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DSL’S ENGAGEMENT I BUNDGAARD SHAREMILKER
Sammen med Per Bundgaard udarbejder Økologisk Landsfor-
ening en plan for at finde to unge landmænd, der vil være økolo-
giske sharemilkere hos Bundgaard. Vi søger efter unge interes-
serede landmænd i diverse medier og holder åbent hus. Mange 
unge landmænd kigger forbi, men ingen vender tilbage. Per 
møder tilfældigt Patrick Brosze Bertelsen og Tobias Flensted. 
De to unge mænd har opgivet drømmen om at kunne finansiere 
eget landbrug. De øjner en mulighed på Bundgaard.
 
Sammen forbereder vi indholdet i et samarbejde og gennem-

går de situationer, hvor parterne skal samarbejde. DSL finan-
sierer, at der udarbejdes et budget for I/S Bundgaard Share-
milker. Med det mål, at I/S Bundgaard Sharemilker skal kunne 
oparbejde egenkapital efter et par år, udarbejdes et forslag til 
økonomisk aftale, hvor Patrick og Tobias betaler leje til Per, og 
hvor de deles om overskud og underskud i forhold til budget-
tets mælkepris. DSL finansierer, at en advokat udarbejder en 
I/S-aftale mellem Patrick og Tobias samt en samarbejdsaftale 
mellem Per og I/S’et. Herefter udvikles en mødestruktur for 
samarbejdet, og DSL finansierer mentorordning for Bundgaard 
Sharemilker.

Per Bundgaard ser i 2014 perspektiver i, at to unge økologiske landmænd kan etablere en mælkeproduktion i hans 
tomme stald. Det vil give hans økologiske planteavlsbedrift mere harmoni. Han vil få en leje fra stalden, og gården 
vil få mere liv. Han kan samtidig hjælpe unge økologiske landmænd i gang med at etablere egen virksomhed. Han 
kontakter projektet Det Samfundsnyttige Landbrug.

Bundgaard Sharemilker 

FAKTA
• Per Bundgaard ejer Bundgård og driver økologisk planteavl på ca. 1000 ha.
• En stald på 1.200 m2 med plads til ca. 120 køer samt en mobil malkestald udlejes til to 

unge sharemilkere, der har organiseret sig i et I/S.
• Sharemilkerne ejer køer og udfodringsmaskiner.
• Sharemilkerne lejer bygningsdele, arealer og maskiner af Per Bundgaard, køber foder af 

ham, og indgår græsningsaftaler og aftaler om halm og gødning med ham.
• Samarbejdet mellem Per Bundgaard og I/S Bundgaard Sharemilker kan opsiges med et 

års varsel.
• Det Samfundsnyttige Landbrug faciliterer samarbejdet mhp. at tilgodese alles interesser.

www.facebook.dk/bunsha

Der er igen husdyr på gården i Nordjylland, efter at Per Bundgard (th) har indgået et samarbejde med to unge landmænd, der producerer 
økologisk mælk. Til venstre Patrick Bertelsen. Foto: Morten Telling



AFTALER
Patrick Brosze Bertelsen og Tobias Flensted har organiseret sig 
i I/S Bundgaard Sharemilker. I/S’et har indgået en samarbejds-
aftale med Per Bundgaard.

Aftalerne omkring Bundgaard Sharemilker er nedfældet i en 
kontrakt, der sikrer gode vilkår for både Per Bundgaard og de 
to unge sharemilkere. 

I/S Bundgaard Sharemilker ejer besætning og det materiel, der 
skal bruges til fodring og pasning af denne. I/S’et lejer bygning-
er og køber foder af Per Bundgaard. Aftaler herom indeholder 
samarbejdspraksis, betalingsbetingelser, opsigelsesvarsler osv. 
     Vigtigt i aftalegrundlaget er en fælles overenskomst omkring 
økonomien: man deler økonomisk gevinst eller tab, når mæl-
keprisen går op eller ned. 

Det daglige samarbejde kan ikke beskrives i en aftale – det 
er en kultur, der skal skabes og tilpasses de individuelle parter 
i samarbejdet. Der er dog aftalt en mødestruktur og hvordan, 
kommunikation mellem parterne skal foregå. 

 
ØKONOMI
Samlet set forventes kombinationen af planteavl og mælke-
produktion at bidrage med bedre udnyttelse af ressourcer, 
bedre sædskifte og et øget afkast på Bundgaard. 

I/S Bundgaard Sharemilker bygger løbende en egenkapital 
op i besætning og materiel, som kan bruges til enten et fort-
sat samarbejde som sharemilkere eller til en mere almindelig 

Samarbejder omkring Bundgaard Sharemilker

etablering som selvstændige landmænd. Styrken i denne form 
for deleøkonomi er, at den unge landmand lejer sig i gang, før 
han/hun ejer.

Samarbejdsaftalen reducerer den økonomiske risiko for I/S 
Bundgaard Sharemilker, idet de har en etableret landmand at 
dele gode og specielt dårlige tider med.

Organiseringen sikrer, at det er økonomisk muligt for den en-
kelte sharemilker at komme ud af aftalen. 

 
ERFARINGER OG LÆRING
Delelandbrug bygger på aftaler til fælles bedste ud fra den 
holdning, at hvis et aftalegrundlag skal holde i længere tid, skal 
det være til fordel for alle parter.

Det meget tætte samarbejde økonomisk, praktisk og socialt 
fordrer det rigtige match; kemien skal fungere. Om muligt gen-
nemføres en prøveperiode, hvor parterne undersøger, hvor-
dan de fungerer sammen i en arbejdsproces. Uanset kemi skal 
man ikke undervurdere, hvad det kræver at skabe det gode 
samarbejde. Der er i projektet brugt megen tid og energi på 
at facilitere en proces, der understøtter opbygning af tillid og 
samarbejdskultur. Det gælder mellem sharemilkerne indbyr-
des, mellem dem og Per Bundgaard og i forhold til eksterne 
rådgivere, leverandører og samarbejdspartnere. Delelandbrug 
fordrer en ny kultur og praksis internt såvel som i forholdet til 
eksterne aktører. Disse skal også have forståelse for og vilje til 
at arbejde for det fælles bedste.

DET SAMFUNDSNYTTIGE LANDBRUG (DSL)
DSL er et projekt, der har til formål at udvikle modeller for nye landbrugsvirksomheder, 
som fremmer landbrugets generationsskifte og tager samfundsmæssigt ansvar.
Projektet ledes af Økologisk Landsforening og er finansieret af Villum Fonden.
www.samfundsnyttigtlandbrug.dk

PARTER OG RELATIONER
Bundgaard Sharemilker er et samarbejde 
mellem økologisk planteavler Per Bundgaard og 
I/S Bundgaard Sharemilker, der lejer kostald og 
køber foder af Per Bundgaard samt afgræsser i 
sædskifterotationen. Gødningen fra produktio-
nen går den modsatte vej. Desuden deles par-
terne om en lang række redskaber og bygninger, 
maskiner, siloer, værksted, udenomsplads, 
medarbejdere, og bolig. 

Per Bundgaard har en række aftaler med andre 
jordejere om forpagtning og drift af jord.

Parterne er afhængige af hinanden i et tæt sam-
arbejde, hvor arbejdsgange skal koordineres. 
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- I dag har jeg mit eget landbrug og mine 
egne køer, og vi lægger ikke mærke til, at det 
er i lejet stald, siger Patrick Brosze Bertel-
sen, og på den anden side af bordet sidder 
Tobias Flensted og nikker: Det er også sådan 
han oplever det, og han protesterer slet ikke 
over, at Patrick Brosze Bertelsen siger ’mit’ 
og ’mine’, selvom han rettelig burde have 
sagt ’vort’ og ’vore’.

De to unge landmænd på 24 lånte sidste år 
i fællesskab 2,5 mio. kr., som de investerede 
i 150 jerseykvier. Kvierne blev installeret i Per 
Bundgaards dybstrøelsesstald,  som er lejet 

Fødderne er solidt plantet under 
LEJET BORD
TEKST OG FOTO: IRENE BRANDT

til formålet, og siden slutningen af septem-
ber, hvor de første kvier kælvede, er der ble-
vet malket økologisk mælk i den nye mobile 
malkestald.

MEGET MERE END ET LEJEMÅL
Men samarbejdet mellem de to unge land-
mænd og Per Bundgaard handler om me-
get mere end at leje en stald. Per Bund-
gaard er planteavler og med i aftalen 
indgår adgang til græsningsarealer, som 
indgår i gårdens omdrift, og halmen fra 
kornmarkerne er en tur forbi dybstrøelses-

stalden inden den igen i næringsberiget 
form kommer tilbage på Per Bundgaards 
marker. Ligesom grovfoderet til køerne 
handles til en aftalt pris mellem parterne. 
   - Jeg var ikke i tvivl om, at jeg havde fun-
det de rette til at indgå som sharemilkere 
på Bundgaard, da jeg traf Patrick og Tobias 
første gang sidste år, siger Per Bundgaard og 
fortsætter:

- De var allerede små entreprenører, og 
de kendte hinanden og havde allerede et 
samarbejde om et fritidslandbrug  - og så 
er det en stor fordel, at de er to om arbejdet. 

Patrick Brosze Bertelsen og Tobias Flensted 
havde så godt som opgivet drømmen om 
at eje deres eget landbrug, da de hørte om 
muligheden for at blive sharemilkere hos 
Per Bundgaard i Vadum.
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De har hver deres stærke sider, og de sup-
plerer hinanden godt. Og så er det altid 
sjovere at gå efter sit mål sammen med 
andre end alene  - og ikke mindst har de jo 
mulighed for både at holde fri på skift i 
weekenderne og tage på ferie.

BARNEDRØMMEN
Tobias Flensteds far kørte for en maskinsta-
tion, og allerede som 6-årig begyndte Tobias 
at gå til hånde med pasningen af kalvene på 
nabogården.

Patrick Brosze Bertelsen er vokset op på 
et økologisk fritidslandbrug med heste og 
geder, men det var bedstefaderens køer, 
der var de mest interessante, og fra helt lille 
vidste han, at han skulle være landmand og 
arbejde med økologiske køer. Hans karriere 
startede for alvor, da han som 14-årig fik et 
fritidsjob på en kvæggård.

Begge startede de i 2009 på Nordjyllands 
Landbrugsskole, og de afsluttede uddannel-
sen i 2013. Patrick Brosze Bertelsen blev der-
efter fodermester på en kvæggård, og Tobias 
Flensted blev medhjælper på en gård med 
500 malkekøer.

- På gården var der et tomt stuehus, som 
jeg lejede sammen med Patrick, og så fedede 
vi kvæg op og holdt får. Overskuddet af alt, 
hvad vi tjente, investerede vi i fritidslandbru-
get, fortæller Tobias Flensted og fortsætter:

- Jeg havde på det tidspunkt opgivet at få 
mit eget, og havde i stedet besluttet mig for 
at arbejde og så supplere med et hobbyland-
brug ved siden af.

Patrick Brosze Bertelsen tilføjer:
- Mit mål har altid været i en tidlig alder at 

få mit eget, men efter landbrugsskolen hav-
de jeg opgivet drømmen. Jeg overvejede at 
blive fåreavler – selvom det er de økologiske 
malkekøer, der interesserer mig mest.

De store, dyre gårde og bankernes mang-
lende vilje til at låne til unge landmænd, hav-
de sendt de to unges drømme til tælling; men 
så traf de Per Bundgaard på en studietur. 

BEDRE END EGET
Per Bundgaard lægger ikke skjul på, at selv-
om mange synes, at sharemilkerkonceptet 
er en god idé, så har vejen fra idé til virkelig-
gørelse været noget bumpet.

Jeg håber, at vores erfaringer kan komme de næste 
sharemilker-projekter til gavn, så de får det lidt lettere. 
Vi har gjort os mange erfaringer undervejs, og vi har 
vist, at det her kan lade sig gøre.

- PER BUNDGAARD

landmanden, der har købt sin egen gård, 
hvilket giver os flere muligheder, siger Patrick 
Brosze Bertelsen. Tobias Flensted supplerer:

- Og når Per klarer alt arbejdet i marken, 
så har vi bedre tid til at tage os af det, der 
virkelig interesserer os: køernes sundhed og 
trivsel.

BUNSHA ER ET PROJEKT I DET SAMFUNDSNYTTIGE LANDBRUG, 
FORDI SHAREMILKERPROJEKTET BANER VEJ FOR ET GLIDENDE 
GENERATIONSSKIFTE. PATRICK BROSZE BERTELSEN OG TOBIAS 
FLENSTED HAVDE SÅ GODT SOM OPGIVET DRØMMEN OM AT EJE 
DERES EGET LANDBRUG, DA DE HØRTE OM MULIGHEDEN FOR AT 

BLIVE SHAREMILKERE HOS PER BUNDGAARD I VADUM.

- Kun fordi vi alle tre har været fast beslut-
tet på, at gennemføre projektet, er vi kom-
met igang. Og langt hen ad vejen har vi taget 
chancer og er gået igang, inden alle aftaler 
var helt på plads, fordi det var det her, vi vil-
le. Jeg håber, at vores erfaringer kan komme 
de næste sharemilker-projekter til gavn, så 
de får det lidt lettere. Vi har gjort os mange 
erfaringer under vejs, og vi har vist, at det her 
kan lade sig gøre.

STOR ØKONOMISK FRIHED
I dybstrøelsestalden går de fine, små jer-
seykøer og ser mere end almindeligt vel-
tilpasse ud, og hver anden dag kommer 
mælkebilen fra Thise og henter 4000 liter 
mælk fra de 116 køer, der dagligt malkes, så 
Tobias Flensted og Patrick Brosze Bertelsen 
ser også ret tilfredse ud, for den økologiske 
mælkepris er høj og giver en god indtjening.

Og at det i hvert fald de næste 4 ½ år er un-
der lejet bord, at de to unge landmænd kan 
plante fødderne, er måske endda bedre, end 
hvis det havde være under eget bord.

- Jeg ser det som en stor fordel, at vi ikke 
har bundet os for resten af livet til en gård. 
Vores økonomiske frihed er større end hos 

Jeg ser det som en stor fordel, 
at vi ikke har bundet os for 

resten af livet til en gård. Vores 
økonomiske frihed er større end 

hos landmanden, der har købt sin 
egen gård, hvilket giver os flere 

muligheder.

- PATRICK BROSZE BERTELSEN

Per Bundgaard samarbejder med ’Det 
Samfundsnyttige Landbrug’ i casen 

Sharemilker. Projektet skal skabe erfaring i 
Danmark med leje af stald og samarbejde 

mellem mælkeproduktion og plantavl.


