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Udfordringen:

Antallet af udsatte borgere og samfundets omkostninger hertil stiger. Funktionstilpasset 
beskæftigelse i landbruget har en positiv effekt på mennesker. 

Hvordan organiserer vi socialt landbrug – i et samarbejde mellem kommuner, socialøkonomiske 
landbrugsvirksomheder og det økologiske landbrug? 
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Hvad er det vi undersøger?

• Hvad gør regering og kommuner for socialøkonomisk virksomhed og hvor bevæger 
udviklingen sig hen? Og hvordan etablerer man som social entreprenør og hvilke ordninger 
kan man benytte, herunder den Sociale Kapital Fond? 

• Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med 
socialt udsatte og udsatte ledige? Hvordan arbejder kommunerne hermed? 

• Hvilket indhold har borgertilbud om ”at være” i det økologiske landbrug?
• Hvordan gør en selvejende socialøkonomiske virksomhed som Grantoftegård?
• Hvad gør en landbrugsbedrift med 5 borgertilbud som Westergaards Planteskole – hvordan 

er samarbejdet med kommunen? Og hvad gør kommunen?
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• Antallet af udsatte borgere og samfundets omkostninger hertil stiger.
• Funktionstilpasset beskæftigelse i landbruget har en positiv effekt på mennesker.

Hvordan organiserer vi socialt landbrug – i et samarbejde mellem 
kommuner, socialøkonomiske landbrugsvirksomheder og det 
økologiske landbrug? 
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Hvad tager vi med herfra i dag?
• Brug for både små og store virksomheder for at løfte sociale opgaver
• Stort pædagogisk potentiale i jordbrugsarbejde – man gror, mens det gror
• Husk (som socialøkologisk virksomhed), at ansvaret ligger hos myndighederne 
• Behov for uddannelse af mentorer
• Forskellige kompetencer skal bringes i samspil – inkl terapeutiske
• Skabe bevidsthed om forskellige fagligheder – hvad kan du tilbyde, hvilke kompetencer har du? Hvilke 

grupper henvender din virksomhed sig til?
• Klient eller borger. Måden at møde mennesker på betyder noget for indsats og udkomme
• Sundhed – tilbud til ældre, demente etc – fremtidens plejehjem
• Skolereform – fremtidens børneinstitutioner
• Behov for to personer på opgaven – jordbrugeren og den ‘pædagogiske’ kraft
• Vi mangler gode eksempler på at det kan lade sig gøre på et produktionslandbrug
• Vi mangler at man tænker i længere tidshorisonter, der gør det attraktivt for landmænd at gå ind i
• Flygtninge – lad os byde ind der
• Udvikling af landdistrikter – politikere skal udfordres på at lægge ressourcer i privatøkonomiske 

virksomheder i.st.f. udflytning af statslige arbejdspladser


