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Nyt om Projekt Slagtelams klimaaftryk 

 

Indsamlingen af tal fra 10 fårebedrifter er godt i gang 

Vi indsamler i projektet i løbet af 2020 tal fra 10 fårebedrifter, for at vi i 2021 kan beregne udledningen af 

klimagas fra produktionen af slagtelam. Og når vi har de beregninger, så kan vi bruge dem til at give 

fåreavlere konkret vejledning til at prioritere en indsats til at nedbringe udledningen af klimagasser fra 

deres produktion af slagtelam. Og vi kan egentlig også bruge projektets resultater til at fortælle 

forbrugerne, at os i fårebranchen gør noget for klimaet. 

De 10 udvalgte bedrifter er godt i gang med at lave udvidede registreringer i deres besætning. De skal bl.a. 

lave nøje registreringer af hvilke typer foder de enkelte grupper af får og lam æder måned for måned i 

løbet af året. I 2021 bliver der så lavet beregninger af hver bedrifts udledning af CO2 pr. kg. lammekød og 

uld produceret – og dermed mulighed for at sammenligne styrkerne ved forskellige driftssystemer. 

For at vi kan nå frem til at få CO2 udledningstal, som er bredt dækkende for landets fårebedrifter, så er de 

udvalgt inden for følgende fire kategorier: 

1. Bedrifter med udelukkende naturafgræsning om sommeren kombineret med afgræsning på slæt-

marker og frøgræsmarker fra oktober til maj. Der er udelæmninger 

2. Bedrifter med naturafgræsning kombineret med afgræsning på slætmarker/frøgræsmarker. 

Læmning på stald og staldfodring med græsensilage i 2 mdr. 

3. Bedrifter med afgræsning på græs udlagt i omdrifts-arealer og større andel tilskudsfodring med 

korn og proteinfoder 

4. Bedrifter hvor salg af skin og uld er betydende for driftsøkonomien og fodringen sker med stor 

andel korn (typisk bedrifter med Gotlandske Pelsfår) 

Der er mindst to bedrifter inden for hver kategori. Og besætningernes størrelse varierer fra 10 til 1500 

moderfår. Der er tre økologiske bedrifter blandt de 10. 



 
 
 

Økonomisk bidrag fra slagtehuse til projektet 

Vi har kontaktet toneangivende slagtehuse inden for lammeslagtninger og anmodet dem om bidrag til 

projektet. Og senest har Lars Ville, Villes Slagtehus ved Kolding givet tilsagn om at bidrage med 10 kr. for 

hvert af de slagtelam, som passerer hans slagtehus i perioden 6. juli til 8. august 2020. Det bidrag er er stor 

påskønnelse til projekt Slagtelams Klimaaftryk. Og vi håber, at andre slagtehuse vil følge trop med lignende 

påskønnelser. 

 

Finansiering af projektet 

Det går godt fremad med at få flere af projektets interessenter til at bidrage økonomisk til at finansiere 

projektet. 

Vi har nu modtaget knap 40.000 kr. fra fåreavlsforeninger og 20.000 kr. fra individuelle fåreavlere. I den 

kommende tid bliver flere store producenter af slagtelam kontaktet, da vi mener de har særlig interesse i at 

støtte projektet. 

Også solcellefirmaer vil blive kontaktet med henblik på at støtte projektet. Der er et hastigt stigende areal, 

hvor får afgræsser marker med solceller. Samt også firmaer, der leverer øremærker til fårebranchen. 

 

 

Kort om plan for projektet i 2021 

Vi søger Promilleafgiftsfonden om penge til at udføre projektet beregningsarbejde på Forskningscenter 

Foulum. Og så søger vi om midler til at gennemføre formidlingen af resultater til fåreavlsbranchen som 

helhed. Ansøgningen afleveres medio august. 



 
 
Vi søger bl.a. penge til at udarbejde et idékatalog, hvor fåreavlere kan hente inspiration til hvordan de kan 

reducere udledningen – og hvor stor en effekt et gennemført tiltag kan forventes at få i reduktion af CO2 

bidrag og i forbedret økonomi.  Samt til at udføre andre informationsaktiviteter. 

Der venter jo en stor formidlingsopgave i 2021 og i årene fremefter for at nå ud til de knap 6.000 bedrifter, 

som er registreret med får i Danmark. Det vender vi tilbage til senere med forslag til initiativer, når vi har 

finansieringen på plads hen mod efteråret. 

Lige nu er der brug for at mange vil påskønne indsatsen, så vi har ressourcer og penge nok til at formidle 

resultaterne af projektet bredt ud til fårebranchens mange bedrifter. Og alle initiativer til at fremme 

ansøgningen i Promilleafgiftsfonden er påskønnet. Nøglepersoner i Landbrug & Fødevarer er informeret. 

 

Yderligere oplysninger  

For yderligere oplysninger om projektet, kontakt Povl Nørgaard, Team Fårerådgivning, mob. 31720145.  

Eller kontakt en af styregruppens medlemmer direkte: Jens Nielsen, Fællesorganisationen Får og Lam, mob: 

20415526, Anne Hjelm, Brancheforeningen Får og Geder, mob: 51326016, eller Cato Barslund, Gl. Amstrup 

mob: 24413705. 

 

Vi ønsker alle læserne fortsat god sommer 

Hilsen fra 

Projektets styregruppe og Team Fårerådgivning 

 


