanker, alt det gode og alt det trælse.
Her har min rådgiver fra LandboSyd været god til at sikre,
at alle aspekter blev belyst. Han har holdt den røde tråd
både på det personlige og på tallene. Og så har han taget
det roligt, selv om han måske nok har syntes, at jeg var for
forsigtig, for han respekterer, at det er mit valg. Derfor tror
jeg, at det betyder meget at finde en rådgiver, hvor kemien
passer. En rådgiver, der kan fornemme, hvad man vil og
samtidig være konkret.
Jeg har altid gerne villet overtage ejendommen, men jeg
har da været i tvivl. Det skulle kunne give sorte tal på bundlinjen, så jeg har ikke villet være selvstændig for enhver
pris.
Nu skal far og jeg bytte roller, og det er en spændende
proces. Vi skal huske fortsat at tale om tingene, for vi er
ikke ens – og det skal vi heller ikke være.

Lea Amalie Lund og Kristian Salomonsen, Bylderup-Bov

Styr uden om de dyre lån
og spil med åbne kort
Jeg har altid vidst, at skulle jeg være landmand, så skulle
jeg have mit eget. Den mulighed har jeg nu, hvor jeg overtager min arbejdsgivers planteavlsbedrift med kartofler lidt
uden for Bylderup-Bov. Hele bedriften på 700 ha driver vi
i samarbejde. De 250 hektar er ejet og resten er forpagtet.
Jeg overtog hovedejendommen og 129 hektar 1. januar
2020, og planen er, at jeg kan købe resten i 2024 eller 2030
alt efter, hvordan det går.
Jeg har arbejdet som markmand i syv år og uddannet mig
til landmand og agrarøkonom. Samtidig har jeg drevet mit
eget firma, hvor jeg har dyrket kartofler på lejet jord. Det
har gjort, at jeg har kunnet spare en del op og have noget
at tage med til banken, når vi skulle snakke overdragelse.
Det er vigtigt for mig at kunne styre udenom de dyre lån,
så jeg selv kan sidde for bordenden. Ellers har processen handlet meget om at spille med åbne kort og have en
rådgiver som LandboSyds Bjarne Jacobsen, der tror på det,
sparrer med mig og bakker op.
Processen er godt i gang og er gået glat, synes jeg, for vi
har kunnet snakke om tingene og lave kontrakter på alle
dele, også så vi kan komme ud af det igen. Det er vigtigt at
tage højde for detaljerne, fx også hvad angår et testamente,
når man har kæreste og børn.

Kom godt i gang med
en plan, som holder
LandboSyd har stor erfaring med etablering i landbruget.
Vi rådgiver, sparrer og hjælper dig med den nødvendige
forberedelse, så du får sammenhæng mellem dine drømme,
din forretningsplan og alle de juridiske spørgsmål.
Vi tilbyder en fast rådgiver og tovholder gennem hele forløbet
- helt konkret en sparringspartner, der passer til dig og dine
behov. Dette sikrer, at de nødvendige eksperter inddrages,
og vi sammen finder svar på alle de spørgsmål, der melder
sig om driftsøkonomi, strategi, skat, jura, finansiering,
miljøtilladelser ...
Vores fornemste opgave er nemlig at sikre, at du kommer
godt i gang og får forankret din bedrift på et bæredygtigt
grundlag.
Kom godt fra start!

Hør mere om vores
tilbud og hvordan
vi kan matche
dine behov:

Kundechef

René Skov
Kristensen
6122 6060
rsk@landbosyd.dk
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