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Almende ApS
Fem økologiske og biodynamiske landbrug har i en årrække samarbejdet om at udvikle en ny model for at drive
landbrug. Deres vision er et landbrug, hvor der bl.a. er flere produktionsgrene og mere liv på gårdene, landmænd kan
komme ind og ud af samarbejdet, og gælds- og rentebelastningen afkobles produktionen, som støttes af et fællesskab. I den anledning har de skabt en kontakt til Villum Fonden.

Martin Bech, Günther Lorenzen og Henning Lorenzen er hovedkræfterne bag Almende ApS ved Tønder, et biodynamisk driftsselskab for tre
gårde, erhvervet af pensionskassen AP. Foto: Morten Telling

DSL’S ENGAGEMENT I ALMENDE APS
Gruppen af økologiske og biodynamiske landmænd kontakter
Økologisk Landsforening, som herefter søger Villum Fonden om
finansiering af projektet Det Samfundsnyttige Landbrug. I projektet indgår gruppen herefter som projektpartner og case. DSL
finansierer en projektleder og en proceskonsulent på casen.
Gennem Økologisk Landsforening opstår en kontakt til pensionskassen AP, som er interesseret i at overtage jord og bygninger på de fem landbrug. DSL finansierer det juridiske arbejde,

der knytter sig til processen, hvor AP overtager tre af gårdene,
og hvor to af landmændene etablerer landbrugsvirksomheden
Almende ApS til at drive landbruget. Desuden finansieres diverse rådgivere til sammenlægning og planlægning af driften
af de tre gårde. Der igangsættes en driftsform, hvor bl.a. overfladekompostering benyttes til at opbygge jordfrugtbarheden.
I den forbindelse opbygges også et samarbejde med Tønder
Kommune om tilførsel af have-parkaffald som kulstofkilde til
jorden.
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Almende ApS er et biodynamisk landbrugsfælleskab i Sønderjylland.
Det består af gårdene Langmose, Rosenholm og Holmgård.
Der dyrkes 720 ha jord, hvoraf 160 ha dyrkes pløjefrit.
Der holdes 360 biodynamiske køer, mælken leveres til Naturmælk.
Almende er selvforsynende med foder på nær nogle mineraler.
Køerne får udelukkende hø som grovfoder.
Kraftfoderet består af korn, ærter, hestebønner, lupin og havre.
Der produceres konsumkorn på 200 ha.

www.almende.dk
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AFTALER
Opstart af Almende ApS er bankfinansieret med garantistillelse
fra Almende ApS’ ejere, leverandører og aftagere. En ejeraftale
regulerer samarbejdet mellem ejerlandmændene og mellem
dem og selskabet. Den ene af ejerne ansættes som direktør.
Den anden som økonomiansvarlig.
Der etableres en professionel bestyrelse med kompetencer
inden for landbrugsdrift, virksomhedsøkonomi og forædling.
Almende ApS og Farmland ApS 1 indgår en uopsigelig 10-årig
forpagtningsaftale, dog kan forpagtningsafgiften forhandles.
Efter 10 år har forpagter forkøbsret; forpagtningen kan alternativt forlænges. Prisen er købesummen plus 80 pct. af given konjunkturstigning i perioden. Forpagter er ansvarlig for at tegne
forsikringer, og det er aftalt, hvordan reparation og vedligehold
samt behov for nyinvesteringer gennemføres.
ØKONOMI
Ejerformen bevirker, at landbrugsdrift kan etableres med væsentligt lavere behov for kapital, fordi jord og bygninger ikke
skal erhverves. Landmænd kan desuden lettere træde ind og
ud af driftsselskabet.
For at reducere forpagtningsafgiften til Famland Aps 1, er de
tre landbrug søgt handlet til så lav en pris som muligt, uden at
landmændene gældsættes herved. Forpagtningsafgiften svarer til en forrentning af den investerede kapital på i gennemsnit

PARTER OG RELATIONER
I denne case er der udviklet et samarbejde mellem landmænd samt mellem landmænd og en pensionskasse. Landmændene danner selskabet Almende ApS til
at drive landbrug. To landmænd indgår
som ejere i det nye driftselskab.
Almende ApS etableres i forbindelse med,
at AP Pension overtager de tre landbrugs
jorder og bygninger. I praksis foregår det
ved, at Dansk Farmland KS – fondsmidler
fra AP Pension - etablerer datterselskabet Farmland ApS 1, som køber de tre
landbrug og forpagter jord og bygninger
ud til Almende ApS. Almende ApS ses
som et skridt i retningen af den vision,
landmændende arbejder med.

ca. 5,7 %, hvilket er højt sammenlignet med realkreditrente. En
kombination af pensionsmidler og realkredit ville være ønskelig set fra landmændenes side.
Landmændenes eneejerskab til Almende ApS opfattes som
en overgangsløsning. Der arbejdes på at finde nye kapitalindskydere til Almende ApS, således at egenkapitalen også kan
øges.
ERFARINGER OG LÆRING
Landmændene bag Almende ApS er modne landmænd, og et
generationsskifte er et aktuelt tema. Det ville have været en fordel at have påbegyndt dette, da ApS’et blev dannet, men prioriteringen var en anden. Unge landmænd ville sammen med de
erfarne have udgjort et godt team i forhold til samarbejdspartnere som banker, aftagere og leverandører.
Strategi for vedligehold og udvikling af produktionsfaciliteter skal sikres i aftalen med jordejeren. Desuden er der brug for,
at samarbejdspartnere, leverandører og aftagere, jordejere og
bank er villige til at indgå i et samspil, der kan sikre tilstrækkelig smidig finansiering i opstartsperioden.
Landmændenes dobbeltroller som hhv. direktør/økonomiansvarlig og udførende i det praktiske arbejde har i pressede
perioder truet informationsflowet mellem ledelse og bestyrelse. Almende ApS er derfor blevet reorganiseret med ny direktør.

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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Farvel til

SELVEJET
TEKST: IRENE BRANDT FOTO: MORTEN TELLING
Indtil foråret 2015 var Günther Lorenzen
gårdejer. I dag er han direktør i anpartsselskabet Almende. Sammen med sin hustru,
Christa, ejede han den biodynamiske kvæggård, Langmosegård ved Tønder. I dag er de
gennem deres medejerskab af Almende forpagtere - men stadig biodynamiske mælkeproducenter. Og han er ikke alene. Lige nu er
der to familier, der har anparter i Almende,
de har solgt deres gårde til AP Pension og
forpagtet deres egne samt en nabogård tilbage; og der er to i kulissen. Med tiden skal
anpartsselskabet Almende blive drivkraften
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i et samfundsnyttigt og nytænkende landbrugsfællesskab.
FLERE SCENARIER
Ønsket om at etablere et landbrugsfællesskab er ikke ny i det Sønderjyske.
- Vi har arbejdet hen imod etableringen af
Almende aps. i mange år, forklarer Günther
Lorenzen. Og tager man et kig i diverse arkiver, får man syn for sagen. Forløberen for
Almende aps. Jejsing Demeter I/S, blev stiftet i 2007 af Günther Lorenzen og hans nabo
Horst Leithoff, der nu går på pension, men

som ejede den tredje gård, der indgik i handlen med AP Pension. Målet - dengang som nu
- var et landbrugsfællesskab. Siden er Biodynamisk Samvirke kommet til, hvor fem biodynamiske landbrug samarbejder om driften
af deres gårde.
- Vi vil gerne sikre, at den jord, vi nu i over
25 år har dyrket først økologisk og siden 1997
efter demeterreglerne ikke ender med at blive tilbagelagt den dag, vi sælger vores ejendomme, fortæller Günther Lorenzen.
Gennem fondseje forventer de sønderjyske biodynamikere, at deres jord kan sikres
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Derfor er det også vigtigt at understrege, at Almende ikke handler om
at redde et par sønderjyske gårde. I stedet er det målet, at Almende skal
udvikle sig til et samfundsnyttigt landbrugs- og levefællesskab, hvor der ud
over produktionen af en bred vifte af sunde, økologiske og biodynamiske
levnedsmidler også varetages samfundsmæssige og sociale funktioner.
- GÜNTHER LORENZEN

mod tilbagelægning.
I første omgang er det AP Pension, der opkøber gårdene. Fremtiden er der flere scenarier for. Én mulighed er, at anpartsselskabet
de næste ti år oparbejder en egenkapital, så
selskabet en dag er økonomisk polstret til at
kunne købe gårdene tilbage fra AP Pension.
En anden mulighed er, at alle får mulighed
for at investere i Almende.
- Derfor er det også vigtigt at understrege,
at Almende ikke handler om at redde et par
sønderjyske gårde. I stedet er det målet, at
Almende skal udvikle sig til et samfundsnyttigt landbrugs- og levefællesskab, hvor der
ud over produktionen af en bred vifte af sunde, økologiske og biodynamiske levnedsmidler også varetages samfundsmæssige og
sociale funktioner, siger Günther Lorenzen.
AMBITIØST PROJEKT
Undervejs, mens idéerne er blevet udviklet,
har de sønderjyske biodynamikere haft et
tæt samarbejde med konsulentfirmaet Ankerhus, som Günther Lorenzen kender fra
sit bestyrelsesarbejde i Naturmælk. Gennem dette samarbejde fik Günther Lorenzen
kendskab til Teori-U. Teori U tilbyder nye måder at lede, lære og forandre på, og arbejdet
med teorien har været en stor hjælp på vejen væk fra den traditionelle forestilling om
det selvejende landbrug til drømmen om et
fondsejet, samfundsnyttigt landbrug.
Sammen med Foreningen for Biodynamisk Jordbrug og Økologisk Landsforening
skrev det Biodynamiske Samvirke i 2014 en
ansøgning til Villum Fonden. Denne ansøgning blev imødekommet og blev dermed
starten til det ambitiøse projekt ’Det Samfundsnyttige Landbrug’.

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED
Hver måned er der møde i samvirket hjemme
hos Günther og Christa Lorenzen, som har
indrettet deres loft til møde- og konferencerum. På mødet i marts 2015 deltog Økologi
& Erhverv. På mødet blev handlingsplanen
gennemgået.
- Nu, hvor finansieringen er på plads, og
forarbejdet til alle de praktiske opgaver omkring kontrakter, organisationsbeskrivelser,
ansættelseskontrakter, opgavebeskrivelser
og så videre også er på plads, kan vi begynde at fokusere på dét, der virkelig ligger os
på sinde i dette projekt: at begynde omstillingen til samfundsnyttig og bæredygtig helhedsdrift, siger Günther Lorenzen.
Samvirket vil gerne udvikle et generationsskifte hen imod en samarbejdsmodel, hvor
flere mennesker med hver sit ansvarsområde arbejder sammen, og videreudvikler ideen om et bæredygtigt landbrug. De ønsker
at arbejde hen i mod at være selvforsynende
med både gødning og foder, energi, arbejdskraft og ideer.
PLANLÆGNING
Planteavlskonsulent Martin Beck er tilknyttet Almende-projektet som foreningens projektleder, på mødet præsenterede han sit
forslag til driftsplanlægningen på de implicerede gårde frem til 2017.
- Nøgleordet er suverænitet, hvor de fem
gårde i samarbejdet er selvforsynende og
uafhængige og med fokus på kvalitet, bæredygtighed og dyrevelfærd. Det er store tanker,
som skal realiseres gennem små skridt; men
det kræver system-tænkning, for ét skridt ad
gangen dur ikke, sagde Martin Beck inden han
fremlagde sine forslag til markdrift, sædskif-

I FORÅRET 2015 SATTE TRE SØNDERJYSKE LANDMÆND DERES
UNDERSKRIFT PÅ EN KONTRAKT, DER BETYDER, AT DERES GÅRDE
NU TILHØRER AP PENSION. MEN GENNEM DRIFTSSELSKABET
ALMENDE DRIVER LANDMÆNDENE FORTSAT BIODYNAMISK
LANDBRUG PÅ GÅRDENE, OG SALGET BLEV IKKE BEGYNDELSEN
TIL ENDEN - MEN DERIMOD BEGYNDELSEN TIL NOGET STORT

DET SAMFUNDSNYTTIGE LANDBRUG

ter og gødning samt oversigt over de tiltag,
de forskellige dyrearter kræver på gårdene.
Günther Lorenzen bekræftede vigtigheden af
suveræniteten i samarbejdet:
- Målsætningen er selvforsynende drift, så
samarbejdet ikke er sårbart over for udefrakommende konjunktursvingninger, sagde
han.
- Så længe solen skinner, regnen falder
og luften består af 72 procent kvælstof,
så er det muligt for et økologisk landbrug
at producere fødevarer uden input udefra,
lovede Martin Beck.
SYNLIGE VÆRDIER
Bundlinje og værditilvæksten på en ejendom
opgøres i kroner og øre, og de er de eneste
parametre en landbrugsejendom måles på endnu.
- Med Almende håber vi, at der med tiden
kan skabes synlighed om de værdier i form
af natur, bæredygtighed, socialt ansvar etc,
som ikke kan aflæses i driftsregnskaberne,
siger Günther Lorenzen. Han fortsætter:
- Det første år får vi dog meget fokus på
at konsolidere driftsselskabet omkring de
tre gårde i Almende Aps. Derefter kan vi begynde at overveje at tage flere gårde med i
anpartsselskabet samtidig med at vi åbner
os for lokalsamfundet og begynder at skabe
grundlaget for de kulturelle, pædagogiske og
sociale aktiviteter som en del af landbrugets
daglige liv.
Herigennem håber initiativtagerne, at
mennesker i nabolaget opfatter landbruget
som et naturlig sted at komme for at opleve
landliv, følge med i udvikling og endda selv
være med til at præge fremtiden.

I arbejdet med Teori U har Folkene bag
Almende trænet tekniker, der kan give
åbent sind, åbent hjerte og åben vilje.
Hver måned er der møde i samvirket
hjemme hos Günther og Christa
Lorenzen, som har indrettet deres loft
til møde- og konferencerum.

