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DSL’S ENGAGEMENT I HEGNSHOLT HØNSERI
Hegnsholt Hønseri bliver en DSL-case, fordi landbruget allere-
de har et koncept for at involvere borgere. Johanne Schimming 
vil imidlertid gerne kunne leve af sin virksomhed, så sammen 
undersøger vi i projektet, hvordan produktionen kan øges, og 
hvordan afsætningen af større mængder kan sikres aftagere. 
Der indgås nye aftaler med restauranter. Der udarbejdes en 
hjemmeside, der er mere velfungerende til udbud af andele 
mod forudbetaling eller depositum. En tidskrævende dialog  

med besøgende kunder omsættes til besøgsarrangementer 
mod betaling. Produktionen analyseres mht. mere rationelle 
processer, og der investeres i diverse mindre maskiner. Opska-
lering af koncept om dyrevelfærd med forudbetaling kræver en 
øget styring af produktion, fødevaresikkerhed og levering. DSL 
finansierer en mentor til at bistå Hegnsholt Hønseri hermed. 
DSL har sideløbende hjulpet med forskellige myndighedsgod-
kendelser.

På Hegnsholt Hønseri producerer Johanne Schimming i 2015 slagtekyllinger, æg, grise og får. Dyrenes trivsel er af-
gørende og beskrevet. Hun tilbyder borgere, at de kan involvere sig og gøre et aktivt valg i forhold til dyrevelfærd, 
økologi og smag ved at betale forud for varer til en pris, der dækker merudgifterne ved produktionen. Det fungerer 
med en mindre produktion, men hun vil gerne opskalere konceptet og skabe en større indtjening.

Hegnsholt Hønseri 

FAKTA
• Johanne Schimming kalder sig ’hønsemutter’ og er ejer af Hegnsholt Hønseri i Lejre Kom-

mune.
• Hun har taget initiativ til børnehavehøns og lånehøns, som er blevet en stor succes.
• Hun sælger æg ved stalddøren.
• Kunder kan købe tre kyllinger eller hele og halve lam på anpart.
• Hegnsholt Hønseri beskæftiger ud over Johanne Schimming fire medarbejdere, heraf to i 

fleksjob.
• Produkter afsættes lokalt og til en række restauranter i København.

www.facebook.com/hegnsholthoenseri // www.hegnsholt.net

Johanne Schimming involverer lokale borgere i sin produktion af æg, kyllinger, lam mm. på Hegnsholt Hønseri. Målet er at kunne leve af 
produktionen. Foto: Trine Brandt-Ryhede  



AFTALER
Der er mange både skrevne og uskrevne aftaler og regler om-
kring Hegnsholt Hønseri. 

Leveringsaftaler med borgere og virksomheder beskriver for-
hold omkring forudbetaling for varer. 

Der er aftaler med borgere om køb af andele i produktionen.
Der er diverse samarbejds- og forpagtningsaftaler med an-

dre landmænd.
Kunder og samarbejdspartnere forventer, at der er styr på le-

vering, fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og produktionsforhol-
dene. Der skal følges op på myndighedsaftaler, så alle kan føle 
sig trygge og have tillid til bæredygtigheden i produktionen. 

 
ØKONOMI
Den meget direkte borgerinvolvering udspringer af et behov 
for driftskapital. Borgerne sikrer ved forudbetaling en lille spe-
cialproduktion med øget dyrevelfærd. Hegnsholts produkter 
opnår en merpris, der udspringer af denne kontrakt med bor-
gerne, der gennem samarbejdet har tillid til, at varen har den 
høje kvalitet, der beskrives.
For at skaffe yderligere kapital til videre tiltag - for eksem-
pel gårdbutik - arbejder Hegnsholt med crowdfunding.  

Samarbejder omkring Hegnsholt Hønseri

 
Samarbejdet med andre producenter i små andelslignende 
indkøbsforeninger gør indkøb, levering og logistik billigere.  

Markedsføringen foregår hovedsageligt på sociale medier, 
der er billige og hurtige kommunikationskanaler til relevante 
målgrupper. 

 
ERFARINGER OG LÆRING
Når borgere skal involveres i at betale udgifterne til en økolo-
gisk produktion med høj dyrevelfærd ved forudbetaling, er det 
af betydning, at man kan kommunikere værdien heraf. Pris-
sætning skal være transparent. Man skal benytte og mestre 
hjemmeside og sociale medier. Det drejer sig om konstant at 
informere om hverdagens aktiviteter, tilføje billeder og fortæl-
le, hvordan produktionen foregår, og hvordan den adskiller sig. 

Samtidig er det vigtigt, at de borgere, der identificerer sig 
med denne kommunikation og gerne vil involvere sig, også kan 
være sikre på, at produktionen foregår som beskrevet, og at 
produkternes fødevaresikkerhed og levering er som aftalt. Ved 
involvering af borgere kræves der således en særlig opmærk-
somhed på, at produktion og produkter kan dokumenteres, 
samt aftaler og lovgivning overholdes.  

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
Hegnsholt Hønseri er omdrejningspunkt for en 
mangfoldighed af samarbejder med lokale borgere, 
andre småproducenter, kunder samt Lejre Kommune.
Lokale borgere køber andele i gårdens dyr, og der er 
etableret ’lånehøns’ og ’børnehavehøns’. 

Der er etableret samarbejde med andre mindre pro-
ducenter om indkøb og afsætning samt om dyrkning 
af jord. Samarbejdet udvikler sig løbende og giver 
økonomiske og kollegiale fordele. Der er skabt en 
mindre fødevareklynge, hvor deltagerne understøtter 
og supplerer hinanden med næringsstoffer, sædskifte, 
arbejde, bygninger, markedsføring, logistik m.m.

Hegnsholt Hønseri tilbyder arbejde til borgere i flexjob 
og tager derved del i det sociale ansvar i lokalområ-
det. Der arbejdes med borgerinvolverende naturpla-
ner, så et besøg på gården kendetegnes af aktiviteter 
for de besøgende, som gør oplevelsen større og fortæl-
lingen om Hegnsholt Hønseri levende.
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- Da Johanne Schimming satte lånehønse-
idéen i søen, syntes jeg, det var mærkeligt; 
men i dag er hendes virksomhed en blom-
strende forretning, og der gik ikke ret lang 
tid, før der var 30 års ventetid på de der høns! 
Hegnsholt Hønseri er et godt eksempel på, 
hvad der sker, når vi som politikere tør slip-
pe tøjlerne og lade borgerne få mulighed for 
at realisere de idéer, de har. Ordene er Mette 
Touborgs. Hun sagde dem i efteråret 2015, 
da hun i egenskab af at være borgmester i 
Lejre Kommune åbnede Økologikongressen, 

Et lille - men stærkt lysende 
FYRTÅRN
TEKST OG FOTO: IRENE BRANDT

hvor hun benyttede lejligheden til at fortælle 
om Lejre – Den økologiske kommune.

- Indsatsen er ikke et fyrtårnsprojekt, i 
stedet er der 100 mindre, stærkt lysende fyr-
tårne i kommunen, sagde Mette Touborg. Og 
ét af disse fyrtårne er altså Johanne Schim-
ming.

Den dag i januar 2016, hvor jeg besøgte 
Johanne Schimming, ligger tågen tungt over 
Midtsjælland, og vejret står derfor i skæren-
de kontrast til det ud- og fremsyn, som Jo-
hanne Schimming er initiativtager til.

DYR PÅ ANDELE
En tur i hønsegården, hvor gårdens flittige 
æglæggere holder til, viser, at dyrene er tryg-
ge ved Johanne Schimming, som løfter en 
høne op, der lader sig nusse til ære for foto-
grafen.

”Når vi går i staldene vil vi se dyr, der tri-
ves i miljøer, der spiller sammen med deres 
naturlige instinkter. Derfor er vi 100 procent 
økologiske – men vi vil mere end det. Vi kig-
ger på hele dyrets liv, og kan med stolthed 
sige, at det giver resultater – lavere døde- 

Indtil levnbedsmiddelkontrollen 
satte en stopper for aftalen, fik 

Hegnsholt Hønseri grøntsagsre-
ster fra grovkøkkenerne retur fra 

de restauranter, gården leverer 
æg til. Hønsene fik serveret 

skrællerne i hønsegården.
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lighed, minimalt medicinforbrug, mindre 
foderforbrug, (hvilket skyldes at dyrene fin-
der mere føde selv på markerne). Alt sam-
men markører, der viser, at vores dyr har 
det godt.” skriver Johanne Schimming på 
gårdens hjemmeside, hvorfra kunderne også 
kan bestille andele i de dyr, der produceres 
på gården.

- Har man andel i dyrene, kan man komme 
forbi og besøge gården, og vi tilbyder også at 
sende et nyhedsbrev ud til vores kunder, så 
de kan følge dyrenes opvækst, fortæller Jo-
hanne Schimming.

BYTTER
Inden Johanne Schimming endte på gården i 
Lejre Kommune arbejdede hun på Novo Nor-
disk. Herfra har hun stor viden om projektle-
delse og evnen til at sætte skibe i søen og få 
luft i sejlene.

- Det er denne evne, der kommer mine 
kollegaer til gode i de samarbejder, jeg etab-
lerer med andre landmænd, siger Johanne 
Schimming. Hun fortsætter:

- Jeg er jo ikke uddannet landmand, så jeg 
har brug for andres hjælp, når der er faglige 
udfordringer på gården – og heldigvis er de 
erfarne landmænd meget flinke til at hjælpe, 
når jeg har brug for viden om sygdomsfore-
byggelse og ukrudtsbekæmpelse.

Johanne lægger - ud over den høje dyre-
velfærd på gården - vægt på, at gården er 
lokalt forankret.

- Vi samarbejder primært med lokale virk-
somheder, og vi tager et socialt medansvar 
gennem ansættelse af medarbejdere i for 
eksempel fleksjob. Der er mange forskellige 
opgaver på gården, hvilket gør det nemt at 
oprette en stilling, der er tilpasset den enkel-
te medarbejders muligheder, siger Johanne 
Schimming.

Vi samarbejder primært med lokale virksomheder, og 
vi tager et socialt medansvar gennem ansættelse af 
medarbejdere i for eksempel fleksjob. Der er mange 
forskellige opgaver på gården, hvilket gør det nemt 
at oprette en stilling, der er tilpasset den enkelte 
medarbejders muligheder.

- JOHANNE SCHIMMING

DET GÆLDER OM AT KUNNE SAMARBEJDE, HVIS MAN VIL 
KASTE SIG OVER NYE FAGLIGE UDFORDRINGER

DELER
Ud over at bytte viden med sine kollegaer, 
har Johanne Schimming også taget initia-
tiver, hvor samarbejdspartnerne ved at gå 
sammen og dele alt fra indkøb af æggebak-
ker til rådgivning og transport kan holde 
omkostningerne på de små gårde nede. Inte-
ressen for disse initiativer har været så stor, 
at Johanne Schimming i disse dage er ved 
at planlægge etableringen af en egentlig for-
ening, der kan være med til at fremme fæl-
les indkøb og vidensdeling blandt områdets 
mindre gårde med høns og kyllinger. 

- Det nyeste initiativ, vi har taget, skal ger-
ne resultere i, at vi en dag har fået etableret et 
slagteri, fortæller Johanne Schimming – og 
tilføjer: Tanken er at etablere et mikroslagte-
ri her på gården, som kan servicere områdets 
mindre gårde. På den måde kan vi forbedre 
dyrevelfærd i forbindelse med transport og 
slagtning, forkorte vejen fra jord til bord, og 
skabe unikke og helt lokale produkter.

Johanne Schimming har gjort økologisk landbrug 
til sin levevej, og hun blev landskendt, da hun 
’opfandt’ sine lånehøns.

Johanne Schimming kunne i januar 2016 nyde 
synet af hønsene i den friske luft. Senere på året 
satte fugleinfluenzaen en stopper for fuglenes ad-
gang til frisk luft, en begrænsning, som Johanne 
Schimming har protesteret over.


