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Kvalitetssäkring 
4H-gårdar



1. Följa lagar och regler, ex. livsmedelslagstiftning, K112 (hygien för besöksgrupper), arbetsmiljölagen. 
2. Följa 4H:s stadgar. 
3. Följa 4H:s riktlinjer, grafiska profil, rekommendationer och styrdokument. 
4. Ha en tillhörande klubb som deltar aktivt i läns- och riksförbundets arbete. 
5. Arbeta aktivt med alla de 4H:na och med mer än två av 4H:s profiler, odling, djur, skog, natur, hem 
och hushåll, kultur, idrott och lek, jord och skog. 
6. Minst en gång per år visa upp gården för allmänheten, exempelvis ha en 4H-dag. 
7. Ha återkommande verksamhet och aktiviteter för medlemmarna. 
8. Ha ett länsförbund, en krets eller en klubb som huvudman. 
9. Ha nödvändiga intyg från länsstyrelsen/kommunen, exempelvis brandskydd vid övernattning, 
offentlig förevisning. 
10. Ha minst fyra olika arter lantbruksdjur (exempelvis ko, får, get, kanin, höns, ankor och gris) på 
gården i över fyra månader per år. Bör vara av svenska lantraser, dvs ej exempelvis marsvin, mi-
nigris eller undulat. 
11. Kompetensutveckla ledare regelbundet, exempelvis på länets eller riksförbundets ledarutbild-
ningar eller genom kurser i studieförbundet Studiefrämjandet eller annan likvärdig ledarutbildning. 
12. Ha en ansvarig (personal/ideell) med utbildning eller likvärdig kunskap i djurskötsel och peda-
gogik tillgänglig. 
13. Låta policydokumentet 4H-andan genomsyra hela verksamheten. 
14. Ha en genomtänkt säkerhet. Brand- och krishanteringsplan skall finnas. 
15. Ha information om gårdens verksamhet tillgänglig på internet. 
16. Bedriva en mångsidig verksamhet där exempelvis ridskola eller inriktning på bara ett djurslag ej 
får ta överhand i verksamheten. 
17. Hålla ordning och reda och se till att gården ger ett välkomnande intryck.

Krav för att bli godkänd som 4H-gård

Grundkrav

Kvalitetssäkringsdokument är framtaget för att säkerställa 4H-gårdsverksamhetens syfte och riktlin-
jer följs och är ett levande dokument som ska förändras i takt med omvärlden. Förändringar framar-
betas av Riksförbundsstyrelsen och beslutas av riksförbundsstämman. 

För att uppfylla 4H-gårdsverksamhetens kvalitetskrav finns en tillhörande egenkontroll som ska 
fyllas i och skickas in till läns-och riksförbund årligen. Riksförbundsstyrelsen har tolkningsföreträde 
av samtliga dokument gällande 4H-gårdsverksamheten. 

Grundkravet betyder att 4H-gården har uppnått 4H:s minimikrav, utvecklingssteg 2 innebär att man 
uppfyller kraven från grundkravet och Utvecklingssteg 2 och Utvecklingssteg 3 betyder att man upp-
fyllt alla grundkrav, uvecklingssteg 2 och utvecklingssteg 3.



1. Uppfylla alla kvalitetskrav för grundkravet 
2. Erbjuda möjligheter för klubbens medlemmar att bedriva 4H-företag 
3. Aktivt bevara en eller fler svenska lantraser. 
4. Ha pedagogisk verksamhet för klubbmedlemmarna och besökare. 
5. Arbeta aktivt med alla de 4H:na och med mer än tre av 4H:s profiler, odling, djur, skog, natur, hem 
och hushåll, kultur, idrott och lek, jord och skog. 
6. Ha ett utarbetat miljötänk. Exempelvis bedriva aktiv sopsortering och kompostering
7. Ha öppen gård mer än sju dagar per år för allmänheten. 
8. Ta emot studiebesök. 
9. Nominera sina klubbmedlemmar till internationella aktiviteter som Sveriges 4H deltar i. 
10. Ha en egen hemsida, helst enligt Sveriges 4H:s mall, samt en Facebooksida. 

Utvecklingssteg 2

Utvecklingssteg 3

1. Uppfylla alla kvalitetskrav för Grundkravet & Utvecklingssteg 2 
2. Bedriva genbanksavel. 
3. Driva projekt. 
4. Arbeta aktivt med alla de 4H:na och med mer än fyra av 4H:s profiler, odling, djur, skog, natur, 
hem och hushåll, kultur, idrott och lek, jord och skog. 
5. Arbeta med ständig utveckling av verksamhet, utökat kursutbud, utbildning och samarbetspart-
ners. 
6. Ha ett genomgående miljötänkexempelvis grön el, vattenrening, ekologisk djurhållning m.m. 
7. Arbeta med socialt arbete,exempelvis samarbete med socialtjänst, skola, frivård, grön omsorg, 
landsting m.fl. 
8. Ha öppen gård minst 5 dagar per vecka för allmänheten och aktiviteter för medlemmarna varje 
vecka. 
9. Erbjuda kunskap och erfarenhet vid utbildningar inom län, krets och Riksförbundet, exempelvis 
vara delaktig i och erbjuda ledarnas kunskaper när län, krets, riks ordnar kurser och konferenser. 
Bjuda in till gården för exempelvis studiebesök. 
10. Ha mycket god planerad pedagogisk verksamhet för grupper. 
11. Satsa på att utbilda sina klubbmedlemmar och sin personal.
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4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska  
utvecklas till engagerade, välmående och  

ansvarstagande människor med  
respekt för omvärlden.  

De fyra H:na står för  
Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. 


