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Leverandører til Thise Mejeri hjælper klimaet 1. Økologisk 

Landsforening 
 Salling Avis 28. december 2011, 1. sektion, side 8  

   De 82 leverandører til det økologiske Thise Mejeri får lagt handlingsplaner for, 
hvordan de kan hjælpe klimaet. I forvejen er 16 andre økologiske landmænd ved 
at gennemføre planer, der vil bringe deres belastning af klimaet ned med i 
gennemsnit 26 procent.  
Økologisk Landsforening vil have alle økologer til at lave handlingsplaner til gavn 
for klimaet.  
26 procent mindre belastning af klimaet. Det er det ambitiøse - men realistiske - 
mål i de handlingsplaner til gavn for klimaet, som 16 økologiske landbrug har 
udarbejdet sammen med konsulenter fra Økologisk Landsforening .  
Landmændene er nu gået i gang med at føre planerne ud i livet. Dermed er de 16 
fortroppen i danske økologers bestræbelser på at få landbrugets belastning af 
klimaet ned.  
Klimavenligt mejeri Meget snart får de følgeskab af de 82 økologiske landmænd, 
der leverer mælk til Thise Mejeri. De har i fællesskab besluttet, at de også vil have 
lavet klima-handlingsplaner.  
-Det drejer sig om at få overblik over den enkelte bedrifts udslip af drivhusgasser.  
At undersøge hvor der kan spares på energien, og om at se på mulighederne for 
energiproduktion -for eksempel biogasanlæg, vindmøller eller solceller på gården, 
forklarer Mogens Poulsen, salgs-og marketingdirektør på Thise Mejeri.  
-Målet for vore leverandører er at få økologi, økonomi, klima og energi til at gå 
hånd i hånd, tilføjer han.  
Gennemgang af bedriften De hidtidige beregninger og handlingsplaner er blevet til 
med hjælp fra Økologisk Landsforening . Men også konsulenter fra andre 
landbrugsorganisationer bliver nu uddannet i at lave klimahandlingsplaner.  
-En klimahandlingsplan indebærer, at landmanden redegør for stort og småt i den 
daglige drift. Hvor tit han pumper gylle, hvor mange år der går, inden han pløjer 
græsmarkerne op, hvor gamle køerne bliver, forbruget af brændstof og meget, 
meget mere, siger Erik Kristensen, projektleder i Økologisk Landsforening .  
Klimavenlige landbrug Økologisk Landsforening vil arbejde for, at handlingsplaner 
til gavn for klimaet bliver obligatoriske for alle økologiske landmænd.  
-Vores fokus er rettet mod at skabe verdens mest klimavenlige landbrug. Vi har nu 
erfaring med nogle af de handlinger, der kan gøre det muligt.  
Derfor er vi også i dialog med regeringen om mulighederne for at gøre 
klimahandlingsplaner til en fast del af dansk økologisk landbrug, siger Erik 
Kristensen.  
Baseret på forskning Beregningerne bag handlingsplanerne bygger på en model 
udarbejdet af det hollandske center for landbrug og miljø ( CLM), med faglig støtte 
fra professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet.  
Konceptet for klimahandlingsplaner er udarbejdet i et fælles projekt for 
Landboforeningen Gefion og Økologisk Landsforening .  
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