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Nyt fra Projekt Slagtelams Klimaaftryk 

 

Om dette nyhedsbrev 

Vi vil med dette nyhedsbrev informere fåreavlere bredt i Danmark om projektet Slagtelams Klimaaftryk og 

hvad det kan bruges til for fåreavlere. 

Selv om Covid-19 har haft sat debatten om klimadagsordenen på pause i medierne, så arbejdes der på 

højtryk overalt i Danmark – også politisk i Klimaministeriet, for at finde konkrete måder at realisere 

Regeringens ambition om at reducere Danmarks CO2 udledning med 70% frem mod 2030. Og senest har 

Folketinget vedtaget, at der skal indgå en CO2 afgift i klima-handlingsplanen. 

Og det er i den sammenhæng at vi skal se det projekt, som Team Fårerådgivning sammen med 

fårebranchen har sat i gang her i 2020.  Og hvad kan det så kan bruges til af en fåreavler i Danmark – det er 

spørgsmål af den type, som vil blive belyst på forskellige måder i dette nyhedsbrev. 

Vores mål er med jævne mellemrum at udsende nyhedsbrevet til de fåreavlsforeninger og individuelle 

fåreavlere, som har valgt at støtte projektet med et økonomisk bidrag. Og vi vil her bl.a. fortælle om, 

hvordan man i projektet beregner slagtelams klimaaftryk, samt også belyse hvilke forskelle i klimaaftryk, 

som vi forventer der vil komme frem mellem de 10 forskellige bedrifter, som her i 2020 indsamler en masse 

tal om fodringen af deres får og lam. 

 

Og så vil vi også fortælle om de tanker, som styregruppen bag projektet har til, hvad den enkelte fåreavler 

kan gøre, for at reducere sit CO2 bidrag. Samt hvordan styregruppen tænker sig at bruge de færdige tal og 

resultater fra projektet i en erhvervspolitisk sammenhæng til at sikre, at fårebranchen får indflydelse 

ligesom de store brancher inden for kvæg- og svineproduktionen, når der til efteråret politisk skal 

forhandles vilkår for landbrugets CO2 reduktion.  
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Og endelig er der også spørgsmålet om, hvordan vi sammen med et tal for klimaaftryk for lammekød kan 

profilere fårene som nyttedyr, der løser en samfundsopgave med at pleje naturarealer og fremme 

biodiversitet. 

Endelig vil vi også fortælle om, hvad der sker af initiativer vedr. klimadagsordenen i de øvrige 

landbrugsbrancher både her i landet og ikke mindst hvad fårebranchen i andre lande tager af initiativer – 

for klimadagsordenen er jo et fælles Europæisk anliggende med de mål som EU har sat for CO2 

reduktionen. 

 

Kort om projekt Slagtelams Klimaaftryk 

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

i danske bedrifter, så vil beregningerne skulle give et mere retvisende tal for slagtelams klimaaftryk end de 

udenlandske tal, der anvendes på nuværende tidspunkt. 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. Vi har aftale med 10 bedrifter om at 

indsamle tal her i 2020. Initiativet svarer til det, som andre landbrugsbrancher i Danmark har sat i gang. 

Vi fortæller mere om projektet i næste nyhedsbrev. 

 

Projektets finansiering 

Projektet har opnået stor opbakning fra fårebranchen. Både de to paraplyorganisationer – 

Brancheforeningen Får og Geder og Fællesorganisationen Får og Lam, samt en række regionale 
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fåreavlsforeninger, raceforeninger og individuelle fåreavlere bakker op og støtter projektet økonomisk med 

frivillige bidrag. Der er pr. 25. juni tilsagn om støtte på 40.000 kr. fra disse foreninger, samt 15.000 kr. fra 

individuelle fåreavlere. Derudover har vi fået 50.000 kr. i støtte fra en privat fond og vi forventer også at 

slagtehuse vil yde et bidrag. I 2020 er der budgetterede udgifter på 125.000 kr. til projektet.  

 

Kort fra første møde i Projektets Styregruppe 

Det er aftalt med repræsentanter fra fårebranchen, at etablere 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 består af følgende repræsentanter fra fårebranchen: 

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

• Anne Hjelm, Sorø, forkvinde for Gotlænderforeningen og 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. 

Ved styregruppens første møde den 4. juni besluttede gruppen at bruge kræfter på at få slagtehuse og 

andre firmaer til at yde et sponsorat til projektet. Styregruppen er opmærksom på, at det er vigtigt signal at 

sende, at fårebranchen selv kan stille en stor egenbetaling til projektet. Det skal fremgå tydeligt, når 

bestyrelsen for Promilleafgiftsfonden i efteråret skal tage stilling til en ansøgning fra Forskningscenter 

Foulum om støtte til i 2021 at lave beregningerne på de tal fra 10 fårebedrifter, som bliver indsamlet her i 

2020. 

Endvidere besluttede styregruppen at den til efteråret vil afklare, hvordan den sammen med 

fåreavlsforeninger i øvrigt kan varetage branchens erhvervspolitiske interesser i de drøftelser, som 

landbrugsbranchen skal have omkring måder at bidrage til reduktion af CO2 udledningen. 

Man er velkommen til at kontakte styregruppens medlemmer for en drøftelse herom. 
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Nyt fra andre om klimadagsordenen 

Bedriftsværktøj til klimaftryks-beregning 

SEGES Og Økologiske Landsforening er i gang med at udvikle et værktøj til at den enkelte bedrift kan 

beregne dens klimaaftryk. Der er tale om et digitalt værktøj, som den enkelte bedriftsejer kan bruge til 

beregningen.  Og også sammenligne sit klimaaftryk med andre. Det giver mulighed for at den enkelte 

bedriftsejer kan finde handlemuligheder og dermed kan arbejde langt mere målrettet med at sænke CO2 

udledningen.  

Vi arbejder på at værktøjet også kan blive brugbart af fåreavlere til at få et helhedsbillede af sin bedrift. 

Se mere om projektet hos SEGES her 

 

Klimaapp fra COOP 

Coop har lave en klimaapp, som kan downloades på en smartphone. Den giver en forbruger mulighed for at 

beregne klimaaftrykket på sine vare i indkøbskurven – og lave sammenligninger med andre forbrugere. 

Coop er de første i Danmark, som lancerer et sådant forbruger-værktøj, som jo er efterlyst af mange – for 

mange ønsker jo at kunne agere mere handlingsrettet klimamæssigt i sine indkøb. 

Vi har kontaktet Coop, for at gøre opmærksom på, at vi er på vej med et mere retvisende tal for danske 

slagtelams klimaftryk.  

Se mere om Coop Mit klimaaftryk her  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seges.dk/innovation-og-udvikling/landbrug_og_klima
https://kampagner.coop.dk/mitklimaaftryk/

