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Udkast brev til 

Til fåreavlsforeninger 

 

 

Anmodning om støtte til Projekt Slagtelams klimaaftryk 

Projektet er sat i gang for at få beregnet udledningen af klimagas fra produktionen af slagtelam. Og 

resultaterne skal bruges til at kunne give fåreavlere konkret vejledning til at prioritere en indsats til at 

nedbringe udledningen af klimagasser fra deres produktion af slagtelam.  

Projektet forløber i to trin: I et forprojekt i 2020 indsamles data fra forskellige typer af fåreavlsbedrifter og i 

hovedprojektet i 2021 regner Forskningscenter Foulum på tallene. Initiativet svarer til det, som andre 

landbrugsbrancher i Danmark har sat i gang. 

Se mere om projektet i referat af orienteringsmødet 4. marts 2020 på Bygholm Landbrugsskole, som vi 

udsendte via mail den 12. marts. Heri fremgår også de hensigtserklæringer, som repræsentanterne fra 

fåreavlsforeningerne udtrykte ved mødets afslutning.  

Projektets resultater vil være vigtige og brugbare for alle fåreavlere – derfor er det også vigtigt at så mange 

som muligt bidrager med økonomisk støtte til det. Denne anmodning er sendt ud til ca. 15 

fåreavlsforeninger i landet. 

 

Status siden orienteringsmøde 4. marts 

Der har siden vores orienteringsmødet om projektet den 4. marts på Bygholm Landbrugsskole været 

drøftelser mellem nogle fåreavlsforeninger om, hvordan og hvor meget de hver især kan bidrage med ud af 

det samlede ønskede beløb på 125.000 kr., som dækker projektets aktiviteter i 2020. (se nedenstående 

budget). 

Status på pr. 10. maj: 

- Vi har aftale med 10 fåreavlere, som i løbet af 2020 laver detailregistreringer, som skal indgå i 

beregningen af tal for udledningen af CO2 pr. kg lammekød produceret 

- Vi har fået tilsagn om 50.000 kr. i støtte fra Fællesfonden til projektet 

- Vi har fået mundtlige tilsagn om støtte fra en række fåreavlsforeninger og fåreavlere 

Vi anmoder derfor fåreavlsforeningerne om snarest belejligt at indbetale det beløb, som de ønsker at støtte 

projektet med til denne konto i Nykredit:  

Reg nr. 8117 kontonr. 1086086 

Kontoen er oprettet specielt til indbetalinger fra fåreavlsforeninger og bliver ikke brugt til andet formål. 

 

 



 
 

 www.teamfaareraadgiving.dk  

Projektets Styregruppe 

Det er aftalt med repræsentanter fra fårebranchen, at der etableres en styregruppe, som sikrer 

fåreavlsforeninger indflydelse på projektet og anvendelsens af de midler, som foreninger og fåreavlere 

bidrager med til realiseringen af projektet. 

Den styregruppe vil bestå af følgende repræsentanter fra fårebranchen: 

• Jens Nielsen, Varnæs, formand for Fællesorganisationen Får og Lam og for Sønderjysk Fåreavl 

• Anne Hjelm, Sorø, formand Gotlænderforeningen og næstformand i Brancheforeningen Får og Geder 

• Cato Barslund, Sjørup, Gl. Amstrup Væddersædsstation 

Team Fårerådgivning er sekretariat for Styregruppen – kontaktperson er Povl Nørgaard, mail: 

post@teamfaareraadgivning.dk   Mob. 31720145 

Fåreavlsforeninger vil via et nyhedsbrev (se nedenfor) få information om drøftelserne i styregruppen og 

derigennem få mulighed for indflydelse på styregruppens arbejde. 

 

Tilbud til dem som støtter projektet 

De fåreavlsforeninger, som bidrager med økonomisk støtte vil blive sat på vores liste af modtagere af et 

nyhedsbrev. Det vil indeholde informationer, som kan give inspiration til den enkelte fåreavler – med såvel 

en lille som stor besætning – om hvordan man kan indarbejde klimadagsordenen i sin daglige drift. Og det 

vil være derigennem at styregruppen informere fåreavlere. 

Det er tanken at fåreavlsforeningen kan videresende det nyhedsbrev direkte til deres medlemmer, eller 

bruge uddrag af det i egne nyhedsbreve eller blade. 

 

Yderligere oplysninger 

For yderligere oplysninger om projektet, kontakt Povl Nørgaard, mob. 31720145 eller Kirstine Jørgensen, 

mobil: 20700636. Eller kontakt Jens Nielsen, Fællesorganisationen Får og Lam, mob: 20415526, hvis du har 

brug for at drøfte spørgsmål omkring økonomisk støtte til projektet. 

Venlig hilsen 

Povl Nørgaard 

Team Fårerådgivning 

 

  



 
 

 www.teamfaareraadgiving.dk  

Bilag 

Forprojektets økonomi 

Nedenstående budget viser udgifter til at gennemføre forprojektets arbejdsopgaver i 2020. 

Forskningscenter Foulum ansøger selv om midler til at gennemføre hovedprojektet i 2021 – LCA-

beregningen på indsamlede data fra fårebedrifter.  

Budget for forprojekt i 2020 

Arbejds-
pakke 

Opgaver Timer og pris* Beløb, kr. 

1 Udarbejdelse af registrerings-vejledning, 
registreringsskemaer og GDPR-tekst 

5 timer á 600 kr. 3.000 

2 Udvælgelse og instruktion af fåreavlere til at registrere de 
ønskede data i løbet af et års produktion 

25 timer á 600 kr. 15.000 

3a Indsamling af og validering af data og overdragelse til 
DCA. De 10 leverandører skal kontaktes hver måned 
 

80 timer á 600 kr. 48.000  

3b Honorar til 10 fåreavlere, der laver udvidede 
registreringer 

10 fåreavlere 30.000 

4 TF-opgave som sekretariat for styregruppen. Information 
til fåreavlsbranchen som helhed, og information og dialog 
med interesserede til at indkredse nytteværdi data fra 
beregningen til klimahandlingsplaner 

30 timer á 600 kr. 18.000  

I alt Projektudgifter 
 

 114.000 

Over-
head 

 10 % af 
projektudgifter 

11.000 

Ansøgt beløb til projektet 
 

 125.000 

*timeprisen afspejler at opgaverne løses af dyrlæger og konsulenter med stor faglig ekspertise 


