
 

Socialt ansvar 
 

Formål: Økologiske gårde tilbyder gode og sikre løn- og arbejdsforhold for 

alle, der er tilknyttet gården. I det omfang det er muligt ud fra gårdens 

indretning og situation, modtager økologiske gårde elever i praktik og 

tilbyder arbejde til folk med særlige behov. 

 

Eksempler på 2 hurtige og nemme: 

 

Efteruddannelse for ejere og ansatte  

Ejere og ansatte deltager årligt i efteruddannelse. At sikre, at ejere og medarbejdere har den viden 

og de kvalifikationer, der er nødvendige for at sikre et højt kvalificeret arbejde af relevans for 

gårdens produktion, klima, natur, mv. 

 

Sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

Gården gennemfører handlinger, der ligger ud over det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde og 

samarbejde.  Arbejdet kan f.eks. lægge vægt på systematisk at reducere antallet af kemiske stoffer 

og lægge større vægt på arbejdsmiljø og sikkerhed. Formålet er at styrke det sunde og sikre 

arbejdsmiljø ved at øge den generelle sikkerhed og mindske antal og størrelse af risici. 

  



Hvis du vil endnu mere… 

 

Praktikpladser for landbrugselever  

Gården tilbyder praktikpladser således, at den regelmæssigt har én eller flere landbrugselever, 

som lærer økologisk landbrug i praksis. Formålet er både at sikre kvalificerede medarbejdere til din 

egen og andre økologiske bedrifter men også i et større perspektiv at vedligeholde grundlaget for 

fremtidige økologiske gårde i landbruget. 

 

Arbejdssted for socialt udsatte mennesker  

Gården etablerer et samarbejde med en lokal institution, som varetager grupper af socialt udsatte 

mennesker. Formålet er at stille dele af gården til rådighed for mennesker som har brug for 

nærværende og vedkommende arbejde. 

 

Arbejdssted for mennesker med begrænset arbejdsevne  

Gården stiller en eller flere stillinger til rådighed for medarbejder, som har begrænset fysisk 

arbejdsevne eller som har begrænset erfaring med arbejdsmarkedet. Formålet er, at mennesker 

med begrænset arbejdsevne eller -erfaring kan finde meningsfuldt arbejde og bidrage til gårdens 

udvikling, drift og vedligeholdelse. 

 

Vil du vide mere om mulighederne for at arbejde med socialt ansvar på 

din gård, så kontakt: 

 

ØkologiLØFT konsulent med speciale i nulspild og 
lokale ressourcer 

Jesper Fog-Petersen   

Mail: jfp@okologi.dk     
 
Tlf: 41 90 20 14 
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