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Staldbesøg om klima, dyrevelfærd og energibesparelser
Alle er velkomne, når Økologisk Landsforening og Vesthimmerlands Kommune inviterer til to højaktuelle
besøg hos økologiske landmænd, der gør en indsats for at gøre deres bedrifter mere klimavenlige.
Kom med på staldbesøg i Vesthimmerland og bliv klogere på, hvordan du kan gøre en indsats, som både
tjener klimaet og din bedrift. To økologiske mælkeproducenter, der i år har fået lavet en
klimahandlingsplan gennem Økologisk Landsforenings projekt ’Forstærket klimaindsats i økologisk
landbrug’, inviterer indenfor til temamøder om klima og management i stalden.
17. november: Klima og dyrevelfærd
En indsats for klimaet og høj dyrevelfærd hos køer og kalve kan godt være to sider af samme sag. Hvordan
det hænger sammen, stiller vi skarpt på, når vi besøger Jan Pedersen, der driver Agnesminde med 250
jerseykøer og 290 ha ved Aars.
Klimakonsulent Mette Kronborg fortæller om klimahandlingsplaner, klimaudfordringer og -løsninger på de
økologiske bedrifter. Dagens vært, Jan Pedersen, fortæller, hvad han gør for at mindske klimabelastningen
fra bedriften, efter han har fået lavet sin klimahandlingsplan. Til sidst går vi en tur på bedriften, og
økologikonsulent med speciale i kvæg, Iben Alber Christiansen, introducerer tiltag på malkekvægsbedrifter,
der kan øge dyrevelfærden.
6. december: Klima og energibesparelser i mælkeproduktionen
Vi besøger Torben Myrup, Aars, med 200 DH-køer og 270 ha og hører om, hvordan energibesparelser i
malkekvægsbedriften kan reducere klimabelastningen, og om der også er penge at spare på en sådan
indsats.
Klimakonsulent Mette Kronborg fortæller om klimahandlingsplaner, Torben Myrup fortæller om sit fokus
på energioptimering af sin bedrift og om de andre klimatiltag, han har sat i værk efter, han har fået lavet en
klimahandlingsplan. Til sidst ser vi bedriften, og leder og energirådgiver Carsten Vejborg, EnergiTjenesten,
fortæller om tiltag, der kan spare energi på malkekvægsbedrifter.
Det er gratis at deltage i arrangementerne, men af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig.
Tid og sted:
17. november kl. 10-13 hos Jan Pedersen, Hødalen 4, 9600 Aars. Frist for tilmelding er 15. november.
Program og tilmelding.
6 december kl. 10-13 hos Torben Myrup, Gunderstedvej 21, 9600 Aars. Frist for tilmelding er4. december.
Program og tilmelding.
Arrangementerne er led i to projekter, der gennemføres af Økologisk Landsforening med støtte af hhv.
Fonden for Økologisk Landbrug, Mælkeafgiftsfonden, EU samt Miljø- og Fødevareministeriet.
-

-

Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug bidrager til at mindske økologiske bedrifters
klimaaftryk gennem handlingsplaner, som giver landmændene overblik over relevante tiltag, og
anviser hvordan de sættes i værk i praksis. Projektet gennemføres sammen med Vesthimmerlands
Kommune og Vejle Kommune.
Dyrevelfærd i mælketanken bidrager til at øge dyrevelfærden og fremtidssikre afsætningen af
økologisk mælk ved at udvælge og anvende velfærdsparametre specifikt for den økologiske
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mælkeproduktion. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med mælkeproducenterne, deres
rådgivere og Them Andelsmejeri.
For yderligere information:
Mette Kronborg, klimakonsulent, Økologisk Landsforening. Tlf. 51 90 09 15, mek@okologi.dk

