CSR OG BÆREDYGTIG UDVIKLING
Bæredygtighed, CSR eller Samfundsansvar
…… der er mange vendinger … men det er
sikkert, at det er noget virksomheder bør
tage stilling til og arbejde med som et vigtigt
element i at styrke og fremtidssikre deres
forretning.
FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling
definerer de globale prioriteter og udstikker
retningen frem mod 2030. DFA opfordrer
alle medlemmer til at over-veje hvordan de
kan bidrage til Verdens-målene og opnå
økonomisk gevinst ved at indtænke
verdensmålene i virksomhedens strategi.

Under temaet BÆREDYGTIG UDVIKLING gemmer sig allerede nu et hav af gode historier, blandt
medlemmerne i Danish Farmers Abroad. Disse fortællingerne vil vi gerne dele i netværket og vi opfordrer
medlemmer til at kontakte os med jeres bidrag til flere gode beretninger.
Nedenstående case er fra Ingleby Farms. Ingleby Farms & Forests er langsigtede ejere af jord, forvalter græsarealer,
og har dyrkede og blandede gårde i 9 lande på tværs af 4 kontinenter. Vi har i alt 39 gårde og 3 skove på samlet over
100.000 hektar. Vi producerer både række afgrøder og en bred vifte af have-brugsafgrøder. Vores vigtigste rækkeafgrøder er hvede, majs, byg og soja. Vi opdrætter mere end 135.000 får, 25.000 kvæg og 3.600 mælkekøer. Vi har
2.458 medarbejdere på verdensplan.
Casen eksemplificerer, hvordan Ingleby bidrager til bæredygtig udvikling mål (SDG) 8 ved at fremme anstændigt
arbejde og tilbyde beskæftigelse og uddannelse til unge, såvel som til SDG 12 ved at sikre og fremme bæredygtig
forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

INGLEBY FARMS AND FORESTS – ENGAGERER VORES LOKALSAMFUND

Ingleby inviter lokale beboere til Åbent Landbrug

Motivation: Overalt hvor Ingleby opererer, er gode relationer til lokalsamfund en integreret del af at drive en bæredygtig
virksomhed. Den måde, hvorpå vi styrer vores landbrug og handler socialt, har stor lokal virkning - ikke kun med hensyn til at skabe
anstændige job i landdistrikterne, men også gennem fremme af bæredygtig landbrugspraksis.
Vores åbne landbrugsdage er en naturlig del af vores samfunds-engagement og engagement i bæredygtigt landbrug. Ved at åbne
vores gårde og invitere folk fra lokalsamfund og skoler ind for at se vores produktionsfaciliteter, håber vi at fjerne fordomme om
vores aktiviteter og også inspirere den næste generation af landmænd.
Da vi rekrutterer de fleste af vores medarbejdere fra lokalsamfundene, så er det afgørende for vores evne til at tiltrække nye
medarbejdere i fremtiden at vi engagerer os i den unge generation og gør dem interesserede i landbrugsprofessionen.
Aktiviteter: I de seneste år har vi arrangeret åbent landbrug på vores gårde i Rumænien, Letland og Litauen, hvor vi inviterer lokale
skoler, naboer og medarbejdere sammen med deres familier.
De besøgende ser vores produktionsfaciliteter og lærer om, hvordan deres mad bliver til. Vores administrative medarbejdere og
traktorchauffører viser rundt og forklarer om vores landbrugspraksis og vores miljøbeskyttelsesindsats.
Vi arrangerer også sjove og pædagogiske aktiviteter for børn. For eksempel kommer de til at køre i traktorer og oplever
spændingen ved at montere de enorme maskiner på traktoren og mærke lugten af sund jordbund.
I Rumænien samarbejder vi med de lokale skoler og 90 % af vores besøgende er skolebørn. I 2018 besøgte ca. 100 elever vores to
gårde. Besøget var en del af deres årlige "skoler på en anden måde" uge, hvor eleverne deltager i alle former for
udviklingsaktiviteter udenfor skolen.
Vores gårde i Letland og Litauen havde mere end 150 besøgende på vores åbent land-brugsdage i 2018. 80 % af de besøgende var
naboer, mens resten var lokale forretningspartnere og skoler.
Skoler kan også besøge vores gårde på andre tidspunkter af året. I 2018 besøgte 20 femte klasses børn Litauens gård for at lære om
afgrøderne og begrebet bæredygtigt landbrug. Børn lærer bedre gennem praktisk erfaring, så vi koordinerer indholdet af deres
besøg med deres lærere for at tilpasse det deres pensum. Under deres besøg lærer de om biologi, samtidig med de kan se, lugte og
røre planterne. Vi har til hensigt at kopiere denne type samarbejde til skoler i Letland.
Udbytte: Aktiviteten Åbent landbrug giver os en bedre forståelse af de bekymringer, som samfundene måtte have i forhold til vores
aktiviteter. Og giver os et værdifuldt indblik i, hvordan vi kan forbedre forvaltningen af vores påvirkning af det lokale samfund.
Med baggrund i de positive svar fra vores besøgende mener vi, at de modsat medvirker til at skabe en bedre forståelse af
landbrugsproduktionen og opnår større tillid til os. Dette styrker samarbejdet og den gensidig forståelse i tilfælde af der kommer
udfordringer eller hændelser.
Perspektiver: Aktiviteten åbent landbrug er en del af vores samarbejde med lokale skoler og universiteter, for at opmuntre de yngre
generationers interesse for landbruget. Vi bruger vores erfaringer fra skolebesøg til at forbedre vores aktiviteter, der også omfatter
gæsteforelæsninger og praktikophold for både bachelor- og kandidatstuderende.
Vi mener, at åbning af vores gårde for lokalsamfundene inspirerer andre virksomheder og bidrager derved til at skabe en
gennemsigtig lokal forretningskultur, samt fremme bæredygtig landbrugspraksis.
Læring: Vi har følgende råd til andre, der ønsker at arrangere Åbent landbrugsdage:
 Lad medarbejderne vise de besøgende rundt. Det øger medarbejderne stolthed og de besøgende får en mere autentisk
oplevelse
 Tillad at de besøgende kan få praktiske erfaringer. De unge besøgende er især interesseret i maskiner
 Samarbejd med skolen om planlægningen, for det sikrer at indholdet i besøget passer til skolens pensum og kommer til at
supplere andre skoleaktiviteter

