
   

Bornholms Økojord A/S, Møllebakken 14, 3760 Gudhjem, CVR 42040053  
 

Bornholms Økojord A/S søger medforpagter til sin første ejendom 
 

Bornholms Økojord A/S er netop blevet stiftet med det 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 f.m.b.a, der er stifter af Bornholms Økojord A/S.  

Bornholms Økojord A/S er sat i verden for at gøre det muligt for flere at komme til at dyrke økologisk 

landbrug, ved at selskabet køber jord og forpagter den ud.  

Vi har kig på en ejendom og kontakt med to erfarne grøntsagsavlere.  

De mener, at der er jord til flere og vil gerne have kollegaer.  

Vi søger derfor en eller flere medforpagtere, 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 lidt over 39.000 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.  

Her er stærk lokal opbakning: Foreningen ØkoBornholm har ca. 100 interesserede medlemmer, heriblandt 
flere øko-producenter. Du vil altså fra starten få et godt netværk og muligheder for samarbejde.  
 
Send os et par linjer om dig selv på mail til oekojord@oekobornholm.dk gerne snarest, så vi kan komme i 
gang. 

Vi glæder os til at høre fra dig!  
 
For yderligere oplysninger: 
Se vores hjemmeside økobornholm.dk/økojord eller ring til Anna Sofie Poulsen, tlf. 29127512. 
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