
Tilbuddet er målrettet virksomheder, der ønsker, at  
leverandørkredsen i fællesskab gør en indsats for 
at nedbringe den klimabelastning, der er forbundet 
med produktion af råvarer som mælk, kød, æg, korn, 
grøntsager etc. Tilbuddet kan også benyttes af kom-
muner, der samarbejder med grupper af landmænd om 
at opnå klimamål i kommunen.

KOM PÅ FORKANT MED KLIMAHANDLING
Et gruppeforløb giver virksomheden mulighed for at 
udvise ansvarlighed og motivere til en fælles og mærk-
bar indsats, der reducerer klimabelastningen hos leve-
randører/andelshavere. 

Bæredygtig Klimarådgivning er baseret på specialiser-
et viden og dokumenterede effekter, og formålet er at 
motivere til handling, der reducerer gruppens samlede 
udledning af drivhusgasser. Målrettet klimaoptimering 
af leverandørers/andelshaveres bedrifter kan ofte også 
reducere omkostninger i produktionen og således på 
samme tid gavne miljø og klima, den enkelte landmand 
og virksomheden, der aftager råvarerne.

KONTAKT

Julie C. Henriksen
Klimakonsulent
Tlf.: 29394648
Mail: jch@okologi.dk

GRUPPEFACILITERET KLIMAFORLØB FOR 
VIRKSOMHEDER OG DERES LEVERANDØRER

Økologisk Landsforening tilbyder at facilitere klimaforløb for grupper af leverandører/
andelshavere tilknyttet en fødevarevirksomhed, fx mejeri, mølleri, pakkeri eller bryggeri. 

Med Gruppefaciliteret klimaforløb får hver leverandør/
andelshaver en individuel og ejendomsspecifik klima- 
rådgivning, og virksomheden får et gruppefaciliteret 
forløb efter aftale. 

LANDMÆNDENE FÅR
• Helhedsvurdering af hver enkelt involveret bedrifts 

reelle kilder til udledning af drivhusgasser 

• Bedriftsbesøg og dialog mellem hver bedriftsejer og 
klimakonsulent om virkemidler og klima-tiltag

• Samlet opgørelse af bedrifternes udledninger og re-
duktionspotentiale

• Helhedsorienteret rådgivning, der indtænker og 
tager hensyn til andre bæredygtighedsparametre 
som dyrevelfærd og biodiversitet

• Rapport, der beskriver de udvalgte tiltag på bedrift-
erne inkl. en kollektiv plan for effektuering

• Facilitering af og opfølgning på den aftalte plan i  
‘klimaskoler’ med videndeling, udvikling og fast-
holdelse af momentum

PRIS:
6000 KR. PR. BEDRIFT + MOMS

Pris for facilitering af klimaskoler  
aftales individuelt.

- RUST DIN FØDEVAREPRODUKTION TIL FREMTIDEN MED BÆREDYGTIG KLIMA- 
RÅDGIVNING


