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DSL’S ENGAGEMENT I EGHOLM FOLKEFARM
Økologisk Landsforening (ØL) indgår en aftale med Thomas 
og Sissel om at medvirke til at etablere den landbrugsvirk-
somhed, der kommer til at hedde Egholm Folkefarm. Sammen 
udvikler vi den aftale, der skal indgås med borgerne. Den om-
handler f.eks. overvejelser om hvordan, borgerne skal invol-
veres, hvor stort et beløb, de skal betale for at være med, og 
hvad modydelse til borgerne skal være. Undervejs i processen 
indtræder en ny part, Folkeoplysningsforbundet Fokus, fra  

Aalborg. De indgår samarbejde med Egholm Folkefarm om at 
etablere sociale arbejdspladser. 

DSL finansierer advokathjælp til at udforme de nødvendige 
juridiske dokumenter og et reklamebureau til at udarbejde gra-
fisk udtryk for konceptet, en hjemmeside samt markedsførings-
materiale. DSL hjælper desuden med at omlægge landbruget 
til økologisk drift og bidrager til opmærksomhed om projektet 
samt arrangerer et lokalt møde for at informere beboere på øen 
Egholm om folkefarmen.   

Thomas Gellert Larsen og Sissel Hermansen køber i 2014 et landbrug på Egholm. De ønsker at etablere en landbrugs-
virksomhed, der involverer borgere fra Aalborg, som de kan forsyne med frugt, grønt, forskelligt kød og æg. Da de 
samtidig er udfordret på at skaffe kapital til at etablere landbrugsvirksomheden, vil de sælge aktier til borgerne som 
dermed skal bidrage til finansieringen af landbrugsvirksomhedens driftskapital. 

Egholm Folkefarm 

FAKTA
• Egholm Folkefarm ApS ejes af Thomas Gellert Larsen, Sissel Hermansen, Daghøjskolen 

Fokus samt borgere der har købt aktier i folkefarmen. 
• Farmen forpagter 32 ha fra Thomas Gellert Larsen og Sissel Hermansen samt 20 ha af 

naboer.
• Der produceres grønsager og kød til farmens aktionærer. 
• Daghøjskolen Fokus benytter Egholm Folkefarm som praktiksted for skolens elever.
• Folkefarmen ligger på Limfjordsøen Egholm ved Aalborg.
• Egholm er på 500 ha; landbrugsarealet er under omlægning til økologisk produktion.

www.facebook.com/egholmfolkefarm // www.egholmfolkefarm.dk

Thomas og Sissel involverer lokale borgere i produktion og oplevelser på Egholm Folkefarm i Limfjorden. Foto: Weltklasse reklame + pr.



AFTALER
Egholm folkefarm har to typer ejere. Thomas og Sissel samt 
Fokus Agro ejer henholdsvis 55 % og 45 % A-aktier med stem-
meret. B-aktier uden stemmeret sælges til borgere. En B- aktie 
koster 5.000 kr.

 Thomas og Sissel lejer jord og bygninger til driftsselskabet 
Egholm Folkefarm ApS. Driftsselskabet driver landbruget og er 
den juridiske enhed, som sælger Folkeaktier og indgår aftaler 
med borgere, kunder og eksterne partnere.

Thomas er direktør, og der er etableret en bestyrelse med 
Sissel som formand. B-aktionærer har én plads i bestyrelsen.

Der udloddes aktier efter efterspørgsel og produktion, da man 
ønsker at producere fødevarer til alle aktionærer. Selskabs- 
konstruktionen gør det muligt at udvide efter behov og mulig-
heder, og aktionærerne kan handle aktien til markedspris.

 
ØKONOMI
Folkeaktierne giver likvid kapital til driftsselskabet og knytter 
aktionærerne til Folkefarmen.
Aktionærerne er ambassadører for Egholm Folkefarm og pro-
dukterne herfra. De bidrager med kompetencer og netværk, 
der kommer driftsselskabet til gode.

Egholm Folkefarms vision er at forarbejde en del af produk- 
tionen. Der kan være god økonomi i dette, men det forudsætter 
planlægning og likviditet til investeringer. Salg af Folkefarmak-

Samarbejder omkring Egholm Folkefarm

tier kan have afgørende betydning for finansiering af forarbejd-
ningsfaciliteter.

 
ERFARINGER OG LÆRING
Tilblivelsen af Egholm Folkefarm er kendetegnet ved og har 
haft som mål at være i dialog med naboer og Egholmere, kon-
kurrenter/kolleger, med den brede offentlighed og naturligvis 
med kunder og investorer.

Kommunikation i bred forstand står derfor helt centralt for et 
projekt som Egholm Folkefarm.

Thomas Gellert Larsen og Sissel Hermansen har i særklasse 
været dygtige kommunikatører. De er gået i dialog med land-
mænd og jordejere på øen om jordleje, maskiner, arbejdskraft 
mm., og der er tidligt i processen afholdt involverende borger-
møde med øens beboere.

Aviser, radio og tv er inviteret, og samtidig har Thomas og 
Sissel fulgt op med information på hjemmeside og Facebook, 
og alle elementerne har understøttet hinanden konstruktivt.

Læringen er, at ved involvering af borgere i en landbrugs-
virksomhed er det vigtigt at kunne indgå i den rette dialog med 
borgerne, men også at kommunikere med naboer samt med og 
på de medier, der skal sprede information til borgere. Det kan 
være en god ide ved lignende projekter at få hjælp til at lave en 
kommunikationsplan.

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
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PARTER OG RELATIONER
Egholm Folkefarm samarbejder med bor-
gere/aktionærer om at drive et landbrug. 
De samarbejder også med andre jordejere 
på øen og gennem Fokus Agro med Aalborg 
Kommune om sociale arbejdspladser.

Folkefarmen skal være lokalt spisekammer 
for og modtage recirkulerede næringsstoffer 
fra kunder/borgere i Aalborg. Samarbejdet 
er baseret på, at borgere køber folkeaktier 
og bliver medejere af et driftsselskab. 

Produktionen planlægges i dialog med 
’folkefarmerne’, der kan købe farmens 
produkter til reduceret pris, bliver inviteret 
til arrangementer og kan involvere sig fysisk 
i driften. Aktien kan også betragtes blot som 
en investering i et lokalt, økologisk landbrug. 
Med denne organisering er der skabt en til-
knytning mellem Egholm Folkefarm, naboer/
landmænd på øen og borgere i Aalborg.
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Midt i Limfjorden - lige uden for Aalborg  
- ligger øen Egholm. 500 ha landbrugsjord, 
som parret Thomas Gellert Larsen og Sissel 
Hermansen har store planer for.

- Vi har købt en ejendom på 32 ha og der-
udover har vi forpagtet 20 ha, og sammen 
med Daghøjskolen Fokus har vi etableret 
produktionsselskabet Egholm Folkefarm, 
fortæller Thomas Gellert Larsen i en pause 
fra markarbejdet en dejlig forårsdag 2016.
Sammen med Peter Storm, der er projektle-
der på Fokus Agro, og projektdeltager Chri-
stian Schrøder er Thomas Gellert Larsen i 

fuld gang med at så 3 ha af jorden til i lange 
plantebede. I dag er det gulerodsfrø, der skal 
i jorden, og alle er spændte på, om såmaski-
nen kan håndtere de små, aflange frø, så der 
skal både måles og regnes, inden der kan 
drikkes kaffe.

JOBTRÆNING
Egholm Folkefarm ejes for 55 procents ved-
kommende af Thomas Gellert Larsen og 
Sissel Hermansen. De sidste 45 procent ejes 
af Daghøjskolen Fokus, som har oprettet en 
agro-linje. Egholm Folkefarm forpagter jor-

den og maskinerne af Thomas Gellert Larsen 
og Sissel Hermansen.

- Daghøjskolen Fokus er gået ind i dette 
samarbejde, fordi vi på Egholm Folkefarm 
får mulighed for at tilbyde jobtræning i reelle 
omgivelser. Vores erfaring er, at projektdel-
tagerne får mere ud af træningen, hvis de 
arbejder med produkter, som skal sælges, 
fortæller Peter Storm og fortsætter:

- Derudover er landbrug et godt trænings-
tilbud, for ud over at arbejdsindsatsen giver 
hurtige, synlige resultater, ved vi også fra 
forskningen, at det har en sundhedsfrem- 

Mad pa 
ANPARTER

Projektdeltager Christian Schrøder, landmand Thomas 
Gellert Larsen og projektleder Peter Storm fik en pause 

i såarbejdet, da journalisten kom forbi Limfjordsøen.

TEKST OG FOTO: IRENE BRANDT
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mende effekt at arbejde i naturen. Samtidig 
giver et alsidigt landbrug som Egholm Folke-
farm os mulighed for gennem uddannelse at 
give vores projektdeltagere mange forskelli-
ge kompetencer inden for landbrug.

Daghøjskolen Fokus driver også Kaffé Fair 
i Aalborg, som bliver en af de helt store afta-
gere af høsten på gården.

CASE I DSL
Egholm Folkefarm har siden 2015 været en 
case i Det Samfundsnyttige Landbrug, som 
hjælper gode, økologiske og samfundsnyt-
tige idéer på vej. Efter et længere forarbejde 
begyndte Egholm Folkefarm i 2016 at sælge 
anparter à 5000 kroner, og målgruppen er 
primært ålborgensiske børnefamilier med 
interesse for sunde fødevarer og autentiske 
oplevelser i nærområdet.

Salget af anparter startede i sommeren 
2016 via gårdens hjemmeside, hvor besø-
gende bydes velkomne med teksten: ”Fore-
stil dig, at du har adgang til helt friske øko-
logiske råvarer fra en lokal bondegård, som 
du kender ud og ind. Egholm Folkefarm er et 
familievenligt, kollektivt landbrug, hvor du 
er medejer og altid velkommen.”

- Vi sælger anparter på hjemmesiden og 
vores facebook-side, hvor vi hurtigt fik en 
stor følgeskare, siger Thomas Gellert Larsen.

Og der er ikke startet større ud, end kon-
ceptet kan bære.

- Jeg tror, det var Thomas Hartung fra 
Barritskov, jeg engang hørte sige, at to fami-
lier kan leve af dét, der kan dyrkes på 1 ha.  
Vi har godt og vel 50 ha – så det vil være re-

alistisk at kunne sælge 100 anparter, siger 
Thomas Gellert Larsen, som ikke et sekund 
er i tvivl om, at det kan lade sig gøre at drive 
et landbrug med højværdiproduktion på øen 
i Limfjorden.

KUNDERNE BESTEMMER
- Køber man en anpart i Egholm Folkefarm, 
så består afkastet af indflydelse og rabat 
på gårdens afgrøder, ligesom man vil blive 
inviteret til høstfest og selvfølgelig altid er 
velkommen på Egholm Folkefarm, fortæller 
Thomas Gellert Larsen.

Indflydelsen kan for eksempel bruges til at 
komme med ønsker til de afgrøder, Egholm 
Folkefarm dyrker. Og når Christian Schrø-
der, Thomas Gellert Larsen og Peter Storm 
er færdig med at tilså de 3 ha, kan Egholm 
Folkefarm hen over sommeren høste en lang 
række afgrøder, som er udvalgt i samarbejde 
med farmens kunder. Dertil kommer marker, 
som er tilsået med havre/ærter til foder og 
kløvergræs.

AMBITIONER OM STØRRE SAMARBEJDE
På gården er der allerede får og kreaturer; 
men dér stopper drømmene ikke:

Vi vil gerne udvide den animalske produktion med æg, 
kyllinger, gæs, ænder og svineopdræt, så vores anparts-
havere på sigt reelt kan få dækket deres behov  
for fødevarer gennem Egholm Folkefarm.

- THOMAS GELLERT LARSEN

- Vi vil gerne udvide den animalske pro-
duktion med æg, kyllinger, gæs, ænder og 
svineopdræt, så vores anpartshavere på sigt 
reelt kan få dækket deres behov for fødeva-
rer gennem Egholm Folkefarm, siger Thomas 
Gellert Larsen.

Frugttræer, bærbuske og konsumkorn står 
også på fremtidens to do-liste på Egholm.

- Egholm rummer 500 ha landbrugsjord, 
og jeg ser intet til hindring for, at vi samar-
bejder med øens gårde om at udvikle idéen 
om Egholm som Ålborgs økologiske spise-
kammer. Egholm Folkefarm kan forpagte 
mere jord, hvis det er muligt – og på sigt kan 
Egholm Folkefarm måske også udvikle sig til 
at være jordejere, hvis der er jord, der sættes 
til salg, siger Thomas Gellert Larsen og fort-
sætter:

- Hvis det virkelig skulle ske, at hele Eg-
holmen dag drives af Egholm Folkefarm, så 
har vi 500 ha økologisk landbrug, som burde 
kunne brødføde 1000 familier. Så er det 100 
ha grøntsager, 100 ha frugt og bær, 100 ha 
konsumkorn og 200 ha til dyrene.  

EGHOLM FOLKEFARM ER LIDT AF ET KINDERÆG 
Ambitionen er en bred og multifunktionel fødevareproduktion 
og at dele glæden ved at være selvforsynende gennem salg af 

anparter i gårdens drift, samtidig med at gården kan 
tilbyde jobtræning til arbejdsløse.


