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Til eiere af landbruqs-/fodevarevirksomheder oq iordbesiddere pA smSoerne 3. april 2019

Gir du med tanker om at salge eller bortforpagte dit landbrug eller din virksomhed?

En del virksomhedsejere pi smioerne har vanskeligt ved at finde kobere eller forpagtere til deres virksomhed,
nAr onsket om salg eller bortforpagtning opst6r.

Sammenslutningen af Danske SmSoer og LAG SmAoerne er gAet sammen om at gennemfore projektet "Nye
naboer - mere aliV' , Projektet har blandt andet til formAl at finde kobere/forpagtere til de landbrugs- og
fodevarevirksomheder, hvor ejeren onsker salg eller bortforpagtning inden for den narmeste fremtid (0-3 ar).
Vi kalder det "matchmaking".

Hvorfor fir du dette brev?
Vi har desvarre ikke tilstrakkeligt lokalkendskab til at vide pracis hvilke virksomheder/bedrifter, der onsker at
salge eller bortforpagte deres landbrug/fodevarevirksomhed. Med dette brev hAber vi derfor at komme i dialog
med virksomhedsejere indenfor landbrug og fodevareproduktion pA de 27 smioer, som gir med tanker om salg.
Hvis det ikke er relevant for dig, skal du naturligvis blot se bort fra brevet.

Milet med indsatsen
Vores mAl med matchmakingen er at bidrage til ejerskifte og nyt samarbejde indenfor landbrug og fodevarer, sA
vi fastholder eksisterende arbejdspladser, medvirker til etablering af nye jobs og dermed sikrer aktive
helArssamfund pA smAoerne.

Hvad tilbyder projektet?
Hvis du som landmand eller virksomhedsejer deltager i indsatsen, fir du folgende:

. Besog af Anja Bech Knudsen, der er vores bosatningskonsulent. Anja interviewer dig og laver
beskrivelse af din virksomhed med billeder og tekst

. Du kan ogsi bruge Anja til sparring om din situation omkring salg eller bortforpagtning af din
virksomhed. Men vi tilbyder ikke ejerskifterAdgivning, okonomisk og faglig rAdgivning eller juridisk
bistand. lndsatsen kan bestemt ikke erstatte en ejendomsmaglerfunktion.

. Markedsforing af din virksomhed overfor potentielle ksbere:
o Vi fremstiller et katalog med beskrivelse af alle deltagende landbrug og virksomheder. Kataloget

formidles bl.a. pi vores og samarbejdspartnernes hjemmesider m.m.
o Vi prasenterer din virksomhed ved arrangementer og informationsmoder mAlrettet de

potentielle kobere - i samspil med vores samarbejdspartnere
o Vi omtaler indsatsen p6 sociale medier og i pressen generelt. Her kan vi ogsA navne din

virksomhed, hvis du snsker det.
. Anja arrangerer og deltager i 1. msde mellem dig som virksomhedsejer og en eventuel potentiel kober
. Anja folger telefonisk op pA 1. made mellem dig og den potentielle ksber. Hun kan ogsi frem til marts

2020 tilbyde sparring, hvis der er behov for det.

Hvad er det unikke ved vores matchmaking?
Med denne indsats bryder vi vanetankningen, bAde i forhold til hvilke milgrupper, vi ser som potentielle ksbere,
hvilke samarbejdspartnere der skal i spil, og hvordan vi kommunikerer tilbuddet ud til mAlgrupperne.



Hvad kraver det at deltage?
Det er gratis at deltage. Det eneste du skal bidrage med, er din tid. Du skal forvente at bruge ca.10 timer.
Hvor lange varer forlsbet?
Forlobet strekker sig fra for6ret 2019 og frem til marts 2020.

I forAret 2019 kortlagger vi hvilke landmand og virksomhedsejere, der snsker at deltage, og vi laver
beskrivelser af de p6geldende virksomheder.

I efter6ret 2019 satter vi ind med en markedsforingsindsats for at finde potentielle kobere eller nye forpagtere til
virksomhederne. lndsatsen omfatter dialog og involvering med en bred vifte af aktsrer, herunder
interesseorganisationer, fagskoler, medier m.m.

Fra efter6ret 2019 og frem til marts 2020 vil der vere lsbende opfolgning pA henvendelser fra potentielle
kobere, som forhAbentlig resulterer i en rekke konkrete moder mellem virksomhedsejere og interesserede
kobere.

Hvis du gerne vil hore mere om projektet, eller pA forhind ved at du vil deltage, sA kontakt bosetningskonsulent
Anja Bech Knudsen pA tlf. 31 51 62 51 eller mail: ania@danske-smaaoer.dk.

Denne henvendelse er sendt som led i bosatningsindsatsen i projekt Nye naboer- mere aliv, der gennemfores i

et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Sm6oer og LAG SmAoerne. Les mere p6:
http://laq-smaaoerne.bloqspot.com/p/nvenaboer.html og https://danske-smaaoer.dk/nvheder/4759/

Venlig hilsen
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Nye naboer mere oliv. Et bos@tningsprojekt pd sm^aeme gennemfores i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske SmAoer og
LAG Smiserne
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