Vil du være medejer af en økologisk bondegård eller to?
– Så bliv medaktionær i Bornholms Økojord A/S
Banker dit hjerte for grøn omstilling, bæredygtighed og økologi? Så vær med til at gøre en
håndgribelig forskel her på Bornholm, hvor vi - en bid ad gangen - er i gang med at omlægge
bornholmsk landbrugsjord til økologisk produktion.
Bornholms Økojord A/S blev stiftet i januar 2021. Siden da har vi købt vores første landbrug,
Hammersly i Rutsker, og omlagt jorden til økologisk drift. Herfra giver vores dygtige forpagter
Emilie bornholmere og gæster muligheden for at købe lokalproducerede, bæredygtige og snart
økologiske grøntsager.
Nu er vi klar til at fortsætte arbejdet med at gøre den bornholmske landbrugsproduktion grønnere
og håber derfor, at du, og mange flere, vil blive medejere og aktionærer sammen med os.
Hvem er Bornholms Økojord A/S?
Bornholms Økojord er et aktieselskab stiftet af Foreningen ØkoBornholm. Formålet er at
fremtidssikre en lille del af verden - nemlig lokalsamfundet på Bornholm.
Aktionærerne består i dag af et bredt mix af privatpersoner, virksomheder og fonde.
Bornholms Økojords bestyrelse består af folk med bred erfaring indenfor bl.a. jura, økonomi og
landbrugets og landdistrikternes problemer og muligheder.
Hvordan arbejder vi?
Bornholms Økojord samler penge til at opkøbe landbrugsjord ved at sælge aktier. Det vil sige, at
aktionærer bliver medejere af den jord og de gårde, vi med tiden opkøber og omlægger. Gårde og
jorde forpagtes ud til unge landmænd og -kvinder, som hurtigt kan komme i gang med at dyrke
jorden uden en tung gældsforpligtelse.
Hvor langt er vi?
Hammersly og dets 9 hektar blev straks efter overtagelsen i 2021 omlagt til økologisk drift og
tilsået med kløver og andet godt for jorden. Nu dyrkes der lækre grøntsager. For at gøre noget
godt for naturen og også skabe læ, har vi plantet læhegn med hjemmehørende planter om
markerne, og en sø på den ene mark bliver renset op i efteråret.
I maj 2022 åbnede gårdbutikken og der leveres hver uge grønne sager til 30 grøntsagsabonnenter,
der har forudbetalt for hele sæsonen. Det kaldes CSA – community supported agriculture –
lokalsamfunds-støttet landbrug.
Hammersly sættes løbende i stand, så den understøtter forpagters brug og kan blive en god
ramme for formidling og arrangementer mm. Gården er også rammen om et nyt
maskinfællesskab, hvor mindre producenter kan låne vigtige og ofte dyre maskiner, i stedet for
selv at skulle købe dem.
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Hvad er der på spil?
Igennem generationer er dansk landbrugsproduktion primært gået i en retning: større og større.
Det har gjort det svært for biodiversiteten og svært for mindre produktioner, der vil en anden vej,
at kunne finde fodfæste. Det vil vi ændre på. Vi vil omlægge konventionel landbrugsjord til økojord
og skabe bæredygtige og langtidsholdbare løsninger. Vi vil understøtte generationsskifte i
landbruget, diversitet i dyrkningsformer og fremme tilflytningen til Bornholm.
Økologiske jordbrug er godt for klimatilpasning, biodiversitet, rent grundvand og dyrevelfærd.
Hvad får jeg ud af det?
Som aktionær er du med til at støtte den økologiske udvikling i det bornholmske landbrug. Du
støtter en nænsom jordbearbejdning, mere mangfoldig natur, kortere vej fra jord til bord og
demokratisk ejerskab over jorden. Du bliver del af et fællesskab, der vil grøn omstilling
og vil blive inviteret med til fælles arrangementer, frivillige arbejdsdage og hyggeligt samvær med
andre øko-elskere.
Hvad koster det?
En aktie koster 1.000 kr. og sælges til kurs 104. Det betyder, at man skal betale 1.040 kr. for hver
aktie. Overkursen skal dække omkostningerne ved udstedelsen.
Mindstekøb er 10 aktier, det vil sige, at man mindst skal købe aktier for 10.400 kr.
Har du ikke lige 10.400 kr., så saml en håndfuld folk eller flere fra din familie eller vennekreds, din
studiegruppe, madklub, kollegagruppe eller lignende og få endnu en fælles interesse.
Hvordan køber jeg aktier?
Vil du være med, så gå ind på oekobornholm.dk og læs vores udførlige aktieprospekt og udfyld
aktietegningsblanketten, enten elektronisk eller på papir.
Det med småt
Der er altid en risiko ved at købe aktier, og det gælder også, hvis du køber aktier i Bornholms
Økojord A/S. Vejr, vind og konjunkturer kan påvirke jordens værdi, afgrøder osv. Derfor siger vi
også med det samme, at du ikke skal regne med at tjene penge på din investering. I hvert fald ikke
her og nu. Førsteprioriteten er, at Emilie og hendes lejere, kan leve af deres arbejde.
Det, du kan vide med sikkerhed, er, at hver en krone du køber aktier for, vil gå til mere økologisk
landbrug. Men med tiden håber vi selvfølgelig at kunne udlodde en lille smule overskud til vores
aktionærer.
Vi håber, at du vil være med.
Har du spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til oekojord@oekobornholm.dk eller ringe til os
på tlf. 61477564.
Hilsen Ledelsen i Bornholms Økojord A/S
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