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Kørselsvejledning til at blive selvstændig landmand? 
NEJ!  Men ……..



Du skal måske ikke følge den klassiske rute…..?!
Derfor skal du være skarp på målet, - være stærk og 
veltrænet, - vise udholdenhed, og dokumentere dine 
resultater forhånd , så dine ”sponsorer” tror på dig!



Før etablering som selvstændig 
landmand; Noter syv vigtige budskaber du ser i 

filmen



1. Talent – veltrænet talent. Ryster du 
på hånden dør du. Hvad er ”ryste på 
hånden”?  Træne for lidt, tvivle på sig selv, bruge sin tid forkert



2. Udstyret i orden….traktor eller 
regnearket?  CV og uddannelsesbeviser



3. Optimere din business helt ud til 
kanten af de hvide streger



4. Bevare roen når der er en 
overraskelse bag en bakketop 



5. De små bump på vejen …? Dem skal 
man kunne gøre til sjove udfordringer



6. Du skal gøre det sammen med 
nogle, som brænder for at gøre dig til 
en succes!



7. Personlige kompetencer; Du skal kunne 
tåle stå alene – det er dig som er kernen i 
projekt selvstændig landmand, - Dit drive, –
dit talent, – din tålmodighed og 
udholdenhed, som bærer det hele. 



Vedligeholder du ikke din faglighed og plejer dine 
kompetencer – hvad ender du så op med?



….Din kompetencer skal vedligeholdes og der skal 
bygges til og udskiftes, i takt der opstår ny faglig 
viden. Og den økonomisk indsigt skal trænes og 
fornyes med tidens vilkår.



Viden til handling – vedligehold og udvikling
Der er forskel på paratviden og forståelse – kursus gør forskel. 

Læringsmetode til forståelse – sammen med andre ligestillede profiler



Der findes to typer 
rekrutteringssamtaler



Den dårlige rekrutteringssamtale

• De opgaver landmanden ønsker løst

• Den løn du ønsker

• Lidt om arbejdstider og weekendvagt



Den gode

rekrutteringssamtale

• Stillingsbeskrivelse med opgaver 
og ansvarsområder i et forløb over tid 

• Hvem skal du løse opgaverne sammen med?

• Hvad du vil få indsigt i?

• Hvad du vil få efteruddannelse om?

• Hvad vil du få lov til at øve af lederkompetencer?

• Klare aftaler om arbejdstider, behov, fleksibilitet og 
weekendvagt, så du kan leve et ungt liv, der 
handler om andet end landbrug 

• Den løn i sammen aftaler rimelig for stillingen………



”Et spadestik dybere”, Hvad spørg du om?

Stil spørgsmål, om der er mulighed for indsigt i

• Deltage under rådgiver besøg?

• Se alle Produktionsnøgletal, og diskutere dem med chef, rådgiver  
og kollegaer? Stil spørgsmål til den økonomisk betydning? (konsulent opl)

• Få indsigt i baggrunden for strategisk eller taktisk beslutning?

• Være med i relevante ERFA eller netværksgrupper? 

• Kursus du ønsker til din efteruddannelse? (kende dine behov)

• Afholder mester betaling og tid til det?

• Være med til at drøfte arbejdsplaner, før de er besluttet?

• Lede tavlemøder med Weekplanner, - aftale med medarbejderne?

• Arbejde med Målstyring og Forbedringskultur? (via Tavlemøde)

• Gennemføre medarbejder samtaler med de andre medarbejdere?

• Indsigt i økonomisk toplinje?  

• Indsigt i kapacitetsomkostninger (vedligehold, Løn, Energi)?

Kan man spørge om for meget?! Du får næppe mindre…



Tidsfaktoren, et fælles mål!

Arbejdsgiveren ønsker en leder eller mellemleder 
som bliver flere år i stillingen.

Du som leder under karriereudvikling , står dig 
godt ved at være det samme sted i flere år, hvor du 
beviser at du kan - tage ansvar, 
- skabe resultater og - lede andre medarbejdere.



Hjernen er i konstant forandring, 
særligt når den bliver brugt



Spor som sjældent bruges, gror til og er svære at finde.

”Use it, or lose it”  den ene kommer af sig selv…. 



• De træner målrettet

• De skaber sig et CV som viser man 
kan tage ansvar,  skabe resultater 
og har lederevner

• De opnår praktisk erfaring inden for 
deres felt

• De har fokus og brænder 
vedholdent for at nå i mål

• De er tålmodige – været flere år i 
betydende job

• Og de har robuste personlige 
kompetencer - ro, tro og optimisme

Hvad kendetegner dem der når i mål?



Planen holder 
aldrig 100 %  
- du skal kunne 
tåle bump på vejen 
og måske et styrt

Måske går en ansættelse ikke 
som håbet, måske mister du dit 
job ‘i utide’.

Måske opstår der nye 
spændende muligheder, 
etablering i udland, direktør job 
osv. 

Du skal kunne tåle at blive slået 
ud af kurs uden du taber målet 
af sigte.


