10 Styrk rådgivningen og landmandens nytteværdi
A. Projektperiode
Projektstart: 01. januar 2008
Projektafslutning: 31. december 2008.
B. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner
Projektet har fokuseret på at fastholde og ajourføre viden og værktøjer fra forpligtende rådgivning.
Projektet har gjort det muligt for den enkelte landmand og dennes rådgivere, at få information
om bl.a. aktuelle gårdrådsproblematikker via gårdrådskonference og workshops. Ligeledes er
metoderne indarbejdet i forskellige koncepter og faglige videnmetoder.
C. Projektets faglige forløb
C.1 Projektforløbet
Udvikling af gårdrådskonceptet
Projektgruppen har gennem hele året arbejdet med udvikling af gårdrådskonceptet, idet der er
evalueret flere gårdråd (ca. 40 stk.). Med udgangspunkt i disse erfaringer, blev der i oktober
måned 2008 afholdt en gårdrådskonference med ca. 140 deltagere, landmænd og konsulenter
fra hele landet. Formålet med konferencen var at sætte fokus på, hvordan man som ejer af en
landbrugsvirksomhed får det maksimale udbytte af sit strategiske gårdråd. På konferencen var
der blandt andet inspiration til nogle nye emner, som kunne sættes på dagsordnen i gårdrådet,
samt til hvordan dynamikken i gårdrådet bliver fastholdt.
Kollegial vejledning
Den kollegiale vejledning/feedback er udviklet i relation til forpligtende rådgivning. I projektet er
metoderne udviklet og implementeret i forbindelse med rådgivningsbesøg hos ca. 60 landmænd.
Situationsbestemt rådgivning
I projektet har projektgruppen arbejdet med situationsbestemt rådgivning, idet konceptet er
beskrevet og udviklet. Det forventes at blive implementeret i 2009.
Projektgruppen har i 2008 lavet en række forløb, hvor rådgivningen er videreudviklet med udgangspunkt i den enkelte landmands behov og ønsker. Herunder er der bl.a. udført en systematisk behovsafdækning hos en række landmænd for at sikre, at rådgivningen rammer præcist.
C.2 Udbytte af projektet
Projektet har formidlet aktuel og nødvendig viden om rådgivningsmetoder til konsulenter og
landmænd, for at skabe bevidsthed om vigtigheden af god rådgivning.
Projektet har desuden skabt klarhed over udfordringerne i rådgivningssituationen og belyst en
stor del af de begrænsninger, der er for yderligere at udbrede den forpligtende rådgivning.
Samtidig er der med længere rådgivningsforløb, med konsekvent opfølgning på mål og resultater, anvist veje og muligheder for at overkomme begrænsningerne og derved sikre nærvær og
værdi for landmanden.
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Landmandens muligheder og nytteværdi af at etablere et gårdråd som sparringspartner og
beslutningsstøtte på bedriften er kortlagt og publiceret via konferencen og artikler i landbrugsfaglige medier. Projektet har således fremmet en professionel ledelseskultur i primærlandbruget med særligt sigte på de vækstorienterede landbrug.
D. Offentliggørelse vedr. projektet
Der er i projektet genereret en lang række faglige artikler, nyhedsbreve og indlæg på faglige
kongresser og kurser.
Disse findes på Landscentrets hjemmeside – direkte link hertil er:
http://www.lr.dk/applikationer/kate/viskategori.asp?ID=po001000010003100.
Gårdrådskonference den 30. oktober 2008.
E. Projektansvarlig
Projektleder Heidi Hundrup, tlf. 8740 5359, hhr@landscentret.dk
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