


Ny skalerbar 
Andelsmodel

● 150 kr. om måneden
● Én stemme på årets 

generalforsamling i Foreningen 
Andelsgaarde

● En stemme på årets 
generalforsamling i 
andelsselskabet 
Landbrugslauget

● Demokratisk valgt bestyrelse
● Professionelle støttefunktioner



Gårde
● 3 gårde på 4 år
● Lerbjergaard
● Spaanbrogaard
● Brinkholm
● Kontor i København N
● Jylland & øerne
● Sigter efter 50% landbrug 50% 

natur
● Altid som minimum økologisk 

certificeret
● Vil gerne eksperimentere med 

grøntgødning, robotter i marken 
og bryde traditionelle ideer.



Fællesskab
● Altid kun frivilligt arbejde
● Markvandringer
● Foredrag
● Podningskurser
● Køkkenhavekurser
● Fællesspisning
● Pop up restaurant i marken



Oplysning og 
kommunikation

● Andelsgaarde arbejder på at 
oplyse om regenerativt landbrug

● Twitter, LinkedIn, Facebook & 
Instagram

● Udsender jævnligt nyhedsbreve
● Skriver debatindlæg i større 

dagblade
● Laver interessevaretagelse 
● Søger fonde der vil det samme 

som os – og hjælper forvalterne 
med at realisere deres 
ambitioner



Forvaltere & 
kommunikation

● Vi er i løbende dialog med 
forvalterne om kommunikation

● Alle gårde er forpligtet til at 
poste på Facebook & Instagram, 
som også anvendes som 
salgskanaler

● Vi hjælper forvalterne med at 
komme i pressen og vi rådgiver 
dem løbende om god 
kommunikation



Forvalterne 
● Gården forpagtes. Prisen 

afhænger af størrelse og 
indtægtsmuligheder

● Andelsgaarde betaler for 
medlemshåndtering og ekstra 
ydelser

● Hektarstøtten tilfalder forvalterne
● Vi mødes 1-2 gange om året og 

evaluerer
● Vi er i ugentlig kontakt om 

kampagner / reklame / presse / 
renovering / drift



Forvalterne & 
økonomi

● Alle forvaltere er forskellige og 
har forskellige drømme og 
ambitioner

● Nogle vil dyrke grøntsager, 
andre skovlandbrug og/eller i 
kombination

● Vi er også ved at etablere 
mølleri og træværksted

● Alle forvaltere har deres egen 
virksomhed. Risiko og 
fortjeneste er forvalternes

● Hvis vi kan, investerer vi altid i 
vores forvalteres virksomheder



Ambitionen
● Etablere stalddørssalg
● Gårdbutikker
● Markeder i større byer
● Direkte salg uden mellemled
● Salg til medlemmer uden 

rabatter
● Salg til højskoler og restauranter
● Salg til virksomheder som vil 

betale hvad det koster
● Vi vil have lov til at betale det 

som det koster at dyrke så vi 
binder CO2 og forøger 
biodiversiteten
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