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En fantastisk arbejdsplads, lyder det fra medarbejderne,  
når de beskriver Kokkenborg. 

Her er struktur og tydelig ledelse. Her ved alle, hvad de skal, og hvornår 
de er i mål. Der er åbenhed og tillid. Alle forslag er velkomne, og ros er 
en fast del af hverdagen. 

Sikkerheden med alle tænkelige hjælpemidler er i top, ligesom den 
moderne teknologi er på plads og hjælper medarbejderne til en lettere 
hverdag. 

Og så er der altid tid til at fejre alt fra fødselsdage til gode resulta-
ter. Kage og smørrebrød er derfor heller ikke en mangelvare …

Her må alle mene noget 

SE VIDEOEN, og oplev, hvad 
det er, der får medarbejderne 
til at kalde Kokkenborg en 
fantastisk arbejdsplads. 

http://www.seges.dk/arbejdsmiljoe
http://www.seges.dk/arbejdsmiljoe


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 på de næste sider.

Der er mulighed for  
udvikling, og har man  
problemer, kan man få hjælp 
til at løse dem. Samtidig er 
der stor fortrolighed.  
En fantastisk arbejdsplads.
Jan L. Hansen 
driftsleder, Kokkenborg

Jeg er utroligt stolt over den virk-
somhed, vi driver – og meget stolt 
over vores medarbejdere, som er 
utroligt dygtige og dedikerede.  
Dorte Himmelstrup 
ejer, Kokkenborg

”

”

SCAN OG MØD VINDEREN 
af Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2019 
i videoen her:  seges.dk/arbejdsmiljoe

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

Det er et fantastisk sted at være, 
og der er styr på tingene. Og hvis vi 
kommer og siger, at vi mangler noget, 
bliver der gjort noget ved det.
Maj-Britt Rasmussen 
medarbejder, Kokkenborg

”

Kokkenborg er et rigtig godt eksempel på,  
at det betaler sig at sætte fokus på ledelse 
og som en del af det også at tænke på det 
gode arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk. 
Projektering af nye staldafsnit, sikkerhed i 
det daglige arbejde og medarbejderpleje på 
mange niveauer er nogle af eksemplerne.  
Resultatet er glade, loyale medarbejdere  
og en sund og attraktiv arbejdsplads.  
Helle Birk Domino 
arbejdsmiljøchef, SEGES

”

http://www.seges.dk/arbejdsmiljoe


SPONSORER AF ARBEJDSMILJØPRISEN

DLG ønsker tillykke med prisen. 
DLG ønsker at honorere landbrug, hvor man er med til at øge effektiviteten, 
styrke trivslen og minimere ulykker. 
DLG arbejder også for dansk landbrug ved at højne kvaliteten og synliggøre 
produktinformation.  
 

Arbejdsmiljø og sikkerhed inden for landbruget er en vigtig del af et pro-
fessionelt landbrug, så man kan skabe trygge rammer for ejer og de ansatte. 
Ved at gå forrest på dette område sendes et godt positivt signal til alle andre 
landbrug. Et så godt initiativ er vi hos LELY glade for at være en del af.     

SKOVs vision indeholder ordlyden “at sikre optimale forhold for 
dyr, mennesker og miljø”. Fokus på landmændenes arbejdsmiljø er såle-
des en naturlig del, når vi udvikler nye løsninger. Derfor støtter vi naturligvis 
Landbrugets Arbejdsmiljøpris.  

SAGRO rådgiver danske landmænd – både med hovedet og med hjertet. 
Derfor ser vi det som vigtigt, at også arbejdsmiljøet og sikkerheden 
er i fokus for de mennesker, der arbejder i branchen. Vi er derfor 
som sponsor stolte over at være med til at sikre, at de gode eksempler bliver 
fremhævet og hædret for deres indsats. Det fortjener de – og det fortjener 
landbruget.

Hatting har støttet Landbrugets Arbejdsmiljøpris 20 år i træk, lige 
siden den blev overrakt for første gang i 1999. Vi sætter meget stor pris 
på den store opbakning til Landbrugets Arbejdsmiljøpris og andre projekter.

I Jyske Bank er vi overbeviste om, at god ledelse og medarbejderinvolve-
ring skaber et godt arbejdsmiljø. Gode resultater kommer af motiverede 
medarbejdere, som kender deres roller og ansvar. Vores mål er at være spar-
ringspartner for landbruget – både på økonomien og det, der ligger rundt om. 
Vi vil gerne inspirere til at styrke lederskabet og dermed arbejdsmiljøet i land-
bruget – det er baggrunden for, at vi deltager i sponsoratet af Landbrugets 
Arbejdsmiljøpris. Husk, at arbejdet med arbejdsmiljøet ikke er en sur pligt – 
men både sjovt, spændende og givtigt. God fornøjelse.

http://skov.dk
http://lely.dk
http://www.sagro.dk/
http://hatting-agro.dk
http://jyskebank.dk


Vi elsker vores erhverv, men bestemt ikke de ulykker, som vi desværre oplever. 
Alt for ofte sker der ulykker, som kunne have været undgået. 
Derfor er det vigtigt at minde hinanden om, at et godt arbejdsmiljø og 
sikkerhed går hånd i hånd. Selv ved små rutineopgaver.

SEGES arbejder med at udvikle og forbedre alle aspekter af landmandslivet. 
Derfor støtter vi naturligvis også gerne Landbrugets Arbejdsmiljøpris, der 
præmierer trivsel og tryghed på bedriften og inspirerer landmænd til at 
tænke det ind i alle dele af produktionen.

Stort tillykke til vinderen af Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra os i Alm. 
Brand. Vi er glade for at kunne støtte den, der tager arbejdsmiljøet alvorligt. 
Det er altid væsentligt at gøre en aktiv indsats for at passe godt på den enkel-
te medarbejder. 
I Alm. Brand arbejder vi med at forebygge skaden, før den sker. Med få midler 
og almindelig sund fornuft kan man gøre meget for at forhindre skader. 
Landbrugets Arbejdsmiljøpris er netop med til at sætte fokus på forebyggelse, 
så vi er meget glade for at få lov at bidrage med sponsoratet.

SIWI Maskiner har igennem mange år arbejdet på at levere produkter, som 
sikrer et sundt arbejdsmiljø, reducerer CO

2
-aftrykket og medvirker til at 

effektivisere en hårdt presset landbrugsindustri. 
Samtidig har flere af vores kunder formået at bringe skadelidte medarbejde-
re tilbage til arbejdspladsen ved at investere i vores system og derved have en 
succesfuld arbejdsfastholdelsesproces.

I VKST ser vi tydeligt, at det nytter noget, når vi sammen sætter fokus på 
et bedre arbejdsmiljø. Som rådgivere i arbejdsmiljø véd vi, at jo mere vi snak-
ker om arbejdsmiljø på den enkelte bedrift og sætter handling bag ordene – jo 
bedre bliver vi til at tale sammen og forebygge skader og ulykker. Arbejdsmiljø er 
vigtigt for alle os, der er i og omkring landbruget. Derfor støtter VKST Landbru-
gets Arbejdsmiljøpris.

http://seges.dk
http://landbonord.dk
http://almbrand.dk

