
Køberne er klar til produktions- og 
industrivirksomheder – også de min-
dre af slagsen med særlige kompe-
tencer. Der er stor interesse og rigtig 
gode muligheder for at koble veldrev-
ne virksomheder med seriøse købere.

Det gjaldt også for Grimstrup Ma-
skinforretning lidt udenfor for Es-
bjerg, hvor man udvikler og produ-
cerer specialudstyr til aquakultur og 
vandmiljø. Brødrene Per og Jan Høj-
rup har netop solgt virksomheden, 
som nu er klar til en ny og spænden-
de fremtid.

Grimstrup Maskinforretning boltrer 
sig i sin helt specielle niche, hvor løs-
ningerne lige siden starten i 1967 er 
blevet udviklet i tæt samarbejde med 
kunderne. Sælgernes far, smedeme-
ster Hans Højrup, byggede fra første 
dag sin forretning på at lytte nøje til 
kunderne og løse deres behov med 
en lang række innovative produkter 
til dambrug.

”Han var altid den første med alt 
det, der blev produceret gennem åre-
ne. Han opfandt det efter ønske fra 
kunderne, og sådan har firmaet altid 
gjort,” fortæller Per og Jan Højrup.

Den opfindsomme smed var f.eks. 
den første, der udviklede en fiske
snegl, som skånsomt løfter både 
vand og levende fisk, så man sparede 
det hårde slid med manuel læsning. 

Løsningen blev patenteret og solgt i 
stort tal til hele Europa.

Sønnerne overtog virksomheden 
i 1993 og har holdt sig i samme ni-
che. Jan Højrup stod for projektering, 
salg, udvikling og ledelse, men blev 
for et par år siden ramt af sygdom. 

Derfor blev det nødvendigt at 
overveje et salg, hvor Mogens Bjer-
re fra NYCO Virksomhedsformidling 
kom ind i billedet.

”Da jeg kom lidt ovenpå, snakkede 
vi med én i vores netværk, som fra 
et tidligere virksomhedssalg havde 
kendskab til Mogens. Og han fore-
slog, at vi i første omgang tilknyttede 
en konsulent med forstand på drift,” 
fortæller Jan Højrup.

Det viste sig bl.a., at Jan sad med 
90 pct. af driften og burde aflastes 
– både af hensyn til sygdommen 
og virksomhedens fremtidige udvik-
ling. Løsningen blev et salg, hvor Per 
fortsætter som smed i virksomheden, 
mens Jan fremover vil bidrage på 
konsulentbasis.

”Det har været en god oplevelse at 
have Mogens med i processen, for 
han leverer rigtig god service på en 
rigtig god måde,” lyder det fra de to 
brødre.

Hvorfor ikke bare sælge virksomhe-
den selv?

”Mogens har jo prøvet det før, og 

det har vi aldrig. Man skal gøre det, 
man har forstand på, og vi havde jo 
gode referencer på ham. I øvrigt hjalp 
han os med at udrede mange løse en-
der, også på andre områder.”

Den nye ejer glæder sig til at udle-
ve en gammel drøm om at blive selv-
stændig efter 21 år hos en stor virk-
somhed i forskellige stillinger, bl.a. 
med ledelse.

”Min far var landmand, så det at 
være selvstændig er jeg opvokset 
med, og denne udfordring har jeg 
selv ønsket at forfølge,” fortæller 
Niels Vestergaard.

Mange købere i markedet
Han er ingeniør med speciale i svejs-
ninger og har arbejdet for det interna-
tionale gasselskab Air Liquide.

”Her solgte vi bl.a. oxygen til mange 
forskellige brancher – bl.a. for at ilte 
vandet i dambrug og til vandrensning 
– så jeg har en god viden om og erfa-
ring med oxygentilsætning, svejsning 
og ledelse. Den kombination passer 
meget godt her.”

Forud for købet fik han sparring 
hos sin egen virksomhedsrådgiver, 
og Mogens Bjerre var indgang og 
kontaktperson under processen.

”Nu gælder det om at komme ind 
under huden på virksomheden, men 
jeg ser for mig noget mere samarbej-

de med nogle af de større spillere,”si-
ger Niels Vestergaard om potentialet 
for videre udvikling af virksomheden.

”Dambrug er blevet større og mere 
teknologiske, så der bruges mere ud-
styr, og Danmark er en af de førende 
nationer, specielt på ørredsiden. Des-
uden ser jeg også nogle muligheder 
på længere sigt indenfor vandmiljø.”

Grimstrup Maskinforretning hen-
tede sidste år omkring en tredjedel 
af sin omsætning i udlandet, bl.a. så 
langt væk som Chile, der er verdens 
næststørste indenfor aquakultur ef-
ter Norge.

Generelt er der stærk efterspørgsel 
efter denne slags veldrevne virksom-
heder med et godt potentiale for ud-
vikling. 

”Mange ejere er dog i tvivl om, hvor-
dan man værdiansætter sin virksom-
hed og griber salgsprocessen an,” 
siger Mogens Bjerre fra NYCO Virk-
somhedsformidling.

”Det bedste råd er, at man kom-
mer i gang i fornuftig tid til at sikre 
et godt generationsskifte, der bringer 
virksomheden ind i fremtiden. En god 
start er at få lavet en værdiansættel-
se og samtidigt få nogle konkrete an-
befalinger til forberedelse af salg og 
generationsskifte. Det er ofte en god 
indgangsvinkel til at starte salgspro-
cessen” siger Mogens Bjerre.

Som en fisk i vandet under nyt ejerskab

Brødrene Per og Jan Højrup (t.h.) har netop solgt Grimstrup Maskinforretning. Ingeniør Niels Vestergaard realiserede en gammel drøm om at blive selvstændig.


