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ØL: Vi har brug for flere praktikpladser
Økologiske landmænd er gode til at oprette praktikpladser. To ud af fem med ansat medhjælp er
praktikværter, viser en spørgeundersøgelse. Men der er brug for endnu flere, mener Økologisk
Landsforening, der står bag undersøgelsen.
To ud af fem landmænd med ansatte har elever, men mange oplever også barrierer og har fravalgt det. Det
er for dyrt, og bedriften er ikke godkendt, lyder de to hyppigste forklaringer i en spørgeundersøgelse, som
Økologisk Landsforening har gennemført blandt knap 500 økologiske landmænd.
- Det er positivt, at så mange økologer tager ansvar for at uddanne næste generation, men vi kan se, der er
et endnu større potentiale, og det skal vi aktivere, siger projektleder i Økologisk Landsforening, Peder
Bligaard, som står bag spørgeundersøgelsen.
Brug for unge til at overtage gårdene
Baggrunden for undersøgelsen er, at mange økologiske landbrug skal generationsskiftes de kommende år.
Derfor gør Økologisk Landsforening i øjeblikket en særlig indsats for, at der er veluddannede unge
landmænd til at overtage og drive de økologiske gårde videre.
- Når økologiske landbrug sælges, er det den letteste sag i verden at lægge dem tilbage til konventionel
drift. Det svære er at finde købere, der vil opretholde den økologiske drift. Hvis vi skal spore unge ind på
den økologiske tankegang, er praktikpladser et godt sted at motivere, siger Peder Bligaard.
Det er mælkeproducent og næstformand i Økologisk Landsforening, Mads Helms, enig i. Han har aktuelt
otte praktikelever ansat, og det er en helt bevidst strategi, selv om det koster lidt på bundlinjen.
- Vi har alle en interesse i at uddanne næste generation. Vi bliver jo ikke yngre, og det kan kun gå for
langsomt med at få unge til at interessere sig for økologi, siger han.
Økologisk Landsforenings indsats omfatter bl.a. støtte til undervisning i økologi i landmandsuddannelsen og
aktiviteter, der kan bane vej for flere økologiske praktikpladser. I år arrangerer foreningen besøg på
økologiske landbrug for landbrugsskoleelever, inden de skal vælge praktikpladser, og informationsmøder
for landmænd, der overvejer at blive praktikværter.
Omkostningerne ved at have praktikanter er vanskeligere at gøre noget ved.
- Det er dyrere at have en landbrugselev end en tømrerlærling, men sådan er overenskomsten. Det, vi kan
gøre her og nu, er at arbejde for et mere fleksibelt system og påpege, hvor man kan forenkle og forbedre
det. Landmændene oplever barrierer, og dem skal vi nedbryde, hvor vi kan, konstaterer Peder Bligaard.

Yderligere oplysninger
Peder Bligaard, projektleder i Økologisk Landsforening, 2042 4574
Mads Helms, mælkeproducent, praktikvært, næstformand i Økologisk Landsforening, 4059 5470
Forslag til billedtekst:
- Vi har alle en interesse i at uddanne næste generation af økologer, siger Mads Helms, der er økologisk
mælkeproducent med 12 ansatte. Otte af disse er pt. elever under uddannelse. Foto: Morten Telling
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Fakta om spørgeundersøgelsen
Økologisk Landsforening har som led i projektet ’Den optimale platform for unge økologer’ sendt
spørgeskemaer ud til ca. 900 økologiske landmænd. Undersøgelsen er foretaget blandt medlemmer,
kunder og andre med tilknytning til foreningen og er ikke nødvendigvis repræsentativ, men svarprocenten
er høj. 466 har besvaret skemaet.
Resultater af undersøgelsen
39 % af de adspurgte har ansatte medarbejdere.
Af disse har 39 % ansat en eller flere elever under uddannelse. Det svarer til 15 % af samtlige adspurgte.
Tabellerne herunder viser resultater af undersøgelsen blandt bedrifter med ansat medhjælp.

Medarbejdergruppe

Bedrifter, %

Elever under uddannelse
Faglærte (landmandsuddannet)
Ufaglærte
Udenlandsk arbejdskraft
Skoleelever i fritidsjob

39
56
45
35
37

Begrundelser for at have elever

%

Vil gerne være med til at uddanne kommende landmænd
Naturlig del af ejendommens ansættelsespolitik
Passer til mit behov
Giver et godt liv med unge mennesker på ejendommen
Andet

65
35
32
28
12

Begrundelser for ikke at have elever

%

Ikke godkendt praktikplads
For dyrt
Landbruget ikke egnet til at have elever
Elever ikke dygtige nok
Har uheldige erfaringer med elever
Egner mig ikke som læremester
Andet

35
29
25
16
15
7
40

