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TEKST

Bæredygtighed er et omdiskuteret begreb, som er kommet på dagsordenen hos de fleste landmænd. Én ting er dog at forstå, hvad bæredygtighed er. En anden ting er at vide, hvordan du som landmand konkret kan
arbejde med bæredygtig udvikling i din virksomhed.
I dette katalog sætter vi ord på, hvad bæredygtig udvikling i landbruget er,
og hvilke initiativer du kan igangsætte i din virksomhed.
Vi har i kataloget samlet en række initiativer, der er inddelt efter tre bundlinjer for bæredygtig udvikling: Den økonomiske, den sociale og den miljømæssige bundlinje.

Forhåbentlig vil deres fortællinger og de mange initiativer også inspirere
din bæredygtige udvikling. Bæredygtighed er nemlig et fremtidigt levevilkår for alle virksomheder på tværs af alle brancher.
Heldigvis er vi i landbruget allerede godt på vej. Så lad dig inspirere til at
blive endnu bedre! Og find ud af, hvordan bæredygtig udvikling skal se ud
i din virksomhed.
Held og lykke med din bæredygtige udvikling!
SEGES

Gennem citater og fortællinger viser forskellige landmænd, hvordan de
hver især arbejder med deres bæredygtige udvikling. Den bæredygtige
udvikling er nemlig ikke ens for alle.
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Bæredygtighed for dig som landmand

De
tre
bundlinjer
for bæredygtig udvikling

Bæredygtighed handler om at skabe en balance mellem forbrug og ressourcer. I det endelige, bæredygtige samfund er vores ressourcer ikke
overbelastede, og der er derfor også nok til fremtidige generationer.

vores jord og for fremtidige generationer. Som landmand og fødevareproducent er det vigtigt, at du også bidrager til den gode udvikling. Og du er
sikkert allerede i gang med at gøre en masse godt.

Hvordan kan du så arbejde med bæredygtig udvikling i din virksomhed?
For at styrke den bæredygtige udvikling i din virksomhed skal du have
øje for tre bundlinjer: En miljømæssig, en social og en økonomisk.

Initiativer inden for den sociale bundlinje fokuserer på at skabe de bedste forhold for mennesker og samfundet som helhed. På side 14 til 18
kan du finde inspiration til initiativer, der styrker din sociale bundlinje.

For at opnå det bæredygtige idealsamfund taler man om en bæredygtig
udvikling. Denne udvikling handler om at foretage ændringer, der kan sikre verdens ressourcer. Her er fokus på processen – altså de konkrete tiltag
eller forbedringer, der bidrager til den endelige bæredygtighed.

Din bæredygtige udvikling handler om at skabe balance i din virksomhed
mellem din økonomiske gevinst, din miljøpåvirkning og dit forhold til dine
sociale omgivelser.

Initiativer inden for den økonomiske bundlinje fokuserer på den strategiske ledelse af virksomheden og reduktion af omkostninger. På side 10
til 13 kan du finde inspiration til initiativer, der styrker din økonomiske
bundlinje.

Initiativer inden for den miljømæssige bundlinje fokuserer på klima, miljø
og natur. På side 19 til 23 kan du finde inspiration til initiativer, der styrker
din miljømæssige bundlinje.

Bæredygtighed er målet. Bæredygtig udvikling er vejen derhen.

Udgangspunktet for bæredygtighed er ideen om en overordnet helhed.
Derfor skal dine initiativer for bæredygtig udvikling give mening for hele
din virksomhed.

Men hvad betyder den bæredygtige udvikling så for dig som landmand?
Helt generelt skal vi alle forbruge mindre og tænke mere over vores vaner.
Vi skal nemlig tænke over de konsekvenser, vores forbrug kan have for

Det tager tid at skabe nye vaner. Men selv små ændringer kan gøre en
forskel. Så lad os stå sammen om at sikre både fremtidens landbrug og
fremtidens jord.



MILJØ
Søg balance mellem
natur og produktion
Nedbring belastning
af klima og luft

BÆREDYGTIG
UDVIKLING

Bidrag til sunde jorder
og rent vand
Bæredygtighed er jo elastik i
metermål. Vi skal have defineret:
Hvad er bæredygtighed hos mig?
Det kan være noget helt andet
henne ved naboen. Så der er
rig mulighed for at vælge, hvad
bæredygtighed skal være.
Lars Aage Rasmussen, landmand
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SOCIAL
Forøg livskvalitet
Skab relationer
til samfundet
Styrk ledelse
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ØKONOMI
Forebyg usikkerheder

Bæredygtighed for mig er, at jeg kan få
nogle konkrete værktøjer, så jeg kan gå
ud at arbejde på bedriftsniveau med
at have en miljørigtig profil, og med
at mine medarbejdere har det godt.
Samtidig får jeg en økonomisk gevinst,
så jeg kan sørge for, at både mit meget
landbrug og dansk landbrug som helhed
kan lægge sig i førertrøjen og globalt set
storme frem.
Kresten Lorenzen, landmand

Skab merværdi
Optimér ressourceanvendelse
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Anvend FN’s verdensmål for
en bæredygtig udvikling

Det er vigtigt, at man er med.
Det nytter ikke noget, at man
tror, at bæredygtighed er noget,
der går væk. Så mit råd er: Følg
med, lav transformationen, vær
med i omstillingen og gå foran.
Vær stolt af det, du laver!
Anne-Louise Thon, medstifter af
kapitalforeningen SDG Invest

Det er ikke kun fødevareerhvervet, der arbejder med bæredygtig udvikling. Faktisk er der flere og flere virksomheder og brancher, som tager
aktiv del i kampen for en mere bæredygtig verden.
I 2015 vedtog verdens stats- og topledere FN’s 17 verdensmål og
herunder 169 delmål for at sætte bæredygtig udvikling på den globale
dagsorden.
Målene skal frem mod 2030 være med til at sætte kursen mod en mere
bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.
Som landmand kan du arbejde aktivt med målene og bruge dem som
inspiration. De hænger nemlig godt sammen med de tre bundlinjer.

På hjemmesiden for FN’s verdensmål kan du finde gode forklaringer
på hvert mål. Du kan også finde eksempler på, hvordan andre brancher
arbejder med verdensmålene. Overvej, om din virksomhed også skal
arbejde med målene, og om de skal gøres til en del af din virksomhedsstrategi.
Når du arbejder med verdensmålene, bliver du en del af en større
ramme for bæredygtighed. Dermed vil du kunne sammenligne dig selv
med andre – både inden for og uden for dit produktionsområde og din
branche.
Så overvej, hvordan du kan bruge verdensmålene i din virksomhed. Kan
du eksempelvis gøre noget for mål nr. 15 om Livet på land? Eller mål nr.
7 om Bæredygtig energi?

FN’s Verdensmål skal være hverdagsmål.
Vi gør det abstrakte helt konkret. For os
er klima ikke bare flotte formuleringer og
lette løfter. Det er en hverdagshandling.
Det er den måde, vi driver vores bedrift.
Det er den foderblanding, vi giver til vores
køer. Det er reduceret jordbehandling,
søer og minivådområder, og det er målrettet avl af stærke dyr og planter.
Lone Andersen, formand, Familielandbrugssektionen, Landbrug & Fødevarer
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FORTÆLLING

Sådan styrker jeg min virksomheds
bæredygtige udvikling
”Jeg synes, det er så vigtigt at prøve at bidrage til, at landbruget generelt
kommer i en mere bæredygtig retning. At vi tænker mere bæredygtigt. At
vi tør agere mere bæredygtigt. For dét at tænke bæredygtigt, det er bare
en god forretning.
På Ausumgaard har vi seks bæredygtighedselementer.
Det ene er økonomi, for vi skal have et fundament for at kunne tænke
langsigtet.
Det næste element er talentmasse. Vi skal være sikker på, at vi har de rigtige talenter ombord.
Det tredje element er iværksætteri. Vi skal hele tiden turde forny os. Vi
skal hele tiden have et eller andet, der spirer.
Det fjerde element er vores omgivelser. Vi skal have et stærkt samspil
med dem og respekt for, at det er dem, der giver os ”licence to operate.”
Det femte element er bæredygtige driftsgrene. De skal være økonomisk
stærke, så de kan bidrage til at få det hele til at køre.

8

Det sidste element er CSR-delen. Det er klima og miljø, men også at vi involverer os i omgivelsernes dagsorden. Jeg plejer at sætte corporate social
responsibility (CSR) sammen med almindelig sund ansvarlighed.
Der skal være en balance mellem alle disse ting. Hvis man kaster sig fuldstændig over CSR-delen og glemmer alle de andre elementer, så tipper
læsset. Og så har du ikke noget at bidrage med i morgen. Det er ikke bæredygtigt kun at tænke på én ting. Vi har fokus på hver ting. Og vi måler
vores produktion ud fra hvert enkelt element.
Derudover er det virkelig en styrke for mig at se min familie i det bæredygtige perspektiv. At se på dem og så huske på at gøre noget, der er større
end bare lige for mig selv.
Vi vil nemlig gerne i mål med og muliggøre, at næste generation har lyst
og mulighed til at fortsætte. Hvis der er gode penge i det, man laver, og
det samtidig er spændende og interessant, så tror jeg på, at den næste
generation vil tage handsken op og fortsætte. Men hvis det ikke er bæredygtigt, så er det ikke en god forretning.”
Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard
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gode råd
fra Kristian omkring bæredygtig
udvikling og virksomhedsstrategi

Stræb efter, at dine initiativer giver
mening for fremtidige generationer
Sørg for, at dine initiativer tilgodeser flere
af virksomhedens områder
Analysér, hvor i din virksomhed du lettest
og billigst kan igangsætte initiativer, og
vurdér deres potentielle effekt
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STYRK

virksomhedens økonomiske bundlinje

Det er vigtigt, at virksomhedens økonomi er robust og
levedygtig. Der skal være råd til en plan B, hvis høsten
fejler, eller der er sygdom i besætningen. En bæredygtig
økonomisk bundlinje er det stærke fundament i enhver
virksomhed.
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STYRK

SÅDAN KAN DU GØRE

virksomhedens økonomiske bundlinje

Jeg har overblik over min økonomi og resultaterne
fra virksomhedens forretningsområder

Jeg tænker i livscyklus
og værdistrømme

Du styrker din økonomiske bundlinje, når du kan sige:

•
•
•

•

✓ Jeg har overblik over min økonomi og resultaterne fra virksomhedens
driftsgrenene

•

✓ Jeg tænker i livscyklus og værdistrømme
✓ Jeg samarbejder med andre for at minimere mine omkostninger
✓ Jeg genbruger, genanvender og minimerer spild
✓ Jeg kan overskue uforudsete ændringer
✓ Jeg organiserer og leder virksomheden strategisk og effektivt

•
En stærk og robust økonomi er
altafgørende for at drive et bæredygtigt landbrug – ellers stopper
det helt af sig selv. Der skal være et
rigtig godt årligt afkast for at kunne
forrente kapital, afdrage gæld, udvikle virksomheden til blandt andet
nye forbrugerkrav og ikke mindst
aflønne ejerne. Der skal også være
noget at stå imod med, når priser,
biologi og vind og vejr svinger år for
år. De øvrige bundlinjer er på ingen
måde et modstykke til den økonomiske bundlinje. Tværtimod gør de den
økonomiske bundlinje meget mere
robust.
Anders Harck, formand, Sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer,
Økonomi & Virksomhedsledelse
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Kend din fremstillingspris på virksomhedens produkter
Kend og styrk din soliditets- og afkastningsgrad
Kend din likviditet og dens udvikling. Udarbejd likviditetsbudget for
året og følg udvikling tæt
Du kan med fordel sammenligne dine resultater med andre lignende virksomheder
Optimér løbende dine styk- og kapacitetsomkostningerne på tværs
af driftsgrenene
Arbejd løbende med virksomhedens risici og afdæk de risici, som
har størst betydning for din virksomhed

Jeg samarbejder med andre for at minimere
mine omkostninger og risici
Samarbejd med andre om:
• Maskinfællesskaber
• Afsætning
• Mandskab
• Alternative energiformer og bioenergi
• Alternative energiformer

Initiativer der kan understøtte den bæredygtige udvikling

•
•
•
•
•

Skab overblik over virksomhedens værdistrømme, så du kender til
input og output
Investér i maskiner og teknologi med lav brændstofforbrug og høj
energimærkning
Overvej hvilke leverandører, du samarbejder med ud fra dine præferencer og holdninger til bæredygtig udvikling
Find ud af, hvor og hvordan dit foder i dag produceres
Undersøg muligheden for at skifte til en mere grøn energileverandør
Overvej dine fremtidige investering i bygninger og inventar. Er de
tilpasset fremtidens krav og normer? Overvej længden af afskrivningsprofil i forhold til fremtidens marked

Vi skal være dygtige til at holde
udgifterne nede, og derfor er deleøkonomi også en væsentlig faktor.
Landmændene kan nøjes med en
mindre traktor hver især og kan så være
fælles om én større, ligesom de kan dele
større maskiner som møgspredere,
skårlæggere og pressere. Det sparer
dem for virkelig mange penge.
Sven Irgens-Møller, landmand
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FORTÆLLING

SÅDAN KAN DU GØRE

Jeg genbruger, genanvender og
minimerer spild
•
•
•

Udnyt overskudsvarme fra stalde og nedkøling af mælk til opvarmning af opholdsrum og stuehus
Hav SOP’er (Standard Operation Procedure) for rengøring, fodring og
brug af maskiner, der minimerer vand-, foder -, brændstof- og energispild
Undersøg muligheden for at bruge restprodukter fra produktion af
fødevarer til foder

Jeg organiserer og leder virksomheden
strategisk
•
•
•
•
•

Jeg kan overskue uforudsete
ændringer

•
•

•
•
•
•
•

Arbejd på at opbygge en robust egenkapital til fremtidige udsving
i markedet
Minimér dine finansieringsomkostninger, og optimér din gæld,
formue og pension (også ved generationsskifte)
Lav risikoplaner for finansiering, produktionen, økonomi
og menneskelige faktorer
Læg en klar strategi for kommende investeringer – jo større
egenfinansiering, jo større økonomisk robusthed
Plej løbende den gode relation til banken, leverandører og aftagere

Hav styr på din kommunikation og rapportering både til medarbejdere og til virksomhedens vigtigste interessenter
Udarbejd en strategi for virksomhedens udvikling og handlingsplaner
for særlige initiativer. Brug udvalgte nøgletal som bæredygtighedsindikatorer for, at du når dine mål
Vær sikker på, at dine medarbejdere kender virksomhedens strategi,
så I har et fælles mål at sigte efter
Organisér din virksomhed, så roller og ansvar er fordelt – også ved
sygdom og ferie
Søg viden og inspiration via netværk i og uden for landbrugserhvervet
Nedsæt et Advisory Board eller en bestyrelse for at få sparring
til den strategiske udvikling af din virksomhed
Brug teknologi og digitale muligheder, der understøtter de daglige
arbejdsrutiner, minimerer påvirkningen af omgivelserne og giver
overblik over produktionen

Sådan styrker jeg min økonomiske bundlinje
”Det er vigtigt at have klare mål for virksomheden og for dig selv. Hvad er
det du selv vil opnå? Hvad er det, virksomheden skal opnå?
Mit mål er at arbejde mere med mig selv som direktør i virksomheden.
Jeg skal ikke have så mange opgaver i selve produktionen. I stedet skal jeg
blive mere fri.
Derudover har vi også en strategi for virksomheden og vores produktionsgrene. Vi overvejer, hvilke produktionsgrene vi vil udvikle. Og hvilke vi
vil afvikle. Så undgår vi at bevæge os frem i blinde, og vi skal ikke slukke
ildebrande hele tiden. Vi får også mere tid til at tænke tingene igennem.
Vi prioriterer vores tid, og vi sørger altid for, at der er tid til at tænke. Hvis
man bliver ved med at skubbe det og sige ”det tager vi, når vi får tid til det”,
så får man jo aldrig tid. Man er nødt til at prioritere sin tid. Rent praktisk
betyder det, at vi holder fri kl. 16, selvom der stadig er opgaver, der skal
løses.

3
•
•
•
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Så er der tid til at ”komme op i helikopteren”. Det er først, når du holder fri,
at der er tid til at tænke og få det strategiske overblik over virksomheden.
Skal vi den vej eller den vej? På den måde sikrer man, at man har styr på
virksomhedens udvikling.
Når vi skal ændre noget i organisationen, ser vi på de konkrete fakta. Har
vi noget, der kan dokumentere, om en ændring er god eller dårlig for virksomheden? Hvad taler for det ene? Hvad taler for det andet?
Datagrundlaget skal være på plads, før vi handler. Man skal passe på, at
følelserne ikke styrer beslutningen. Hvis man er i godt humør den ene dag,
kan ændringen være fantastisk. Dagen efter kan man måske kun se fejl. Så
sæt følelserne til siden og lad fakta styre.”
Anders Peter Jensen, landmand

gode råd

fra Anders Peter om at styrke den
økonomiske bundlinje
Skab overblik og indsigt i virksomheden
Prioritér din tid
Basér dine handlinger på fakta
og ikke på følelser
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STYRK

virksomhedens sociale bundlinje
Dygtige og engagerede medarbejdere er vigtige i virksomhedens
dagligdag. De hjælper med at holde hjulene i gang, og de sikrer, at
alle opgaverne bliver løst. Derfor er det vigtigt, at de trives og har
det godt i virksomheden.
Men du skal også have øje for dit lokalsamfund, for med godt
naboskab kommer man langt.
16
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STYRK

SÅDAN KAN DU GØRE

virksomhedens sociale bundlinje

Jeg rekrutterer dygtige og engagerede
medarbejdere

Jeg understøtter mine medarbejderes personlige
og faglige udvikling

Jeg interesserer mig for mine medarbejders
trivsel

Du styrker din sociale bundlinje, når du kan sige:

•

•

•

✓ Jeg rekrutterer de fagligt dygtige og engagerede medarbejdere

•

✓ Jeg understøtter mine medarbejderes personlige og faglige udvikling
✓ Jeg interesserer mig for mine medarbejderes trivsel og handler,
når nogen mistrives

•
•

✓ Jeg tilbyder et godt arbejdsmiljø
✓ Jeg viser min virksomhed frem og inviterer folk indenfor
✓ Jeg fortæller aktivt om virksomheden og produktionen i forskellige
sammenhænge

•

Lav en personalehåndbog, som medarbejderne kan bruge som opslagsværk
Hav en tæt kontakt til landbrugsskolerne, så du kan rekruttere elever i fremtiden
Lav skriftlige ansættelsesaftaler med medarbejderne om løn, arbejdstid, rettigheder og forventninger
Sørg for at planlægge en god oplæringsperiode med beskrivelser af
arbejdsopgaverne
Lav et overblik over, hvordan din virksomhed er sammensat eksempelvis med afdelinger, medarbejdere, opgaver og ansvar, så medarbejderen forstår sin rolle i virksomheden

•
•
•
•

Opbyg fælles forståelse af, hvordan produktionsenhederne i virksomheden hænger sammen, og dermed hvor afhængige medarbejderne er af hinanden
Lav udviklingsplaner i samarbejde med medarbejderne
Vis dine medarbejdere tillid, giv dem ansvar og dyrk deres talenter
Giv plads og tid til, at dine medarbejdere kan udveksle erfaringer
med løsninger af opgaver, eksempelvis på tavlemøder eller afdelingsmøder
Giv dine medarbejdere mulighed for at deltage i faglige udviklingsaktiviteter både hjemme i virksomheden og eksternt gennem for
eksempel erfagrupper, kurser og faglige arrangementer

•
•
•
•
•

✓ Jeg har et godt forhold til lokalsamfundet og naboerne
Vi giver medarbejderne et hæfte,
der beskriver deres arbejdsopgaver og giver dem grundviden om
virksomheden. Så ved de allerede
fra start, hvad vi forventer og hvornår. Det gør det 10 gange nemmere at forventningsafstemme.

•

Tal om trivslen og kulturen på arbejdspladsen på for eksempel tavlemøder og ved individuelle samtaler – gerne med udgangspunkt i
en trivselsanalyse
Giv og modtag feedback på tavlemøder, afdelingsmøder og ved
individuelle samtaler
Vær fleksibel med arbejdstiden og tilrettelæg den i fællesskab og
med forståelse for medarbejderens forskellige behov
Gennemfør medarbejderudviklingssamtaler om både trivsel, kultur
og arbejdsopgaver og følg op på dem løbende
Skab et godt socialt fællesskab på arbejdspladsen, eksempelvis
med fælles måltider, fejringer af opnåede mål og andre sociale
arrangementer
I forhold til unge danskere: Ansætter du unge, der kommer langvejs
fra, spørg da ind til deres fritidsinteresser og hjælp dem på vej ind i
et nyt fællesskab i dit lokalområde
I forhold til udlændinge: Find ud af, om de allerede har et socialt
netværk, og hvis ikke, så hjælp dem ind i et netværk via eksempelvis erfagrupper for udenlandske medarbejdere

Jesper Bojer, driftsleder
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SÅDAN KAN DU GØRE

Jeg tilbyder et godt
arbejdsmiljø

•

•
•
•
•
•

Skab ordnede ansættelsesforhold for dine medarbejdere
Inddrag arbejdsmiljø i din strategi for virksomheden
Gå foran som god rollemodel og prioritér en god sikkerhedskultur
for at fremme den attraktive, sikre arbejdsplads
Få en arbejdsmiljørepræsentant blandt medarbejderne, hvilket er
lovpligtigt ved mere end 9 ansatte. Udpeg også en ledelsesrepræsentant. Begge skal på et lovpligtigt tredageskursus i arbejdsmiljø
for at erhverve de rette kompetencer
Tal om nærved-ulykker, forebyggelse af ulykker og nedslidning på
tavlemøder, afdelingsmøder eller ved individuelle møder
Brug god tid på oplæring. Standardprocedurer som SOP’s for relevante arbejdsrutiner understøtter, at opgaverne udføres korrekt og
effektivt uanset hvem på bedriften, der løser dem
Følg op på handlingsplanerne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse
og den ajourførte arbejdspladsvurdering (APV)
Anmeld arbejdsulykker, der har ført til fravær, i det nationale
anmeldelsessystem EASY – dette er lovpligtigt som virksomhed.
Handl på ulykken ud fra jeres beredskabsplan for personulykker
Tag hånd om risikoen for psykiske eftervirkninger, hvis der sker en
alvorlig arbejdsulykke under risikobetonet arbejde. Det kan ske
ved at vedtage en beredskabsplan, der virker som en guide for
medarbejderne og ledelsen, hvis ulykken rammer

•
•
•
•

•
•
•

Fortæl om virksomhedens medarbejdere, produkter og produktion på en hjemmeside eller sociale medier
Fortæl om virksomhedens brand, værdier og mål med produktionen på en hjemmeside eller sociale medier
Hold jeres interessenter opdateret på virksomhedens aktiviteter
og del alt det spændende, I har gang i
Opfordr dine medarbejdere til at fortælle aktivt om virksomheden
blandt andet gennem deres sociale medier og netværk

Jeg viser min virksomhed frem
og inviterer folk indenfor

Jeg har et stærkt fællesskab
med lokalsamfundet og naboerne

•

•

•
•
•
•
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•
•

Hav gode velfærdsforanstaltninger som personalerum, kønsopdelt
omklædningsrum og hygiejniske toilet- og badefaciliteter med
mulighed for vask og desinfektion af hænder
Fokusér i den kemiske risikovurdering på arbejdsprocesser, hvor
der indgår eller kan udvikles farlige stoffer. Brug risikovurderingen i
instruktionen
Vær sikker på, at alle ved, hvem der kan yde førstehjælp, hvor nærmeste hjertestarter er, og hvem der har downloadet 112-app’en
Beskyt jer ved brug af personlige værnemidler, tekniske hjælpemidler og i mørke perioder også refleksveste eller reflekser på
arbejdstøjet.

Inviter børnehaver, skoleklasser, legekammerater og foreninger på
besøg i virksomheden
Deltag i åbent landbrug eller økodag
Invitér til arrangementer som høstfest og Sankt Hans bål
Åbn op for adgang til dine arealer, eksempelvis ved at deltage i
aktiviteten ”Spor i landbruget”, som Landbrug & Fødevarer er initiativtager til
Lav landboturisme som bed & breakfast, oplevelser, eller lignende
aktiviteter

Initiativer der kan understøtte den bæredygtige udvikling
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•
•
•

Jeg fortæller aktivt om virksomheden
og produktionen på forskellige platforme

•
•
•
•

Orientér lokalsamfundet og naboer om jeres aktiviteter og om
eventuelle produktionsgener ved eksempelvis gyllespredning
Orientér naboerne ved udvidelser og ændringer i produktionen
Samarbejd med naboer om at skabe større naturområder
Arbejd sammen med lokale interessenter om at skabe et stærkere
lokalsamfund
Del maskiner og større værktøjer med andre landbrugsvirksomheder
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Sådan styrker jeg min sociale bundlinje
”Hos Go-Gris har vi både en hjemmeside og en Facebook-side. Formålet
med dem begge er først og fremmest at skabe en bedre forbindelse til
lokalsamfundet. Vi deler, hvem vi er, hvad vi laver, og hvad der sker i virksomheden. På den måde kan vi imødekomme lokalsamfundets behov.
Samtidig plejer vi vores image.
Et godt image understøtter vores rekruttering. Potentielle medarbejdere
bruger internettet til at finde informationer om os. Især de unge er meget
interesseret i virksomhedernes værdier og bæredygtige indsats. Og vores
nuværende medarbejdere føler sig stolte over at være en del af virksomheden, når vi har et stærkt image.
Hjemmesiden fungerer lidt som en opslagstavle med information om virksomheden. Modtagerne er meget forskellige. Det kan være forretningsforbindelser, fremtidige medarbejdere, potentielle investorer og lokalsamfundet. Det er vigtigt, at indholdet er relevant for alle målgrupperne.
Facebook-siden bruger vi som en nyhedsplatform. Her holder vi lokalsamfundet, kollegaer og folk fra branchen opdateret. Men vi har også perioder, hvor vi ikke lægger noget op. Det er typisk, når vi har travlt med noget
andet.
Man skal overveje, hvor meget tid man vil bruge på det. Nogle gange kan
man også tænke, ”er det her overhovedet interessant for modtagerne?”
Det er jo hverdag for os.
Vores mål er at kommunikere med det brede samfund. Opnå den generelle samfundsaccept. Ramme dem i byerne. Som griseproducenter er vi
nogle gange blevet trådt over tæerne. Og vi har ikke været gode nok til
fortælle om, hvad vi laver.
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Derfor er det vigtigt, at vi som landbrugsvirksomheder sætter os ind i det
samfund, vi lever i nu. Vi kan ikke gemme os ude bag et læhegn. Vi kan
ikke bare regne med forbrugernes accept. Det er ikke nok i dag.
Jeg kan godt forstå, hvis man ikke kan overskue at sætte sig ind i hjemmesider og sociale medier. Men så giv ansvaret videre. Det kan være til
en medejer eller en driftsleder. Måske har man en ung medarbejder, der
synes, det kunne være spændende. Der er bare et klart behov for, at man
får profileret sin landbrugsvirksomhed i det moderne samfund i dag.”

Jeg er overrasket over, hvor meget
man egentlig kan gøre, som gavner
naturen – og ikke mindst over, at
det bedste, man ofte kan gøre, er at
gøre ingenting. For mig var det lidt
af en øjenåbner. Og det koster jo
ikke noget at tage hensyn til naturen på sin bedrift – ikke engang tid.
Den får man til gengæld mere af.
Ole Jakobsen, landmand

Jonas Würtz, Go-Gris

STYRK

3
•
•
•

virksomhedens miljømæssige bundlinje

gode råd
fra Jonas om kommunikation

Find ud af, hvem der har ansvaret for kommunikationsplatformene
Definér målgruppen og kommunikationsformen
Start stille op, og fokuser på én ting af gangen
Initiativer der kan understøtte den bæredygtige udvikling

Miljø, klima og natur er kommet højt på dagsordenen i de fleste
virksomheder og lande. Samfundet kræver i højere grad,
at producenterne viser handledygtighed.
Det endelige mål er at sikre både den lokale natur og
de globale ressourcer til de næste generationer.
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Jeg giver naturen plads

Jeg minimerer min produktions
påvirkning af klimaet

Det kan jeg gøre på to måder:
Du styrker din miljømæssige bundlinje, når du kan sige:
✓ Jeg giver naturen plads
✓ Jeg minimerer min produktions påvirkning af klimaet

FØRSTE PRIORITET
• Bevar og beskyt eksisterende naturarealer, og lad gerne områderne passe sig selv
• Afsæt permanente arealer til vilde arter og naturlig dynamik
• Hav et lavt græsningstryk om sommeren på overdrev og enge
• Dyrk levende hegn og lad gamle stengærder og -diger stå
• Undgå jordbehandling og tilplantning af skrænter og sandbrud
• Etablér græsningsskov, skovbryn eller skove uden skovdrift
• Giv plads til søer, sumpe, moser og vandhuller ved at mindske
dræningen
• Samarbejd med naboer om at skabe større naturområder og øget
biodiversitet ved jordfordeling og omlægning af jorde
• Indfør helårsgræsning eller ekstensiv sommergræsning med lavt
græsningstryk
• Slå arealerne uden for blomstringssæson fra 1. september til 1. maj
• Lav dyrkningsfri bræmmer langs søer og vandløb
• Pas på beskyttede dyr og planter
ANDEN PRIORITET
• Genopret beskadiget natur og etabler nye naturarealer
• Etablér brakmarker med enten naturligt fremspiring eller udsåning
• Udtag både meget tørre og meget fugtige jordarealer
• Så blomster i vejkanter og ved markveje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hav stærke efterafgrøder, der kan reducere udvaskningen af
næringsstoffer
Optimér håndteringen af husdyrgødning i både stald, lager
og mark
Beregn hver marks kvælstofbehov så præcist som muligt
Optimér gødskningen med sektionskontrol, kantspredningsudstyr
og gradueret tildeling
Dyrk mere kløvergræs og græs – gerne på lavbunds- og tørvejorde
Etablér vådområder på lavbundsjord
Udfør hyppig udslusning af den gylle, som produceres i
grisestalden, ud i gylletanke
Øg foderudnyttelse, og mindsk foderspild
Optimér produktionen med færre dyr pr. produceret enhed
Tilsæt fedt i dine drøvtyggeres foder for at reducere udslip
af metan og tilpas mængden af protein
Brug eller producér grøn strøm
Vælg afgrøder og racer, der giver mindst klimapåvirkning
Lad kreaturer, heste eller får græsse på lavbundsjorde
Brug digitale og teknologiske muligheder til at optimere udbyttet
Lav sædskifte, dyrkningsplan og vælg sorter, der passer til jordbunden og virksomhedens strategi

•
•
•
•

Vælg så vidt muligt fodermidler, der kan klimaoptimere
foderplaner til dyrene
Forhindre udslip af gasser og miljøfarlige stoffer fra stalde,
gylletanke og maskiner
Anlæg mættede randzoner eller intelligente bufferzoner langs
vandløb
Etablér kollektive virkemidler som minivådområder, vådområder
og skovrejsning

Jeg gør tiltag for at opnå sund dyrkningsjord
•
•
•
•

Hold jorden dækket med afgrøder/efterafgrøder eller planterester
så meget som muligt
Tillad naturlig jordstruktur at udvikle sig og undgå jordpakning.
Oprethold dække med levende planter og organisk materiale med
så meget diversitet som muligt.
Minimer jordbearbejdning og kørsel

Dette opnår jeg ved at:
• Udvise hensyn til natur og biodiversitet i virksomhedens strategi
• Lave en naturplan, der revideres løbende
24
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Sådan styrker jeg min miljømæssige bundlinje
”Jeg synes, det er vigtigt, at landmænd fokuserer på naturtiltag, fordi vi ejer
en stor del af Danmarks landareal. Derfor har vi en vis pligt til at sørge for,
at naturen og biodiversiteten har det godt.
Jeg havde selv 12 hektar jord, som var meget vanskelig at dyrke. Jorden
var uensartet og bestod af både sandjord og lerjord. Så faldt jeg over en
annonce fra Den Danske Naturfond, hvor de søgte projekter, de kunne
støtte. Sammen med nogle biologer fra kommunen fandt jeg ud af hvilken
type natur, der ville være bedst for området, og sammen besluttede vi at
lave næringsfattigt overdrev på arealet.
Jeg har altid interesseret mig meget for naturen, så jeg glæder mig til at se,
hvilke sjældne planter vi kan få frem i projektet. Og når det står færdigt,
åbner vi området op for offentligheden. Her kommer til at være gangstier,
shelters og bålpladser, så andre naturelskere også kan komme og nyde
det. Jeg synes, vi er forpligtiget til at dele naturen med andre.

vi også, at når først jorden er blevet til et naturområde, så må man ikke
bruge den som landbrugsjord igen. Og så falder dens værdi kraftigt.
Vi har brugt en masse penge på jorden, så det er ærgerligt at se den miste
værdi. Det er en svær beslutning at tage jord ud af driften. Der skal jo være
en balance mellem økonomien og de naturtiltag, man sætter i gang. Derfor er det vigtigt, at vi kan få kompensation. Derfor skal landmanden have
kompensation for den økonomiske værdiforringelse, det giver. Der skal jo
være en balance mellem økonomien og de naturtiltag, man sætter i gang,
og det er en svær beslutning at tage landbrugsjord ud af produktion.

3
•
•
•

gode råd
fra Peter om miljøindsatser

Undersøg hvilke miljømæssige indsatser,
der har den største effekt på din bedrift,
eksempelvis gennem et NaturTjek
Søg råd hos både kommunens biologer
og andre landmænd, der har lavet
naturområder
Undersøg mulighederne for at få støtte
til omlægningen fra forskellige fonde

Men det er også vigtigt, at vi viser resten af samfundet, at vi gerne vil være
med til at hjælpe naturen på vej. For vi skal styrke landbrugets image. Og
vi skal også få et bedre forhold til de grønne organisationer, så vi ikke bare
står i hver vores lejr og kaster med skyts. Det vil være godt for debatten.
Peter Hindbo, Landmand

Ligesom mig har rigtigt mange landmænd noget jord, der er svært at dyrke. Og jeg tror faktisk, at størstedelen af dem har lyst til at omdanne de
dårlige områder til vild natur i stedet. Det kan eksempelvis være nogle
hjørner eller lavninger, der er vanskelige at dyrke, og hvor vi godt ved, når
vi sår afgrøden, at der stort set intet vil være at høste. Men omvendt ved
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Der gik ikke lang tid, fra vi fik
etableret vores søer, til der var
masser af liv i dem. Det er blevet
nogle naturperler, som er helt
fantastiske. Jeg nyder dem dagligt,
og det er en stor glæde at have
fået dem.
Carl Thøgersen, landmand

Initiativer der kan understøtte den bæredygtige udvikling
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