
Åbent Landbrug er et årligt tilbagevendende arrangement, som altid afholdes den 
tredje søndag i september, hvor gårde over hele landet inviterer indenfor i tidsrummet 
10-16. Her kan gæsterne på nært hold opleve nutidens landbrug. 

Hvert år besøger 60-100 tusinde danskere Åbent Landbrug, og siden vi startede som 
”Grøn søndag” i 1997, har næsten to millioner gæster deltaget på dagen.

Hvad er Åbent Landbrug 
egentlig – og hvorfor 
skal jeg være vært? 



Vi kan se på gæsternes evalueringer af dagen, at besøget 

gør et kæmpe indtryk på dem og ændrer deres opfattelse 

af landbruget i en positiv retning. 

Åbent Landbrug er dermed et af erhvervets væsentligste 

omdømmeevents i forhold til at give danskerne et positivt 

syn på landbruget: 80-90% af gæsterne fortæller, at de 

ved mere om landbruget end da de kom. Lige så mange 

oplever, at landmanden eller gården i høj grad har fokus 

på dyrenes trivsel og langt over halvdelen siger, at deres 

syn på landbruget er blevet bedre efter besøget.

Hvorfor er Åbent Landbrug så vigtigt?

Som vært kan du altså være med til at rykke ved folks 

opfattelse af, hvad dansk landbrug er for en størrelse, ved 

at vise bedriften frem. Det er en stor dag for både gæster 

og værter, hvor glade børn og nysgerrige voksne stimler 

sammen om dig, dyrene og maskinerne og bliver klogere 

på, hvor maden kommer fra.

Her kan du se, hvad andre værter har sagt om deres 

motivation til at være værter  

Hvad siger tidligere værter om Åbent Landbrug?
”For at vise,  

at det vi laver, faktisk ikke  
er helt dumt. 

Og for at give flere mulighed  
for at se dyrene, og med  

egne øjne se, at de faktisk  
har det helt godt”

”For at skabe  
mindre afstand  

mellem  
land og by”

”Vi har en vigtig  
rolle i forhold til  

formidling af landbruget  
og landbrugs- 

uddannelserne”

”Vil gerne være  
med til at udbrede  

kendskab til landbruget  
og så er det dejligt  

at opleve alle de glade og 
positive mennesker”



Som vært kan du vælge  
den model der passer dig bedst  Rundvisning; her kan værten/medarbejder-

ne føre mindre grupper rundt på rundvis-
ning på gården. 

Gæsterne booker tid (fx kl. 10.00, 11.30, 
13.00 eller 14.30) med plads til mellem 10-50 
personer per hold afhængig af ressourcer og 
de fysiske forhold på gården. 

Sammen går man en fastlagt tur på gården, 
hvor landmanden viser rundt og fortæller, og 
de nysgerrige gæster kan spørge ind til det de 
oplever. 

Rundvisningen kan suppleres med et fælles 
mødested med kaffe, kage og infomaterialer, 
så gæsterne får en samlet oplevelse af det me-
get personlige møde med værtsfamilien. 

Nogle værter vælger at have to hold ad gan-
gen for at få kontakt med lidt flere gæster på 
dagen.

To muligheder for værtsrollen

Åbent Hus er den ”klassiske” model, hvor 
værten har planlagt forskellige aktiviteter 
for gæsterne rundt på gården. 

Vi kan hjælpe med et stort katalog med for-
slag til forskellige aktiviteter der passer til din 
gård. ift. størrelse og ressourcer, fx smagsprø-
ver,  pedaltraktorbane, majslabyrint osv. Det 
kan også være en god idé at vise nogle af de 
daglige gøremål på gården. 

Gæsterne booker sig ind på én af to tidspunk-
ter (10-13 eller 13-16). Værten kan lade alle in-
teresserede være velkomne eller sætte et loft 
for, hvor mange gæster der må komme i de to 
tidsrum. 

Din forening og Landbrug & Fødevarer hjæl-
per i forberedelsen og bidrager med markeds-
føring, skiltning, dialogmaterialer og øvrige 
praktiske forhold ved dagen.



Hvad er godt værtskab - set med ÅL-briller?
Som Åbent Landbrug-vært repræsenterer man ikke kun sig selv, men også kollegaerne – ja faktisk hele erhvervet. Her får man mulighed for at vise 
bedriften frem til nysgerrige børn og voksne, som glæder sig til at møde en ægte landmand. Der er ingen nøjagtig formel for det gode værtskab, men vi 
har samlet nogle retningslinjer, som vi håber kan hjælpe med at definere opgaven.

Åbenhed, dialog og  
god tone

Først og vigtigst; du skal have lyst 
til at være vært. At repræsentere 
dansk landbrug kræver, at man 
som vært er åben for dialog og 
kan holde den gode tone – også 
selv om gæsterne udfordrer dine 
holdninger. 

Man behøver ikke vide alt om 
alting for at være en god vært, men 
man bliver nødt til at respektere 
andres holdninger og spørgsmål – 
også selv om de kan virke banale 
eller kritiske. 

At være vært indebærer selvfølge-
ligt noget arbejde, men det bliver 
til gengæld en dag, du/familien vil 
huske tilbage på med et smil på 
læben. 

Sikkerhed og gæsternes  
ve og vel

For mange gæster er det en ny og 
spændende oplevelse at besøge 
et landbrug – men også en uvant 
situation. Det er derfor værtens op-
gave og ansvar at sikre, at bedriften 
er sikker for gæsterne. 

Din forening tilbyder hjælp til det 
obligatoriske sikkerhedstjek af 
bedriften forud for besøgsdagen 
(Åbent Hus). 

Alle bedrifter bliver desuden 
screenet for salmonella, Dublin niv. 
2 og 3 samt for B-streptokokker. 

Værter med grise tilbydes besøg 
af dyrlæge i dagene op til arrange-
mentet. 

Mad og drikke er oplagt på dagen, 
men aldrig i staldområder med 
dyr. Upasteuriseret mælk må ikke 
uddeles på dagen. 

Rammerne

Landbrug & Fødevarer hjælper 
med skilte og dialogmaterialer, og 
sammen med din forening hjælper 
vi med ideer  til aktiviteter, flow på 
dagen mv. 

Bedriftens tilstand og ryddelighed 
generelt sender desuden et signal. 
Det betyder ikke, at stuehuset 
nødvendigvis skal være nykalket og 
stalden klinisk ren, men gammel 
plastic, tomme tønder og skrot 
sender et forkert signal om vores 
erhverv. 

Det skal helst være selve landbru-
get, produktionen og dyrenes og 
menneskernes gode trivsel, der 
efterlader det største indtryk hos 
dine gæster.

Dyrevelfærd

Der skal naturligvis være styr på 
dyrenes velfærd. 

Det betyder ikke, at sygestalden 
skal tømmes, eller at man ikke må 
tale om slagtning af dyr. Tværtimod 
giver det en naturlig anledning 
til at vise og fortælle om dyrenes 
sygdomsløb eller produktionens 
forskellige faser. 

Husk at de fleste gæster ikke har 
landbruget inde på livet til hverdag, 
og nogle ting kan virke voldsomme. 

Det meste har en god grund og kan 
forklares for gæsterne eller kan 
suppleres med god skiltning.



Selvom du er giraffen i eventen, er du ikke alene
Åbent Landbrug er et samarbejde 

mellem dig, din lokale forening, 

Landbrug & Fødevarer og muligvis 

en eller flere af de virksomheder, du 

er andelshaver i  

Landbrug & Fødevarer står for udvikling af Åbent 

Landbrug, materialerne og den landsdækkende 

markedsføring via kampagner, film, fotos af alle 

værter, samt bookingsite, hvor du får din egen 

gårdside mv.

Afhængig af produktionsgren og selskab vil du få 

hjælp fra den eller de virksomheder, du er andel-

shaver i, hvis de er en del af Åbent Landbrug-kon-

ceptet. Landbrug & Fødevarer koordinerer og 

samarbejder med de deltagende virksomheder.

De enkelte foreninger lægger ressourcer i forbere-

delserne og planlægningen af dagen, og kan ofte 

hjælpe med markedsføring lokalt og praktiske ting 

som at søge tilladelser eller bestille toiletvogne 

mv. 

Spørg din egen forening om, hvordan de er orga-

niseret og hvad de konkret hjælper med, så du 

på forhånd ved, hvad du kan forvente. (Der er 

selvsagt større behov for hjælp til de værter der 

vælger Åben Hus konceptet). Hvis der er behov 

og mulighed for det, får du besøg af din forening i 

forberedelsesfasen evt. sammen med en fra L&F’s 

ÅL-team.



 

Hvordan er processen 
og hvem har ansvar for hvad? 

Vil du vide mere spørg din lokale forening eller kontakt Åbent Landbrug-teamet ved Jan Morre Christensen jmc@lf.dk mobil 2488 3919

Januar-februar

Din forening  

tager fat i dig  

for at høre om  

du vil være vært. Du giver endeligt tilsagn  

og får adgang til bookingsite,  

hvor alle værter har deres unikke gårdside.   

Herefter får du tilsendt en manual,  

der hjælper i hele processen og angiver  

hvem der hjælper med hvad, hvornår osv.

Marts-april

Maj-juli

Her produceres alle generelle og gård- 

specifikke materialer, og bookingsitet udvikles  

med jeres specifikke input.  

Er der behov og mulighed for det,  

får du besøg af din forening/Åbent Landbrug-

teamet som en del af forberedelsen.  

Der tages professionelle fotos af familien/

bedriften, som anvendes i dialog- og 

markedsføringsmateriale. 

18. september
Den store dag!  

Gæsterne kommer  

på besøg i tidsrummet  

10.00 - 16.00.
Materialer, skilte, 

beklædning og håndsprit 

mv. leveres hos den 

enkelte vært.

Start september

August

Vi åbner for tilmelding for gæster og starter den landsdækkende 

markedsføring. Vi og din forening hjælper med materiale og 

vejledning til den lokale markedsføring via sociale medier.  

Du kan hele tiden følge med i, hvor mange der har tilmeldt 

sig. Samtidigt starter Landbrug & Fødevarer en national 

markedsføringskampagne og foreningerne markedsfører lokalt.


