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Bornholms Økojord A/S søger forpagter til grøntsagsejendom 
 

Vores gode forpagter Emilie stopper, og vi søger derfor en ny forpagter til ejendommen Hammersly, 

Kirkebyen 36, Rutsker, 3790 Hasle, fra 1. september eller senere.  

Der er 9 ha jord til ejendommen, heraf 7,2 ha med betalingsrettigheder. Jorden er fuldt omlagt til økologi 

fra 1. juli 2023.  

Ejendommen ligger i den lille by Rutsker, direkte ud til landevejen, med mulighed for gårdsalg, og der er i 

dyrkningssæsonen 2022 lavet aftale om 30 grøntsagsabonnementer med forudbetaling.  

På dele af jorden er der etableret vandingssystem med vand fra egen brønd, der er etableret en stor 

polytunnel på 300 kvm og 6 mindre polytunneller på hver 90 kvm. De gamle driftsbygninger er under 

renovering. Der er til ejendommen knyttet et maskinfællesskab med redskaber egnet til grøntsagsdyrkning. 

På ejendommen er der desuden indgået 2 markpasseraftaler for godt 1,6 ha. Den ene på 0,5 ha drejer sig 

om grøntsager på friland og i drivtunnel, og den anden på 1,1 ha drejer sig om etablering af en vinmark. 

Markpasserne betaler også for brug af bygninger og maskiner. Formålet er få skabt et godt socialt og fagligt 

netværk omkring ejendommen.  

Stuehuset på ejendommen er pt. udlejet frem til fra 1. marts 2023. Stuehuset kan indgå i forpagtningen, og 

bebos eller udlejes af forpagter, eller det kan udlejes uden for forpagtningen af Bornholms Økojord. 

Vi søger en forpagter, der vil være med til at gøre bornholmske fødevarer økologiske og bæredygtige. 

Bornholms Økojord A/S tilbyder: 

- Fem-årige kontrakter med mulighed for forlængelse 

- Netværk og sparring 

Bornholms Økojord A/S forventer af dig: 

- Du er uddannet inden for landbrug eller gartneri, eller har tilsvarende arbejdserfaring 

- Har viden om og interesse for økologiske dyrkningsmetoder, permakultur, regenerativt landbrug, 

skovlandbrug mm. 

Bornholm har meget at byde på, og er et godt sted at bo. Her bor knap 40.000 personer på Bornholm, som 

suppleres af over 600.000 sommerturister, og der er mange daglige forbindelser med fly og færger. 

Bornholm har et stærkt fødevarebrand, Gourmet Bornholm, med mange restauranter af god-høj kvalitet og 

en målsætning om 60 pct. økologi og 40 pct. lokale produkter i de kommunale køkkener.  

Bornholms Økojord A/S, der ejer ejendommen, har til formål at øge andelen af bornholmske økologiske 

fødevarer på Bornholm, styrke biodiversitet og fremtidssikre jordbruget på Bornholm. Ejerne af Bornholms 

Økojord A/S er 130 fortrinsvis lokale investorer, der ønsker mere økologi på Bornholm, herunder 

Foreningen ØkoBornholm, der har den bestemmende indflydelse i Bornholms Økojord A/S. Foreningen 
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ØkoBornholm har ca. 150 interesserede medlemmer, heriblandt flere øko-producenter. Du vil altså fra 

starten få et godt netværk og muligheder for samarbejde.  

 
Send os din ansøgning på mail til oekojord@oekobornholm.dk inden 15. juli.  

Vi glæder os til at høre fra dig!  
 
For yderligere oplysninger: 
Anna Sofie Poulsen, tlf. 61477564, direktør for Bornholms Økojord A/S 
Emilie Ulrik-Petersen, tlf. 42721251, nuværende forpagter 
Mads Kissow, tlf. 52659592, forperson for bestyrelseni  Bornholms Økojord A/S 
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