
Velkommen
til

Udviklingsforløb i samarbejde 
- netværk



Hvorfor og hvornår samarbejde?

• Samarbejde er en måde at skaffe adgang til ressourcer og kompetencer uden at have/besidde dem selv.

• Etablering/organisering af landbrugsvirksomheder kræver mange forskellige ressourcer og kompetencer –
kan man skaffe dem ved samarbejdsaftaler i stedet for at gå i banken og låne til selv at erhverve dem? 
Mange gode muligheder opstår ved samarbejder og er man god til at indgå samarbejdsaftaler bindes man 
ikke udover virksomhedens behov.

• Når man skal etablere et samarbejde er det vigtigt at forstå, hvad det er, der skal samarbejdes om. 
Samarbejdet skal beskrives. Men det er kun nødvendigt at blive enige om det, der er 
samarbejdsgrundlaget. Det er så til gengæld meget vigtigt at man har forstået hvad samarbejdet drejer sig 
om og hvor der er samarbejdsflader. Alt muligt andet behøver man ikke være enige om (og skal man helst 
undgå at tage fat på!)  



Hvordan samarbejde – regler for det gode samarbejde

• Det er vigtigt at den aftale, der udformes på samme tid giver samarbejdet gode vilkår og 
de enkelte samarbejdspartnere mulighed for leve- og udviklingsdygtige 
landbrugsvirksomheder.

• Åbenhed i samarbejdet er ofte en betingelse for at etablere det gode samarbejde.

• Igangsættelse af gode rutiner for dialog om samarbejdet. F.eks. Korte ugemøder om 
dagligdagens gøremål, månedlige drøftelser af samarbejdspraksis og kvartalsvise møder 
om strategiske aktiviteter. Årsmøde om selve samarbejdsaftalen og ændring heraf.



Hvilket samarbejde er kernen/centralt for jeres virksomhed?

Den samfundsnyttige bamse!



Samarbejde om 
sociale opgaver 
og naturpleje

Samarbejde 
med jordejere

Samarbejde med 
borgerne - forbrugerne

Samarbejde 
mellem 
landmænd

Værdiskabelse ved nye samarbejder



Hvordan afklare/etablere et samarbejde? - fremgangsmåde

1. Beskriv samarbejdspartnerne/profiler
2. Samarbejdspartnernes roller:
3. Beskriv årsagen til at samarbejdet etableres, formålet og hensigten med samarbejdet
4. Beskriv et samarbejdsforløb – given periode/et år

I hvilke situationer foregår der et samarbejde – udvekslinger økonomisk/fysisk?
For landbrugsvirksomheder er det ofte en god ide at gennemgå en proces, et forløb, et år for aktiviteter og undersøge hvornår der
forekommer et samarbejde mellem deltagervirksomhederne. 

5. Hvilken økonomisk relation er der/skal der være mellem samarbejdspartnerne?
6. Samarbejdets varighed?
7. Hvordan fornyes/ophører samarbejdet?



Behov for 
samarbejdspartnere

Finde 
Samarbejdspartnere

Afklare 
samarbejdet

Indgåelse 
af aftale

Igangsætning af 
samarbejdet

Udvikling af 
samarbejdet

Ud fra bedriftens behov

• Udarbejdelse af profil
• Start af samarbejdsproces

Beskrive et samarbejdsforløb
- Fysiske
- Økonomiske
- Samarbejdstest

Samarbejdsaftale
Herunder beskrives også ophør af 
samarbejde

Mødestruktur
Praktisk rutiner mv.

Hvor vil det give mening at udvide 
samarbejdet

Proces bag etablering af et samarbejde


