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Social kapital i landdistrikterne – Kan landbrug med socialøkonomiske, lokale eller grønne 
visioner skabe vækst og udvikling i de danske landdistrikter.  
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DEFINERING AF 

Social kapital 
(fællesskaberne) 

Samarbejder mellem mennesker og som har 
udviklingspotentiale dvs.

• skaber ny tilgængelighed til produktionsfaktorer som 
kapital, jord, bygninger, viden og kompetencer 

• definerer tidssvarende nye mål for aktiviteter.

Herved skabes mulighed for robuste og levedygtige 
virksomheder (organismer, organisationer, fællesskaber) 
nye eller fornyelse af eksisterende.



Samarbejde om 
sociale opgaver 
og naturpleje

Samarbejde 
med jordejere

Samarbejde med 
borgerne -
forbrugerne

Samarbejde 
mellem 
landmænd

Værdiskabelse ved nye samarbejder

Vi udvikler modeller for nye landbrugsvirksomheder baseret på samarbejder



MULIGHEDER

Forskellige 

samarbejder

• Samarbejder mellem landmænd – om mere velfungerende og 
kompleks økosystem med bedre miljø og klima samt mere natur  
(større biodiversitet) – bidrager til delebegrebet - for 
produktionsfaktorer i delelandbrug og driftsfællesskaber. 

• Samarbejder mellem landmænd og borgere om hvad og hvordan 
vi skal producere – kan bidrage til nye værdibetragtninger og 
prissætning – bidrager med forudbetaling til produktionsfaktorer, 
aftaler om afsætning (abonnementsordninger), driftskapital 
(folkefarm), jord og bygninger (andelslandbrug, lokale og 
landsdækkende jordfonde) evt. også viden og kompetencer.

• Samarbejde mellem landmænd og kommuner mv. – om pleje af 
naturarealer, om sociale arbejdssteder, om produktion af energi 
og om recirkulering af organisk affald – bidrager med nye opgaver 
gennem aftaler, græsningsarealer til dyreholdere, næringsstoffer 
til dyrkning af jord.  

• Samarbejde mellem landmænd og jordejere - om at opfylde 
dyrkningspligt, opbygge kulstof i jorden og bevare jordens 
frugtbarhed og egnethed til dyrkning – bidrager med ressourcen 
landbrugsjord



Udfordringer

• Samarbejde (mellem landmænd, landmænd og borgere, 
hvordan – hvilke aftaler, kræver tid og accept af aftaler)

• Lovgivning og kommuner er underdrejet (Lovgivning 
vedr. naturpleje og håndteringen af udbud af 
naturplejearealer, Sociallovgivning/subbetragtninger, 
organisering gennem kommunerne(energi og affald)

• At landmænd skal se potentialerne heri (antal unge 
landmænd, der kan og vil er forsvindende, der skal 
opbygges landbrugsvirksomheder, der demonstrerer 
potentialerne, ejerstruktur for etablerede landmænd til 
jord og bedrifter fastlåser, ingen økonomiske 
frihedsgrader til at ændre retning - brug for 
helhedsbetragtninger)

• At omgivende samfund skal se potentialerne heri (f.eks. 
Finansieringsinstitutioner, staten der skal understøtte 
med indsatser, landbrugets egne organisationer) 



Konklusion

• Enorme potentialer i nye 
samarbejder

• Grundlæggende ingen 
forhindringer – vi skal bare 
indse det og så tager det tid og 
ekstra overskud i en periode, 
hvor vi skal opbygge den nye 
sociale organisering. 



Samarbejder i landbruget


