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Ministeriet for Ligestilling og Kirke 

Frederiksholms Kanal 21 

Postboks 2123 

1015 København K 

Høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd 

 

Landbrug & Fødevarer har med interesse modtaget udkast til lovforslaget vedrørende lov om 

ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd og takker for muligheden for at komme med 

bemærkninger.  

 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at ligestilling mellem kønnere er et tema, som er relevant for 

alle institutioner og virksomheder inden for den statslige forvaltning. Bl.a. på den baggrund støtter 

Landbrug & Fødevarer, at statslige institutioner og virksomheder skal opstille et måltal og udarbejde 

en politik for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og andre kollektive 

ledelsesorganer. Vi kan yderligere støtte forslaget, fordi måltallet og den valgte politik bygger 

på ”følg eller forklar”– princippet og dermed sætter en ramme for arbejdet med at øge andelen af 

det underrepræsenterede køn i institutionens og virksomhedens ledelsesniveauer, men lader det 

være op til den enkelte organisation, hvordan rammen skal udfyldes. Det betyder, at de individuelle 

forhold i institutionen eller virksomheden samt forholdene i den eller de brancher, den pågældende 

virksomhed opererer i, kan danne grundlaget. 

 

Landbrug & Fødevarer støtter ligeledes Ministeriet for Ligestillings og Kirkes vurdering af at 

reguleringen vedr. kønssammensætningen i offentlige udvalg m.v. har bevirket at ”..organisationer 

og andre, som har ret til at indstille medlemmer, gøre en indsats for at indstille både en mand og en 

kvinde, dermed tjener reglerne til at få dem til at gøre en indsats for at afsøge feltet af kvalificerede 

kandidater. Reglerne medvirker således til at forbedre såvel kvinders som mænds mulighed for lige 

indflydelse og dermed også til at forbedre samfundets mulighed for at udnytte kvinder og mænds 

fulde potentiale og gøre brug af alle kvalifikationer og talenter i samfundet. ” Og videre at: ”Reglerne 

er afbalancerede, fordi de gældende regler forudsætter, at man for at blive udpeget som medlem af 

et udvalg m.v. har den nødvendige sagkundskab og de relevante kvalifikationer. Der er mulighed 

for at fravige kravet om en ligelig kønssammensætning, hvis der er saglige grunde hertil. Denne 

mulighed er anvendt i flere tilfælde siden lovændringen. 

 

Landbruget er netop én af de brancher, hvor virksomhederne hovedsageligt ejes af og beskæftiger 

mænd, og dermed er erhvervets organisationer ligeledes domineret af mænd. Dermed har den 

gældende ret være med til at sætte fokus på ligestilling samt at sætte fokus på kvinder i erhvervets 

ledelse. Samtidig har fleksibiliteten i reglerne gjort det muligt at – når en saglig begrundelse har 

været til stede - at fravige kravet om at indstille en mand og en kvinde.  

 

I dag er andelen af kvinder blandt de valgte i landbrugets foreninger mellem 6 og 13 pct. og ca. 4 

pct. i andelsselskaber og brancher inden for landbruget og fødevareerhvervet. Til sammenligning er 

9 pct. af selvstændige landmænd kvinder, 20-25 pct. af de landmandsuddannede er kvinder.  Inden 

for erhvervet er det relevant at tilstræbe, at de ledende organer bestående af ejervalgte afspejler 

erhvervets sammensætning. 

 

Frivillighed og tålmodighed vil give gode resultater 

Som det har været tilfældet inden for CSR, tror Landbrug & Fødevarer på, at regler omkring 

rapportering af frivillige initiativer og dermed øget fokus på området vil være medvirkende til, at flere 
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institutioner og virksomheder begynder at arbejde målrettet med at øge andelen af det 

underrepræsenterede køn i den øverste ledelse. På den baggrund er det vigtigt, at tro på, at 

lovændringen over en årrække vil give det ønskede resultat.  

 

Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse på forhånd opfordre Regeringen til at lade de foreslåede 

regler omkring måltal, politikker og rapportering vedr. det underrepræsenterede køn virke i 

minimum 4 år før man evaluerer lovforslaget.  Det skyldes, at det typisk vil tage 4 år at foretage de 

ønskede udskiftninger i de øverste ledelsesorganer.  

 

Fokus på diversitet og mangfoldighed i de ejervalgte organer inden for landbruget  

Landbrug & Fødevarer har primo 2012 igangsat et arbejde, som har til formål at inspirere 

organisationens medlemmer til at arbejde målrettet med diversitet og mangfoldighed i både 

foreningernes og virksomhedernes valgte organer. I dag er der en bred anerkendelse af, at arbejdet 

med diversitet i bestyrelser har værdi. Det skyldes, at en stor bredde i kompetencer giver et bedre 

diskussions- og beslutningsgrundlag i bestyrelsen og dermed grundlag for at øge kvaliteten af 

arbejdet og samspillet i bestyrelsen bl.a. gennem forskelligartet tilgang til ledelsesmæssige 

opgaver.  

 

Samtidig sender en bestyrelse med mangfoldige og stærke kompetencer et signal til kommende 

kandidater om, at virksomheden eller organisationen for det første er bevidst om, hvilke 

kompetencer, virksomhedens ledende organer har og hvilke kompetencer man har behov for. For 

det andet sender bestyrelsen det signal, at man arbejder seriøst og målrettet med sin udvikling og 

rekrutterer på baggrund af brede kriterier. Det er vigtigt, når man ønsker at være attraktiv overfor de 

dygtigste profiler. Derfor har det været centralt for arbejdet i Landbrug & Fødevarer, at fokus er på 

både faglige og personlige kompetencer og dermed ikke kun defineret ud fra køn. 

 

Landbrug & Fødevarer uddyber naturligvis gerne ovenstående bemærkninger, hvor der er behov 

for det.  

 

Med venlig hilsen 
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