LANDBRUGETS
ARBEJDSMILJØPRIS
2015
Avlscenter Vester Kjærgård modtager Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2015. Vester Kjærgård har siden 2009 været ejet af Lisbeth
Biltoft Hansen, og hun driver stedet sammen med sin samlever, tre
ansatte og en praktikant.
Det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø er en topprioritet
på Vester Kjærgård. Der bliver gjort en stor indsats for, at de ansatte
føler sig værdsatte og veltilpasse, og Lisbeth er altid lydhør, hvis
hendes medarbejdere har forslag til forbedringer på gården. Der
bliver arbejdet seriøst med sikkerheden, og personalet gennemgår
hver måned arbejdspladsvurderingen for at sikre, at der ikke er
hængepartier.
Der har været avlscenter på Vester Kjærgård i over 30 år, og gården
var en af de første besætninger med Yorkshire avl i Danmark. Besætningen består af 300 renracede Yorkshire søer, hvoraf de 160
bruges til avl, resten til opformering. Foruden Yorkshire sopolte og
orner opdrætter og sælger Vester Kjærgård også LY-sopolte.
Medarbejderne
Dennis Ørntoft Klarholt, driftsleder
Stine Mortensen, medarbejder
Trine Thorn Petersen, medarbejder
Steffen Loft, praktikant
Jan Jørgensen, medhjælpende samlever

LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS
Hvert år uddeles Landbrugets Arbejdsmiljøpris til en landmand, der gør en særlig
indsats for at skabe og udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på bedriften.
Modtageren af Landbrugets Arbejdsmiljøpris er en landmand, der løser opgaven
med dygtighed, seriøsitet og kreativitet og gennem sit eksempel viser nye veje
og inspirerer sine kolleger.
Prisen består af et diplom og 25.000 kroner. Uddelingen er gjort mulig ved hjælp
fra en række sponsorer. Se listen over sponsorer på bagsiden.
Bedømmelseskomiteen består i år af:
Niels Vestergaard Salling
Gårdejer og formand for
Landbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Ole Carstensen
Ledende overlæge, Arbejdsmedicinsk Klinik
Hospitalsenheden Vest

Helle Birk Domino
Arbejdsmiljøchef
SEGES

Nis Kjær
Rejseholdskonsulent
Videncentret for Arbejdsmiljø

Mød vinderen af Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2015
i denne video https://vimeo.com/143980297

”

Jeg er afhængig af mine medarbejdere, og det er lettere for
dem at præstere, hvis de også
føler sig værdsatte.
Lisbeth Biltoft Hansen
ejer, Avlscenter Vester Kjærgård

Det gør én 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.
Dennis Ørntoft Klarholt
driftsleder, Avlscenter Vester Kjærgård

På Vester Kjærgård arbejder de
meget seriøst med sikkerheden.
De vil have den bedste løsning
og helmer ikke, før den er der.
Helle Birk Domino
arbejdsmiljøchef, SEGES
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