
FIRE EJERSKIFTEMODELLER 

Fordele og ulemper for køber 

Model Fordele Ulemper 
Helkøb • Velkendt model 

• Fuld råderet 

• Finansieringsmodeller er tilpasset 
denne model 

• Konjunkturgevinster på jord 
tilfalder ejer 

 

• Kapitaltung investering 

• Svær at finansiere 

• Lavere soliditet – mere risikabel 

• Store handelsomkostninger 

• Lav fleksibilitet – svært at skifte branche  

• Ejer står alene med ledelsesopgaven 

Delkøb 
 

• Kan opdele et køb i flere dele 

• Velkendt model 

• Finansieringskilder er tilpasset 
denne model 

• Vidensdeling og sparring med 
medejer 

• Kapitaltung investering 

• Svær at finansiere 

• Lavere soliditet – mere risikabel 

• Store handelsomkostninger 

• Lav fleksibilitet – svært at skifte branche  

• Ejerskab og ledelse deles med medejer 

Delkøb m. 
forpagtning 
 

• Større fleksibilitet 

• Mindre kapitalkrævende – større 
soliditet 

• Mindre risiko 

• Mulighed for mentorordning med 
udlejer 

• Mulighed for at dele et køb i flere 
bidder 

• Mere kompliceret købsproces 

• Nødvendigt med detaljerede 
samarbejdsaftaler 

Forpagtning, 
delelandbrug 

• Mulighed for at afprøve livet som 
selvstændig landmand uden køb 

• Stor fleksibilitet – lettere at skifte til 
anden ejendom/branche 

• Højere soliditet – mindre 
kapitalkrav 

• Ikke eksponeret mod prisfald på 
fast ejendom 

• Traditionelle finansieringsmodeller er 
ikke tilpasset modellen 

• Afhængig af udlejer ved ændring af 
lejeaftale/investeringer 

• Konjunkturgevinster på fast ejendom 
tilfalder udlejer 

• Dyrere finansiering 
 

 

Fordele og ulemper for sælger 

Model Fordele Ulemper 

Helkøb • Velkendt model 

• Fuld afståelse, sælger kan ’komme 
videre’ 

• Afhængig af, at køber kan finansiere 
handlen 

• Store handelsomkostninger 
 

Delkøb • Velkendt model 

• Finansieringskilder er tilpasset 
denne model 

• Store handelsomkostninger 

• Ejerskab og ledelse deles med en ny 
medejer 



• Mulighed for fortsat at være en del 
af erhvervet 

• Vidensdeling og sparring med 
medejer 

• Mulighed for et glidende 
generationsskifte 

• Usikkerhed omkring hvornår, sidste 
andel kan sælges 

Delkøb m. 
forpagtning 

• Kan skræddersys enhver 
salgssituation 

• Flere ’potentielle’ købere end ved 
et helsalg 

• Mere kompliceret salgsproces 

• Stiller krav om samarbejde med 
køber/medejer 

• Usikkerhed om salg af det udlejede 

Forpagtning, 
delelandbrug 
 

• Mulighed for at afprøve en 
potentiel købers evner 

• Bibeholder muligheden for 
konjunkturgevinster  

• Stor fleksibilitet – lettere at skifte 
forpagter ud 

• Flere potentielle forpagtere end 
købere 

• Afhængig af at forpagter vedligeholder 
det lejede 

• Risiko for prisfald på jord/bygninger i 
fremtiden 

• Salg påbegyndes ikke 

 


