
Klimapåvirkningen - handlemuligheder

KLIMAHANDLINGSPLAN
Klimahandlingsplanen er en håndsrækning til det øko-
logiske landbrug der ønsker at beregne og reducere 
CO

2
-udledningen. Der er mange måder, at opnå reduk-

tioner på. – Kulstofbinding, begrænsning af metan og 
lattergas, energibesparelser i mark og stald. Essentielt 
er det at finde de lavt hængende frugter, hvor selv en 
lille indsats kan give markante resultater. 
 
– En klimahandlingsplan indebærer derfor, at land-
manden redegør for stort og småt i den daglige drift. 
Hvor tit gyllepumpen kører, hvor gamle græsmarkerne 
bliver, mark overkørsler, brændstofforbruget, foderef-
fektivitet, vindmølleplaner, malkeanlæggets energief-
fektivitet og meget, meget mere…

KLIMAHANDLINGSPLAN
– Få styr på din klimapåvirkning

KLIMAHANDLINGSPLAN 
– et rådgivningstilbud fra Økologisk Landsforening / Fagligt team

RÅDGIVNING

En Klimahandlingsplan, er konkret en beregning 
af din bedrifts udledning af drivhusgasser, sam-
lede kulstofbinding og energiproduktion. Bereg-
ningen skal synliggøre: Hvor er du nu? 

På baggrund af beregningen laves en SWOT-
analyse der skal sætte bedriften i perspektiv og 
pege på mulige indsatser: Hvor skal du hen? 

Effekten af indsatserne beregnes og der laves 
en handlingsplan med driftslederen om resulta-
terne: Hvordan kommer du derhen? 



KLIMAHANDLINGSPLAN
– et rådgivningstilbud fra Økologisk Landsforening / Fagligt team

 

Før besøget:
•	 Ring til klimakonsulent i Økologisk Landsforening
•	 Indsend revisionslister fra dit landbrug
•	 Konsulenten laver en foreløbig klimaberegning

Under besøget:
•	 Kort rundtur på gården i stald og mark
•	 Fakta om klimagasser
•	 Vurdering af energiforbrug
•	 SWOT-analyse
•	 Handlingsplan

Efter besøget:
•	 Klimakonsulenten laver effekt beregning af 

klimatiltag
•	 Beskrivelse af lavt hængende frugter
•	 Klimahandlingsplanen samles i en rapport.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Økologisk Landsforening 
Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj 
Tlf. 87322700 
www.okologi.dk/klima 

Erik Kristensen 
Planteavl 
Tlf. 30627545

Irene Fisker
Kvæg
Tlf. 20926824

Klimahandlingsplanen realiseres i tre etaper: 

dataindsamling  gårdbesøg  handlingsplan

Gem kulstof i ved – flere læhegn

Carsten Markussen 
Planteavl 
Tlf. 30627215

Kirstine Lauridsen 
Kvæg
Tlf. 20436104

Få styr på din klimapåvirkning


