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”
SÅDAN LYDER DET, hvis man spørger medarbejderne på Hverringe Gods, der er 
vinder af Arbejdsmiljøprisen 2017.

Her passer alle på sig selv og på hinanden. Sikkerheden er tænkt ind i hver en 
detalje – både når der bygges nyt, og når det gælder det nødvendige udstyr til 
medarbejderne. Og så er måden at være sammen på noget ganske særligt på det 
fynske gods, der sætter en ære i at gøre alt bedst muligt. Og i at sende den gode 
kultur videre til de unge i erhvervet. 

SE FILMEN og hør, hvad ejeren, gods- 
forvalteren og medarbejderne på  
Hverringe Gods gør for at skabe det  
gode arbejdsmiljø

En fantastisk arbejdsplads med rummelighed, humor, 
omsorg og ordentlighed. Og en sikkerhed, der altid er 
i top. 

›› ›› ›› 



LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS
Landbrugets Arbejdsmiljøpris uddeles hvert år til en landmand, der gør en særlig indsats for at skabe og udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på bedriften.
Vinderen af prisen arbejder seriøst og kreativt med arbejdsmiljøet og viser nye veje for sine kolleger.
Prisen består af et diplom og 25.000 kroner. Prisen er støttet af en række sponsorer, som du kan se herunder.

Arbejdsmiljø er tænkt ind helt fra  
projektering til drift, og arbejdsmiljø- 
gruppen følger op med sikkerhedsrun-
deringer. Det er noget af det, der gør 
Hverringe Gods til en dejlig arbejds-
plads, hvor trivslen er i højsædet. 
Helle Birk Domino 
arbejdsmiljøchef, SEGES

Vi bruger ikke tid på at 
diskutere reglerne til  
daglig. Vi overholder 
dem bare og prøver at 
løse problemerne.  
Niels Iuel Reventlow 
godsejer, Hverringe Gods

”

”

SCAN OG MØD VINDEREN 
af Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2017 
i videoen her:  seges.dk/arbejdsmiljoe

Her kan du også læse mere  
om SEGES´ fokus på arbejdsmiljø.

Vi er ekstremt stolte af vores håndværk 
og det arbejde, vi laver. Vi vil gerne  
levere det bedste ude i marken og  
over for hinanden.
Rune Gjengedal 
godsforvalter, Hverringe Gods

”

Det at passe på mennesker 
betyder noget. Og det at få 
hverdagen til at hænge  
sammen betyder noget.  
Dorte Rughave 
assistent, Hverringe Gods

”


