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LANDBRUG

Økologiske klimaforbedringer
ØKOLOGI – 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 hele
bedriften
De hidtidige beregninger
og handlingsplaner er blevet til med hjælp fra Øko-

logisk 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.
Vil skabe verdens mest
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 kli-

Steen Lykkegaard
Levering af: sTen · sand · grus · flis
graniTskærver · knusT asfalT
Containerudlejning.
gode priser på jernaffald.
reparation af grusvej med udlægger.
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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.

www.steenlykkegaard.dk

Den Bette Vognmand
Henvendelse på tlf. 40 25 10 21.
www.bettevognmandfrahersom.dk

Trailere
Stort udvalg af Brenderup trailere
f.eks. model Basic
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Statoil Servicenter  Hovedvejen 7,

Rytters Auto

Råsted  8920 Randers  Tlf. 86 44 30 16

Randersvej 27, Hammershøj
Tlf. 86 45 16 68
www.ryttersauto.dk

Dalsgaards Autoteknik

www.hammershojmaskinstation.dk

Service – Reparation – Bilsalg
Klargøring til syn – Autoruder
Opretterværksted – Aircondition

Hammershøj Maskinstation
v/ Ole Funder Jensen
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Dalsgaards Autoteknik
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Henvendelse
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Gylle opbevares – op til 1000 m3.
Hammershøj, henvendelse: tlf. 30 61 84 16

Spuling af kloak og dræn
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Køb, salg og service
af traktorer.

Gylleopbevaring

OMSYNSVÆRKSTED✓Godkendt af færdselsstyrelsen

• Klipning af læbælter.
• Muldjord og knust beton sælges.
• Rene murbrokker sælges og leveres.

Staldinventar
fremstilles efter mål.

Alle former for vognmandskørsel.
Kran og grab.

rydning af indkørsler, pladser og fortov
med rendegraver eller minitraktor
med kost/skraber og saltspreder.

17 meter med fjernbetjening.

Foderhække
m/u fanggitter

v/Ole Nielsen

OMSYN..?

Tlf. 30 86 11 19 · 86 45 11 19

• Kloakarbejde og nedsivningsanlæg.
• Flytning af gylle med lastbil 34 m³.
• Alt nedbrydningsarbejde samt
knusning af beton med mobil knuser.
• Entreprenør- og
støbearbejde udføres.
• Teleskoplæsser udlejes

De 82 leverandører til det
økologiske Thise Mejeri får
lagt handlingsplaner for,
hvordan de kan hjælpe
klimaet.
Arkivfoto fra Køernes Dag
på Ny Lundgård ved Hammershøj, der er leverandør
af økologisk mælk til Thiese
Mejeri.
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Steen Lykkegaard

Snerydning

mavenlige 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.

Tindbækvej 2, Hammershøj
8830 Tjele, tlf. 86 45 10 78
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Opretning
Autoskader (rust)
Rep./udskifning
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•
•
•
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Aircondition
Motortest
Klargøring til syn
Bilvarmer (tester)

Læsten
Autoværksted
Rosebakken 1 · Læsten
8900 Randers
Tlf. 86 45 11 08
Mobil: 20 30 01 08 · 51 92 07 47

Er skaden
sket?

VI REPARERER
DIN BIL
Hos Lindum Auto & Traktorservice
rservice servicerer
servic
i erer
og reparerer vi alle bilmærker.
Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber.
Vi har altid skarpe priser og står klar til at
servicere dig og din bil.

www.teknicar.dk

