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Godt arbejdsmiljø giver gode resultater 
Lisbeth Biltoft Hansen, svineproducent 

Dennis Ørntoft Klarholt, Driftsleder 

 

 
 
Indlæg om arbejdsmiljø og ledelse hos arbejdsmiljøprisvinderen 2015 

 

Lisbeth Biltoft Hansen er landmand med tjek på arbejdsmiljø, sikkerhed og god trivsel på bedrif-

ten Vester Kjærgård. Hun har så meget tjek på det, at hun blev belønnet med Landbrugets Ar-

bejdsmiljøpris 2015. Hør Lisbeth og hendes driftsleder Dennis fortælle om deres erfaringer med, 

hvad der virker for dem, og hvordan de får implementeret deres ønsker og krav til en velfunge-

rende medarbejderstab og en effektiv og sikker produktion. Vester Kjærgård består af 300 renra-

cede Yorkshire søer, hvoraf de 160 bruges til avl, resten til opformering. Der er 3 medarbejdere 

på bedriften og både Lisbeth og hendes samlever deltager i arbejdet. 

 

Man mærker det hurtigt, når man besøger Vester Kjærgård, der er en særlig stemning. Medar-

bejderne er glade for at gå på arbejde og arbejdsgiver sætter stor pris på sine medarbejdere. Det 

er noget af det første, der bliver fortalt fra begge sider. Der er ingen tvivl om, at trivsel og godt 

arbejdsmiljø prioriteres meget højt på stedet. I indlægget vil Lisbeth og Dennis fortælle, hvad de 

gør. De vil komme med gode råd til, hvad man kan gå hjem og gøre med det samme, og de for-

tæller om, hvad de har opnået ved at have fokus på sikkerheden på deres bedrift.  

 

I indlægget vil nogle af disse emner blive omtalt 

 

 Sæt APV’en på dagsordenen 

 Holdningen til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø 

 3 ting I kan gå hjem og gøre 

 3 ting vi har opnået 

 Hvorfor skal man have et godt arbejdsmiljø? 

 Kan det betale sig at have et godt arbejdsmiljø? 
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Der vises eksempler på arbejdsmanualer, arbejdsplaner, planlægningstavle, skema for MUS, god 

skiltning, kasser til værnemidler, før og efter billeder fra tiltag vedr. sikkerhed. 

 

Kom og hør hemmelighederne og få et indblik i, hvordan man kan få sikkerhed, faglighed, ledelse 

og økonomi op på et højt niveau på samme tid 

 

Indlægget er krydret med gode, håndgribelige eksempler på, hvordan tingene gribes an. 

 

Mød også Lisbeth og Dennis i foyeren på arbejdsmiljøstanden efter indlægget. På standen er der 

også mulighed for at indstille jeres bedrift til dette års arbejdsmiljøpris, samt at deltage i en kon-

kurrence om et APV besøg. 

 

Se filmen der blev produceret om bedriften i forbindelse med titlen ”vinder af landbrugets ar-

bejdsmiljøpris 2015”. 

 

Landbrugets arbejdsmiljøpris 2015 

 

 
 

5 begrundelser fra dommerkomitéen for at netop denne gård vandt prisen 

1. Arbejdspladsvurderingen anvendes aktivt en gang om måneden 

2. Leders og ansattes ægte vilje og engagement til et sikkert arbejdsmiljø 

3. Det psykiske arbejdsmiljø/trivsel 

4. Stemningen på stedet, det er et sted man har lyst til at arbejde 

5. Holdningen til at optimere sikkerheden på bedriften 

 

Citater fra Vester Kjærgård: 

 

”Jeg er afhængig af mine medarbejdere, og det er lettere for dem at præstere, hvis de også føler 

sig værdsatte” 

 

”Det gør en tryg, at vi har procedurer for alting. Hver eftermiddag inden vi går hjem, taler vi om, 

hvordan dagen har været, og om der har været problemer ude i staldene” 

 

”Det skal være sjovt at gå på arbejde” 

 

”Jeg møder aldrig til tiden ….. jeg kommer altid 15 minutter for tidligt” 

 

”Fedt at vi har så meget forståelse for hinanden alle sammen” 
 

https://vimeo.com/143980297

