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DYRKBAR JORD, SKOV ELLER MARGINALJORD

•  Er det hele dyrkbart eller er der meget der 
går fra skov, krat eller mosehuller

•  Skov – er der nytte træ eller er det bare  
jagt værdi

• Marginaljord, mose eller natur

• Er der overdrev, § 3, natur 2000

• Er det frijord, som alle kan købe
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JORDTYPE / BONITET

•  Hvilken jordtype arbejder vi med, er det Jb. 
1 eller 11

• Er jorden drænet, med eller uden pumpe

•  Er der ekstra udgifter, pumpeafgift,           
digevedligehold m.m.



ER JORDEN SPREDT ELLER SAMLET:

•  Er der mange hjørner, kuperet terræn, kan 
der ned lægges skel

•  En sælger har f. eks. 75 ha fordelt på 5  
marker, en anden har det samme areal   
fordelt på 2 marker

•  Adgangsvej – er der ”asfalteret” markvej? 

•  Byd ind til en jordfordeling, når der er en 
ejendom til salg i området
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BELIGGENHED:

•  Der er meget store regionale forskelle

•   Områder med special produktion (Kartofl er, 
grønsager, juletræer m.m.)

•  ”Adgangsvej” for køber - er det ud til 
kysten, fjorde, søer eller større byer er     
der ingen køber herfra

•  Hvor afvandes jorden til

•  Er jorden bynær og kan byudvikles



STØRRELSEN PÅ AREALET:

•  Hvis en af de lokale landmænd køber      
jorden har størrelsen af arealerne ikke 
samme betydning som hvis køberen    
kommer længere væk fra

•  Investorer er interesseret i større arealer 
min. 300 ha



HVORDAN ER JORDEN PASSET:

•  Mangler der kalk, gødning m.m.

•   Er der flyvehavre eller er markerne meget 
beskidte

•  Velpasset arealer er ligesom en ”nyvasket 
bil eller en ejendom, der er ryddet op på”



KØBEREN:

•  Investorer der kun ser på forretningen 

•  Udlændinge er interesseret i at købe i                                                      
Danmark, grundet de højere priser i andre 
lande

•  Etableret landmænd, som vil lave en      
”satellit” ejendom eller lokale som driver 
det sammen med det de har i forvejen



MED ELLER UDEN BYGNINGER:

•  Planteavls ejendomme hvor der er mange 
bygninger som ikke kan bruges til enten 
korn, halm eller maskiner er negative, da en 
del af risikoen ligges over på jorden

•  Hvis køber ved mindre ejendomme skal 
købe bygningerne med for, at sælge dem 
videre må prisen max. Udgør 20 % af den 
samlede ejendom

•  Det kan være en fordel at sælgeren selv 
sørger for, at sælge bygningerne


