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DSL’S ENGAGEMENT I WESTERGAARDS PLANTESKOLE
Sammen med Lars og Bettina Westergaard udarbejder  
Økologisk Landsforenings udviklingskonsulent en plan for, 
hvordan tilbygning kan forberedes og finansieres. DSL finansie-
rer rådgivning vedrørende planlægning af byggeri, projektud-
vikling samt afsøgning af muligheder for at sammensætte en 
finansiering af kapacitetsudvidelsen.

Der udvikles i casen også en model for, hvordan sociale ar-
bejdspladser gennem Westergaards Planteskole kan udbredes  

 
til en gruppe af andre landbrugsvirksomheder hver med en-
to sociale arbejdspladser. Westergaards Planteskole vil da på 
vegne af landbrugsvirksomhederne stå for samarbejdet med 
kommunen - en funktion, der kræver viden, indsigt og erfaring 
med det socialt-kommunale område for at lykkes. For at udbre-
de denne model afholder DSL et arrangement på Westergaards 
Planteskole, hvor Kerteminde Kommune, nabokommuner 
samt landbrugsvirksomheder inviteres til at deltage. 

Bettina og Lars Westergaard har fem borgere i praktik fra jobcenteret i Kerteminde Kommune. De ønsker at udvide 
til 10 borgere. Det forudsætter tilbygning, bedre faciliteter og flere aktiviteter på planteskolen. De er udfordret på 
at skaffe finansiering hertil. De vil desuden forbedre og udvikle samarbejdet med Kerteminde Kommune og evt. 
andre kommuner for at sikre efterspørgsel efter de sociale arbejdspladser, de tilbyder.  

Westergaards Planteskole 

FAKTA

• Westergaards Planteskole er på 2,7 ha
• Bettina og Lars Westergaard har begge fuldtidsarbejde på planteskolen
• Lars producerer bærbuske og frugttræer
• Bettina er medhjælper i planteskolen og mentor for borgere i praktik
• Westergaards Planteskole er virksomhedscenter for Kerteminde Kommune.
• 95 pct. af borgere i praktik hos Westergaard er kommet videre til en mere meningsfuld og 

selvhjulpen tilværelse.

www.westergaards.dk

Lars og Bettina Westergaard har etableret sociale arbejdspladser på deres planteskole ved Kerteminde og ønsker at udvide denne del af virk-
somheden. Foto: Kirstine Mengel
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AFTALER
Westergaards Planteskole har en skriftlig aftale med Kertemin-
de Kommune om, at planteskolen fungerer som et virksom-
hedscenter. Aftalen indebærer, at planteskolen stiller mini-
mum fem pladser til rådighed for svage ledige i den østfynske 
kommune. Kerteminde Kommune har ansvar for visitation, 
opfølgning og støtte til den placerede borger. 

Westergaards og Kerteminde Kommune er i løbende dialog. 
Mindst én gang årligt afholdes at møde med kommunen, hvor 
forventninger til samarbejdet afstemmes, og hvor samarbejds-
aftalen eventuelt justeres.

Bettina Westergaard supplerer og støtter arbejdsfunktioner-
ne med coachingsamtaler, haveterapi, yoga og mindfulness af-
hængigt af den enkelte borgers behov og ønsker.

  
ØKONOMI
Lars og Bettina Westergaard ejer Westergaards Planteskole og 
har siden 2003 opbygget en solid og voksende kundegruppe til 
deres højt specialiserede produkter, bl.a. klimatilpassede sor-
ter af hassel- og valnødder samt figner. Driften af planteskolen 
er grundlag for Lars’ indtægt. 

Planteskolen har status som virksomhedscenter i Kerteminde 
Kommune. Planteskolen tilbyder særligt tilrettelagte praktik-  
og afklaringsforløb for typisk fem borgere ad gangen. 

Samarbejder omkring Westergaards Planteskole

Kommunen yder et fast beløb pr. borger pr. uge i mentorstøtte 
til Bettina Westergaard. 

Lars og Bettina håber i 2017 at kunne finansiere en 130 kvm. 
multibygning med plads til kontor-, toilet-, frokost- og aktivi-
tetsfunktioner dels ved fundraising dels ved egenfinansiering.

 
ERFARINGER OG LÆRING
Westergaards Planteskole opnår flotte resultater i kraft af fag-
ligt overskud, en professionel tilgang til både planteskoledrift 
og det pædagogiske arbejde, og ved en vedholdende og mål-
rettet dialog med jobcenter og kommune.

Samarbejde med kommune og jobcenter om at etablere job 
på særlige vilkår på et landbrug indebærer typisk kendskab til 
lovgivning, dialog med sagsbehandlere og overskud til den en-
kelte borgers særlige behov. Opgaver, som de fleste landmænd 
helst er foruden.

I Det Samfundsnyttige Landbrug ville vi gerne i samarbejde 
med en kommune have afprøvet en model, hvor et landbrug 
specialiserer sig i dialogen med myndighederne og fungerer 
som et beskyttet ’modtage-landbrug’, hvorfra borgerne, når de 
er klar, kan sendes videre til et netværk af almindelige drifts- 
landbrug (se diagram). Det lykkedes ikke at få en kommune til 
at gå i dialog om denne modeludvikling.

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
Diagrammet viser en model for, hvordan en 
virksomhed – f.eks. Westergaards Planteskole – 
kunne fungere som bindeled mellem kommune 
og landmænd, der ønsker at etablere sociale 
arbejdspladser. Modellen forventes at kunne 
bidrage til at udbrede og øge antallet af sociale 
arbejdspladser i landbruget. 

Praksis omkring Westergaards Planteskole er for 
indeværende:
Lars Westergaard står for planteskolens drift og 
samarbejder med Bettina Westergaard og de 
borgere, som kommunen har placeret i tilbuddet.
Samarbejde med kommune og jobcenter vareta-
ges af Bettina Westergaard, der desuden indgår i 
et lokalt netværk af landbrugsvirksomheder, der 
også arbejder med sociale arbejdspladser. Det 
giver sparring og udvikling og lokal forankring, 
der er vigtig i forbindelse med at finde længere-
varende jobs til borgere, der er klar til at komme 
videre på det østfynske arbejdsmarked.
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- Vi vil gerne være med til at tage et socialt 
ansvar, og fordi det giver rigtig meget me-
ning for os, har vi de sidste tre år været virk-
somhedscenter for Kerteminde Kommune. 
Det betyder, at op til fem borgere ad gangen 
efter langvarig sygefravær kan være i praktik 
på vores planteskole, siger Bettina Wester-
gaard, som ejer planteskolen, Westergaards 
Planteskole, sammen med ægtefællen Lars 
Westergaard.

Parret købte ejendommen på 2,7 ha i 2003, 
og startede med at bygge en ny bolig til fa-
milien. Samtidig startede Lars Westergaard, 

- Fordi det giver  
RIGTIG MEGET MENING
TEKST OG FOTO: IRENE BRANDT

der er uddannet hortonom, en planteskole 
på hobby-niveau; men i 2009 sagde han far-
vel til livet som lønmodtager og har siden 
brugt al sin tid på planteskolen. Bettina We-
stergaard er uddannet pædagog. I takt med 
at planteskolen er vokset, er hun gået mere 
og mere ind i arbejdet på ejendommen, og 
de seneste fem år har hun også arbejdet fuld 
tid på planteskolen.

- Vi har det bedst med at tingene udvikler 
sig stille og roligt, fortæller Lars Westergaard 
- hvilket blandt andet har betydet, at parret 
ikke er startet egen virksomhed med stor 

gæld. Virksomheden har udviklet sig i takt 
med, at økonomien har kunnet bære nye til-
tag. Økonomisk bæredygtighed og frihed har 
stor betydning.

STRESSFRI ZONE
Inderst i det ene tunneldrivhus på plante-
skolen står en gammel zinkbalje med et lille 
springvand. Gulvet er dækket med velduf-
tende flis og under daddelblomme- og figen-
træerne står stole og en bænk. En drømme-
seng står lidt afsides, hvis der er brug for at 
slappe af under lidt mere private forhold.

Det giver rigtig meget mening, at 
kombinere en planteskole med et 

socialt ansvar. I hvert fald for 
Bettina Westergaard fra 

Westergaards Planteskole på 
Fyn. Her tager hun en tørn 
med at fjerne haserne fra 

hasselnødderne sammen 
med Marcel Hermes, 

der er praktikant på 
planteskolen. 
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- Her er vores stressfri zone. Én gang om ugen 
sætter jeg mig her med praktikanterne, og så 
laver vi mindfulness og aktiviteter inspireret 
af principperne fra haveterapi, fortæller Bet-
tina Westergaard. Parret lægger vægt på, at 
praktikanterne ud over at få afprøvet deres 
arbejdsevne også får redskaber med fra We-
stergaards Planteskole, som kan forebygge, 
at de får tilbagefald.

-  For mange praktikanter gælder det, at 
de på deres arbejde i årevis har givet sig selv 
100 pct.; men de glemte undervejs at passe 
på sig selv, siger Bettina Westergaard, og 
Lars Westergaard supplerer:

- Her kan vi hjælpe dem med at finde ud 
af, hvad de fremadrettet kan gøre, så de fore-
bygger, at de igen bliver ramt af stress.

De fleste praktikanter er på planteskolen 
i 13 ugers forløb, men opholdet kan forlæn-
ges, hvis der er brug for det.

Ligesom det er vigtigt for Bettina og Lars 
Westergaard, at de mennesker, der kommer i 
praktik på planteskolen, kommer videre i en 
positiv retning, når praktikken er slut, er det 
også vigtigt for parret, at det  samfundsnyt-
tige arbejde sker i et samarbejde med andre. 
De er derfor begge meget begejstrede for, at 
Westergaards Planteskole er en del af Det 
Samfundsnyttige Landbrug, DSL, som er et 

I DSL kan vi dele vores viden og erfaringer og sprede 
budskabet om, at det både er godt for samfundet og for 
virksomheden, når den løfter et socialt ansvar.

- LARS WESTERGAARD

tik på Westergaards Planteskole, er kommet 
videre enten på arbejdsmarkedet eller ble-
vet afklaret til fleksjob efter praktikperioden. 

- Vi stiller ikke krav om, at praktikanter-
ne skal kunne noget specielt, når de starter 
her; men de skal selv ville det, og de skal selv 
kunne se idéen i, at de er her. Og det har hid-
til fungeret rigtig godt. Så nu vil vi gerne tage 
næste skridt, siger Bettina Westergaard.

VISIONEN
- Vi ønsker at udvide med en ny bygning, så 
vi har faciliteter, der passer til det, arbejde vi 
udfører, og vi vil meget gerne udvide kapaci-
teten, fortæller Bettina Westergaard.

- Hér har vi planer om at bygge 120 kvm., 
hvor der bliver plads til et grupperum, et køk-
ken samt bad og toilet til vores praktikanter, 
fortæller Bettina og Lars Westergaard, da de 
viser rundt på planteskolen. Og ’her’ er i for-
længelse af en eksisterende bygning. Arealet 
er tilplantet med træer og buske, som Lars 
Westergaard tager podekviste fra. Træerne 
og buskene skal flyt-tes, og så er man klar til 
at bygge; men først skal der findes penge til 
projektet. 

- Vi kan ved at tage et lån selv betale halv-
delen af udgiften, som vi anslår vil være ca. 
1 mio. kr. Resten forsøger vi at få finansieret 
ved at søge midler i forskellige fonde, siger 
Bettina Westergaard.

Den nye bygning er en forudsætning for, at 
endnu flere praktikanter kan få glæde af et 
tilbud på Westergaards Planteskole. I dag er 
det pladsen omkring spisebordet i køkkenet 
i parrets privatbolig, der sætter grænsen for, 
hvor mange der er plads til.

- Samtidig undersøger vi muligheden for 
at blive godkendt som en social-økonomisk 
virksomhed. Vores drøm er på sigt at få mu-
lighed for at ansætte et par mennesker i 
fleksjob. De kan for eksempel aflaste os på 
kontoret eller i andre opgaver, så vi kan få fri-
givet tid til at lave endnu flere træer. Samti-
dig vil vi kunne udvide vores tilbud om mind-
fulness og haveterapi med yoga og coaching, 
fortæller Bettina Westergaard.

LARS OG BETTINA WESTERGAARD DRIVER EN LILLE, HØJT  
SPECIALISERET ØKOLOGISK PLANTESKOLE PÅ ØSTFYN; MEN DET ER 

IKKE KUN PLANTER, DER TRIVES I PARRETS PLANTESKOLE

projekt, Økologisk Landsforening har fået 
penge fra Villum Fonden til at gennemføre.

 - I DSL kan vi dele vores viden og erfaringer 
og sprede budskabet om, at det både er godt 
for samfundet og for virksomheden, når den 
løfter et socialt ansvar, siger Lars Westergaard. 

ET SKRIDT AD GANGEN
Som planteskolen har udviklet sig skridt for 
skridt, er også virksomhedens vej mod sta-
tus som socialøkonomisk virksomhed udvik-
let gennem årene.

- Egentlig startede det med, at vi for fem 
år siden blev kontaktet af en lokal integrati-
onsgruppe, som ville høre, om vi ikke havde 
lyst til at tilbyde arbejde til en flygtning, som 
skulle lære dansk. Det blev en succes, og lidt 
efter lidt begyndte Kerteminde Kommune at 
bruge os som praktiksted for borgere, der 
havde brug for et jobtræningsforløb, fortæl-
ler Bettina Westergaard, som siden har fået 
honorar for at være mentor for praktikanter-
ne. Pengene er givet godt ud, for i omegnen 
af 95 pct. af de borgere, der har været i prak-

Lars og Bettina Westergaard har sat sig i den stress-frie zone, som er et af planteskolen 
haveterapeutiske tilbud til praktikanterne, der nyder godt af det gode arbejdsklima og de 
regenererende grønne omgivelser på Westergaards Planteskole.


