Invitation til informationsmøder om projekt Slagtelams Klimaaftryk
Projektets styregruppe inviterer i samarbejde med lokale fåreforeninger til 4 regionale møder, som
afholdes fra slutningen af oktober og i november. Alle fåreavlere er velkomne til møderne, som starter kl.
19.00.
Vi sender nærmere invitation ud medio oktober via foreninger og landbrugspressen. Så sæt et kryds i
kalenderen.
Tid
27. oktober
2. november
9. november
17. november

Region
Sjælland
Jylland nord
Fyn
Jylland syd

Sted
Østdansk Landboforening, Center Alle 6, Rønnede
Velas, Asmildklostervej 11, Viborg
Fyns Familielandbrug, Rugardsvej 197, Odense NV
SAGRO, John Tranums Vej 25, Esbjerg

Formålet med møderne
På møderne fortæller vi om resultaterne af Projektet: Slagtelams Klimaaftryk. Det blev sat i gang i starten af
2020 og i løbet af det år indsamlede 9 forskellige fårebedrifter en række bedriftsdata. Nu er der regnet på
tallene og på møderne præsenteres et beregnet tal for udledning af klimagasser fra hver af de 9 bedrifter.
Endvidere belyses hvilke forhold, som giver det største bidrag til bedriftens samlede udledning af
klimagasser.
På mødet kan fåreavlere få indtryk af, hvordan man beregner udledningen af klimagas fra fåreholdet, samt
danne sig et indtryk af hvilket niveau, udledningen af klimagas på egen bedrift vil være ved at finde en
sammenlignelig bedrift blandt de 9 repræsenterede bedrifter i undersøgelsen.
Vi håber mange fåreavlere vil finde mødet interessant – også til at få indtryk af fåreavlens rolle landbrugets
klimagas-udledning og drøfte med brancherepræsentanterne om, hvordan vi som fåreavler og branche kan
forholde os til den aktuelle debat om landbrugets rolle i forhold til at bidrage til landets samlede reduktion
på 70 % inden 2030.

www.teamfaareraadgivning.dk

Program
Kl. 19.00

Velkomst

Kl. 19.10

Klimadagsordenen og landbrugets klimagas-udfordring – om baggrunden for projektet
v/Team Fårerådgivning

Kl. 19.25

Præsentation af projektet og dets resultater. Beskrivelse af de 9 bedrifter, forløbet af
dataindsamlingen og bedrifternes udledning af klimagasser – beregnet ved LCA-metoden.
v/Kirstine F Jørgensen, konsulent, Team Fårerådgivning og Troels Kristensen, seniorforsker,
Institut for Agroøkologi, Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Århus Universitet
(AU)Forskningscenter Foulum

Kl. 20.00

Hvordan kan den enkelte bedrift bruge projektets resultater – hvilke virkemidler har vi som
fåreavler? Det spørgsmål belyses ved at se på de muligheder, som de 9 bedrifter i
undersøgelsen har for at nedsætte deres udledning.
V/ Kirstine F Jørgensen og Troels Kristensen

Kl. 20.30

Kaffe

Kl. 2045

Hvordan forholder vi os som fåreavlere til klimadagsordenen. Drøftelse af udfordringer og
løsninger på organisatoriske spørgsmål.
Afsluttende debat med repræsentanter fra fårebranchen i Projektets Styregruppe: Anne
Hjelm, Jens Nielsen og Cato Barslund

Praktiske oplysninger
Det er gratis at deltage. Mødets udgifter betales af projektet, samt af de bidrag, som fårebranchen har givet
i tilskud til gennemførelsen af projektet. Vi ønsker af hensyn til forplejningen at få din tilmelding – senest
dagen før – til mail: post@teamfaareraadgivning.dk

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte os i styregruppen: Jens R. Nielsen, Sønderjysk Fåreavl, mob: 20415526,
Anne Hjelm, Brancheforeningen Får og Geder, mob: 51326016, eller Cato Barslund, Gl. Amstrup mob:
24413705.
For yderligere oplysninger om projektet og de regionale møder, kontakt Povl Nørgaard, Team
Fårerådgivning, mob. 31720145.
Styregruppen og Team Fårerådgivning

www.teamfaareraadgivning.dk

