


Grantoftegaard – hvem er vi 

?
• Økologisk landbrug. ”Øko-social” siden 

2001

• Erhvervsdrivende med almennyttige formål

• Integrerede sociale aktiviteter i driften:

- højt socialt ansvar, social virksomhed

• Socialøkonomisk certificering 2015, (SØV)





SØV : værdi for samfundet

• Irrationelle bynære landbrugsarealer i drift

• Social virksomhed med individuelt og 

fleksibelt perspektiv (afhængig af lov, 

politik)

• Mulige nye arbejdspladser(fleks- og 

skånejob)

• Populært besøgsmål (32.000 besøgende i 

2014)



Grantoftegaard’s landbrug 

• Økologisk agerbrug/miljøforbedrende naturpleje 
- 820 Ha. i alt (65% korn/frø, 35% græs/dyrefolde)
- 6 Ha grøntsager 
- 100 køer og 700 får til naturpleje/kød
- grise, geder, kaniner til besøgende
- heste til kørsel for besøgende 



Grantoftegaard ‘s filosofi

• Fælles mål og sammenhæng i alle 

afdelinger

• Landbrug som fundament, ægte 

arbejdsplads 

• Økologi og høj dyrevelfærd

• Respekt for mennesker, dyr og natur

• Høj kvalitet i alle ydelser og produkter

• Arbejde, praktik og uddannelse med mening



Grantoftegaard’s

arbejdsplads
Agerbrug

Naturpleje med dyrehold

Grøntsagsproduktion

Cafe, gårdbutik

Besøgsvirksomhed, hestehold, skoletjeneste

Socialfaglig vejledning

Grantoftegaardskolen
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En rummelig arbejdsplads

Lønnet personale

• 13 fastansatte (høj faglighed indenfor 

landbrug og socialfagligt område)

• 2 elever (dyre- og køkkenassistenter)

• 8 ansatte på skåne- og fleksjobvilkår

• 5 sæsonansatte (læmmesæson, såning og høst)
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En rummelig arbejdsplads

Deltagere med særlige behov

• 3 pladser til beskyttet beskæftigelse

• 36 pladser til afklarings/træningsforløb

• 2   pladser til skolebørn m skolepligt

• 2   pladser til STU 

• 25 pladser på Grantoftegaardskolen (9. – 10. klasse 

til afsluttende eksamen)
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Behandling Andet

Udslusning af deltagere

Fra 2000 – 2013 i alt ca. 1260 

deltagere 



En rummelig arbejdsplads

Praktikanter og øvrige

• Uddannelsespraktikanter (fra phd-studerende til 

erhvervsskoleelever)

• Skoleelever i erhvervspraktik

• Virksomhedspraktikanter fra jobcentre

• 2-3 frivillige

• Personer i samfundstjeneste

• WUF-er (danske og udenlandske)



Markedet og dets 

udfordringer
• Adgang til lokal landbrugsjord 

(udbudsregler)

• Køb af landbrugsjord (høj lokal 

markedspris)

• Gødningsproblemer (derfor biogasanlæg)

• Løbende ændring i lovgivning på flere 

fronter

• Økonomi i økologisk skolegård, 

skoletjeneste



Økonomisk antagelse for 

fremtiden



Vores videre proces

• Deltagelse i producentfællesskaber 

(herunder sikring af produktionsgrundlag) 

• Deltagelse i ekstern koordinering af andre 

SØV-er (projekt grisestien, konsulent på

social vejledning hos andre sociale

landbrug)




