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Socialøkonomiske virksomheder i 

det samfundsnyttige landbrug

Uffe Lembo, Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder



”Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, 

der driver erhverv med det formål gennem deres virke og 

indtjening at fremme særlige sociale formål”

Det kunne, blandt meget andet, være et privat landbrug, der 

driver erhverv med det formål at fremme økologi, hjælpe 

udsatte ind på arbejdsmarkedet eller hjælpe en bestemt 

gruppe borgere med fysiske eller psykiske handicap 
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1. Hvad er en socialøkonomisk 

virksomhed?



• Inklusion. Mennesker med handicap og socialt udsatte 

skal inkluderes på arbejdsmarkedet.

• Beskæftigelse. Alle skal bidrage

• Evidens. Vi skal vide, hvad der virker

3

2. Hvilke politiske dagsordener skal 

socialøkonomiske virksomheder – og 

samfundsnyttige landbrug – forholde sig 

til?



Eksempler på målgrupper:

• Mennesker med demens 

• Børn og unge med 
vanskeligheder

• Arbejdsløse, stressramte 
voksne og unge 

• Mennesker med psykisk 
handikap og mentale 
udfordringer 

• Tidligere fængslede

• (Tidligere) misbrugere 

• Mennesker med autisme
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3. Hvilken målgruppe vil jeg 

gerne hjælpe?

• Har vi nogle særlige 
kompetencer – eller mangler vi 
nogen?

• Er der et særligt lokalt behov?

• Tal med kommunen!
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4. Hvordan ser min 

forretningsmodel ud – og passer 

den til min målgruppe?

Salg af grøntsager

Salg af grøntsager

Salg af grøntsager

Salg af pladser, afklaringsforløb 
o.l.

Salg af pladser, afklaringsforløb 
o.l.

Salg af pladser, afklaringsforløb 
o.l.

Anden aktør / social institution

Kombineret landbrug og beskæftigelsesrettede/sociale ydelser

Kombineret landbrug og beskæftigelsesrettede/sociale ydelser

Socialt ansvarlig virksomhed



• Brug den lokale erhvervsservice

• Overvej Den Sociale Kapitalfond – eller andre 

inkubatorer

• Dan gode partnerskaber
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5. Hvordan vokser jeg som 

social entreprenør?



Fordele

• Du får papir på, at din 
virksomhed driver 
forretning med et socialt 
formål.

• Du får nye muligheder for 
finansiering, salg og 
samarbejder, fordi det 
bliver nemt for andre at 
sikre sig, at din 
virksomhed er 
socialøkonomisk.

• Du bliver en synlig del af 
et stærkt brand for 
socialøkonomiske 
virksomheder.
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6. Skal jeg lade mig registrere som 

socialøkonomisk virksomhed?

Socialt formål
Primært formål med socialt, kulturelt, 
beskæftigelses-, sundheds-, eller 
miljømæssigt sigte.

Erhvervsdrift
Salg af varer / services udgør et betydeligt 
element af indtægter.

Inddragende og ansvarlig
Involverer ansatte, kunder, interessenter 
mv., og ledelse ansvarligt ift. det sociale 
formål.

Social håndtering af overskud
Overskuddet geninvesteres i 
virksomheden eller formålet

Uafhængighed af det offentlige
Det offentlige har ikke afgørende indflydelse 
på virksomhedens ejerskab eller ledelse

Kriterier for at blive registreret



Kommunerne lægger vægt på…

• … at de ikke skal betale gildet

• …at samarbejdet løser nogle af deres udfordringer

• … at resultaterne er tydelige
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7. Hvordan får jeg et godt 

samarbejde med kommunen?



Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder

Uffe Lembo

ufem@socialvirksomhed.dk

91370237
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Spørgsmål

mailto:ufem@socialvirksomhed.dk

