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ESG

Bedriften har de senere år bl.a. er fokuseret på anvendelse af 
gødning fra svineproduktionen til biogasanlæg, at begrænse 
import af foder, at foderforbruget skal nedsættes - og dermed 
også CO2-aftrykket pr. produceret gris. 

Bedriften har fokus på at nedbringe dødeligheden i 
besætningerne, da dette er en indikator for god dyrevelfærd. Det 
kan bl.a. ske ved bedre, mere effektiv og korrekt medicinering. 
Bedriften har de senere år nedsat energiforbruget med bl.a. LED-
belysning i alle stalde og indvinding af varme fra gyllen. 

I marken er der fokus på så højt et udbytte som muligt med 
respekt for den omkringliggende natur. Det sker bl.a. med 
præcisionsjordbrug og fokus på brændstofbesparelser. Bedriften 
arbejder løbende med naturgenopretning og har inden for de 
senere år restaureret og anlagt søer til gavn for bl.a. padder og 
vildt. 

Fire verdensmål
VoresGård har identificeret fire verdensmål, som har det største 
potentiale, og som VoresGård arbejder hen imod: 

Stop sult: VoresGård vil sikre en bæredygtig madproduktion og 
øge produktiviteten i sammenspil med den omkringliggende 
natur og lokalsamfund. 

Rent vand og sanitet: VoresGård vil forbedre vandkvaliteten, 
ved at arbejde målrettet med præcisionsteknologier der kan 
sikre nøjagtig tildeling af gødning og plantebeskyttelsesmidler.

Anstændige job og økonomisk vækst: VoresGård vil 
kendetegnes ved at være en god arbejdsplads, hvor 
arbejdsmiljøet har en afgørende betydning. Det sociale ansvar 
vægtes højt, og VoresGård har nu tre år i træk modtaget 
kommunens CSR-Award for den sociale indsats på 
arbejdspladsen. 

Ansvarligt forbrug og produktion: VoresGård arbejder for at 
opnå en effektiv brug af ressourcer. VoresGård producerer 
lokalt og i samarbejde med naboer størstedelen af det 
foderkorn der bruges i griseproduktionen. Det fodres effektivt 
og blandingerne sammensættes så der sikres en optimal 
udnyttelse af råvarerne. 



ESG – strategi 

S – Social

En medarbejder 
omsætning på 12 %

E – Miljø

Nedbringe dødelighed 
til 1,5 %

G – Ledelse

En soliditet på 30 %

Miljøforhold Mål 2021 Baseline 
2015

Øko.potentiale
, ca. kr.

Elforbrug (pr. 
slagtesvin)

10 
kWh

11,2 
kWh 13 kWh

Andel vedvarende 
energi, % 50 30 10

Nedbring dødelighed, 
dyr, % 1,5 2,5 3

Sociale forhold Mål 2021 Baseline 
2015

Øko.potentiale, 
ca. kr.

Medarbejder-
omsætning 12 17 19

Sygefravær, % 3 6 6

Kønsdiversitet M/K, % 50/50 70/30 80/20

Elever 1 1 1

Ledelsesforhold Mål 2021 Baseline 2015

Afkast, % 5 3 6

Soliditet, % 30 23 19
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