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AGRO ALLIANCEN
EN ALLIANCE MELLEM RAVNHOLT GODS OG EGESKOV GODS 

Godserne Ravnholt og Egeskov på Fyn udgør tilsammen ca. 3.800 ha skov og agerjord. Heraf 
indgår i alt 2.155 ha i Agro Alliancen (2020). Agro Alliancen dyrker ca. 2.000 ha med land-
brugsafgrøder og er specialiserede i dyrkning af græs og kløverfrø, samt fremavl af hvede, 
rug og byg. Agro Alliancen drives som et højteknologisk præcisionslandbrug med brugen af 
de nyeste satellit- og GPS-teknologier.

En stærk, værdiskabende alliance  
Agro Alliancen blev etableret mellem de to godser i 2017 med det formål at skabe et stærkt og vær- 
diskabende agerbrug, hvor fællesskabet mellem godserne og størrelsens styrker udnyttes både i det 
daglige arbejde og den strategiske udvikling.   

For Agro Alliancen handler det om at styrke vores konkurrenceevne igennem større værdiskabelse 
og reducerede produktionsomkostninger. Det kan kun lykkes, hvis vi kan fastholde vores dygtige 
medarbejdere og tiltrække de rette kompetencer. Ved at samle godsernes agerbrug i en samlet og 
højteknologiske enhed, skaber vi en arbejdsplads i primærlandbruget.  

Fælles drift, fælles mål og fælles stolthed  
At være en del af en alliance betyder for os, at vi udover vores egen ejendom, ligeledes er en del af 
den strategiske ledelse af alliancens ejendomme, og i dette fællesskab sikrer man både sig selv og 
sine samarbejdspartnere fremadrettet.  

Vi ser ligeværdighed som værende grundlæggende for vores samarbejde. Rettidighed, ansvarlighed 
og stolthed er afgørende værdier, som vi ikke går på kompromis med i vores arbejde. Med vores al-
liance tror vi på, at ejerne bag Agro Alliancen får større tryghed i fremtiden både økonomisk, socialt 
og miljømæssigt.  

            Michael Ahlefeldt Bo Jensen Christian Sehestedt Juul
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EN STATUS PÅ VORES 
STRATEGIARBEJDE 
Ved udgangen af 2021 har vi arbejdet to år med vores strategi. 
Vi er tilfredse med strategiens fremdrift og har indfriet følgen-
de mål:  

• At ledelsesfundamentet er styrket med ansættelse af en 
driftsleder, som er ansvarlig for den daglige drift   

• At vi med stolthed kan sige, at vi er med til at uddanne frem- 
tidens talenter i landbruget med ansættelse af elever og 
nyuddannede medarbejdere. Vi deltager samtidig aktivt i at 
fremme landbrugsuddannelsen via deltagelse i uddannelses-
udvalg og åbner Agro Alliancen op for interesserede land-
brugselever og andre interessenter  

• At vores kerneforretning er styrket og nu er blandt de dygtig-
ste i Danmark til at skabe rentabilitet i planteproduktionen. 
Vores succeskriterie fremadrettet er at være blandt de 5% 
bedste i Patriotisk Selskabs benchmarking frem for de 10% 
bedste   

• At vi deltager aktivt i at udvikle et bæredygtighedsværktøj til 
hele landbruget, som gør det muligt at måle vores og andre 
bedrifters input og output 

• At det dyrkbare areal er udvidet med 36%, hvilket vil sige, at 
der i markplanen for 2022 er 2.867 hektar i omdrift
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MISSION

Hvad er vi sat i 
verden for

AGRO ALLIANCEN 
Vi skal skabe værdi for kommende  
generationer gennem fokus på  
konkurrenceevne og høj faglighed

SAMFUNDET
Vi skaber liv og arbejdspladser,  
forvalter mark, skov og natur samt 
samfundshistoriske kulturarv

MILJØET 
Vi producerer fødevarer og andre  
landbrugsprodukter med de nyeste  
metoder og i respekt for miljø, natur  
og biodiversitet
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VISION

Hvad stræber  
vi efter

VI STRÆBER EFTER AT 
VÆRE DET NATURLIGE  
FORBILLEDE FOR  
FREMTIDEN LANDBRUG
– med fokus på konkurrenceevne,  
kultur og en grøn tilgang

Det arbejde vi udfører og de spor, vi 
sætter, skal være til inspiration for os 
selv og andre. Vores produktion skal 
løbende udvikle sig, baseret på ny 
viden og med vækst og bæredygtighed 
for øje

VÆRDIER

Hvad går vi ikke 
på kompromis med

LIGEVÆRDIGHED  
Vi behandler hinanden med en naturlig respekt

RETTIDIGHED  
Vi er proaktive i vores tilgang til udvikling og 
daglig drift

ANSVARLIGHED 
Vi er ansvarlige over for hinanden, den jord vi 
forvalter og overfor sam fundet

STOLTHED 
Vi skaber en hverdag, som vi, vores medarbejde-
re og omgivelser kan være stolte af
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STRATEGISKE MÅL
frem til 2025

ENVIROMENTAL

GOVERNANCE 

SOCIAL

• At opnå en økonomisk vækst på 10% pr. år på bundlinjen
• At være blandt de 5% bedste ud fra Patriotisk Selskabs 

bench marking
• At dyrke 4.000 ha 
• At nye arealer bidrager med økonomisk vækst
• At etablere nye forretnings områder, der skaber økonomisk 

vækst

• At bidrage til at uddanne fremtidens talenter i land bruget
• At skabe landbrugets mest attraktive arbejdsplads med mu-

lighed for udvikling, stærke relationer og fleksibilitet
• At være en aktiv og synlig spiller i lokalsamfundet
• Vi har altid en positiv indstilling og tilgang til vores erhverv 
• At lokalsamfundet inddrages i udviklingen af Agro Alliancen 

med 3 årlige arrangementer

• At grøn energi udgør en større andel af omsætningen 
• At der årligt rapporteres på vores bæredygtighedsprofil med 

måling af vores input og output
• At alle medarbejdere uddannes og trænes i bæredygtighed
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STRATEGISKE INITIATIVER
Hvordan kommer vi i mål?

UDNYTTE
stordriftsfordele

STYRKE
ledelsesfundamentet
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POSITIONERE
Agro Alliancen

VÆKSTE
i kernen

UDVIKLE 
nye forretningsområder

STRATEGI 2025 10



FORMÅLET 

• Løbende at opdatere Agro Alliancens  
spilleregler og skabe klare retningslinjer 
for ledelsen fremadrettet  

• Sikre at vores struktur for Agro Alliancen 
er tilpasset kommende samarbejdsmulig-
heder, regler og rammedirektiver  

• Årligt at evaluere vores strategi og opda-
terer vores risikoprofil 

SUCCESKRITERIER

• Spillereglerne for Agro Alliancen er klart
 formuleret
• Ledelsesfundamentet er løbende tilpasset
 behov, kompetencer og interesser
• Strukturen og organisationen er tilpasset
 fremtidens behov

FORMÅLET

• Udnytte stordriftsfordele og synergier i
 godsernes eksisterende forretningsom-

råder. Forretningsområderne, som er 
oplagte at styrke samarbejdet om, er  
boligudlejning og vedligehold,  
jagtudlejning og skovdrift

SUCCESKRITERIER 

• Nye samarbejder effektiviserer og  
bidrager til økonomisk vækst

•   Øge vores ressourceudnyttelse og skabe 
en mere alsidig arbejdsplads for vores 
medarbejdere   

STRATEGISKE INITIATIVER
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FORMÅLET 

• Synliggøre de indsatser som Agro Alli-
ancen iværksætter for at aflevere natu-
ren og vores omgivelser i en bedre stand 
til næste generation 

• Styrke Agro Alliancens position som 
et stærkt forbillede for fremtidens 
landbrugs produktion 

• Medarbejdere og ejere skal føle stolthed 
og udøve det gode landmand skab

SUCCESKRITERIER

• Agro Alliancen er kendt som den fore-
trukne samarbejdspartner for investorer, 
fødevarevirksomheder og andre, der 
efterspørger partnerskaber med en land-
brugsvirksomhed, der er kendt for sin 
bæredygtighedsprofil 

• Agro Alliancen de kommende fem år 
modtager flere anerkendelser for arbej-
det med naturen, miljøet og medarbej-
derne

FORMÅLET 

• Øge indtjeningen i vores kerneforret-
ning, hvor potentialer og udfordringer er 
kendte

• Udnytte vores eksisterende kompeten-
cer, ressourcer og kapaciteter bedst 
muligt

SUCCESKRITERIER

• Nye arealer bidrager med  
økonomisk vækst

• Der dyrkes 4.000 ha
• Opnå en økonomisk vækst på 10% pr. år 

på bundlinjen

STRATEGISKE INITIATIVER
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FORMÅLET

• Øge indtjeningen og sprede risikoen ud på 
flere forretningsområder

SUCCESKRITERIER

• Der skabes nye forretningsområder, der 
bidrager til den økonomiske vækst

• Agro Alliancens risiko spredes, og sårbar-
heden reduceres
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UDVIKLE
nye forretningsområder
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Agro Alliancen I/S, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk, info@agro-alliancen.dk

RAVNHOLT GODS
ejet af Christian Sehestedt Juul,  
udgør i alt 2.900 ha

EGESKOV GODS
ejet af Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, 
udgør i alt 1.142 ha

Læs mere: www.agroalliancen.dk


