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?
Hvad er miljøledelse, tænker du sikkert?
Miljøledelse handler om at systematisere de små optimeringer eller forandringer, 
du går og tænker på.  Alle de ideer mange går med, netop i forhold til at optimere 
din landbrugsvirksomhed, giver den udfordring, at få dem ført ud i livet!

Typisk kommer de daglige gøremål i din landbrugsvirksomhed ofte i vejen, og 
så får du ikke prioriteret de små optimeringer, du er sikker på kan gøre en forskel.

Miljøledelse hjælper med at sætte alle de 
gode tanker i system, og dermed skabe
et overblik over tankerne og sikrer, at de 
bliver prioriteret i din dagligdag. 

For store industrivirksomheder har 
miljøledelse længe været en del af 
hverdagen. For landbrugsvirksomheder 
er det knap så kendt, da det først blev et 
lovkrav pr. 21. februar 2021 for husdyrbrug 
omfattet af IE-direktivet.

Din første indskydelse er sikkert - endnu en 
besværlig regel, vi skal forholde os til!

Men tag nu i stedet ”ja hatten” på, 
og lad os sætte dig ind i alle de gode 
fordele, miljøledelse vil give dig og din 
landbrugsvirksomhed.

Miljøledelse spænder vidt, der er altså tale 
om både miljø- og klimavenlige initiativer 
og etisk og socialt fornuftige initiativer.

Det vigtigste er, at det skal tage afsæt i 
netop den verden, du lever i til dagligt, og 
optimere din virksomhed ud fra de ønsker, 
du har til det.

Det handler om at lave nogle 
overskuelige mål, som du har 
ejerskab for.

På den måde kan vi nemmere sikre 
succesen med miljøledelse og dermed gøre 
det til en naturlig del af hverdagen i din 
landbrugsvirksomhed. 

Denne succes vil vi også sikre ved at 
inddrage miljøledelsen i de andre løsninger, 
du i forvejen har i din virksomhed.

Samarbejdet i Fjordlands miljøafdeling 
er meget tæt, der arbejdes på tværs af 
opgaver og konsulenter, hvilket betyder at 
flere har kendskab til den enkelte opgave.

Fjordland har en bred palet af eksperter, 
som er vant til at samles og få tingene til at
lykkes.

Læs med her i e-bogen og opdag hvilke 
fordele, du får ved at have miljøledelse i din 
virksomhed.

!
Miljøledelse blev fra 21. februar 2021 
lovpligtig for alle husdyrbrug omfattet 
af IE-direktivet.
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1.
Skab dig et overblik og sørg for at sikre dig
en overskuelighed over de aspekter, der
skal tages højde for.

Sagsgangen lettes, hvis du sørger 
for at tage fat med det samme 
og få tingene gjort i den rigtige 
rækkefølge.

Stor indsigt og faglighed er afgørende for 
den kompetente og hurtigste vej gennem 
systemet.

OVERBLIK OG
OVERSKUELIGHED

Overholdelse af mange lovreguleringer og
restriktioner og indhente de rigtige
miljøtilladelser, er noget der kan trække
tænder ud på langt de fleste.

Som landmand er det svært, at være 100 % 
inde i tingene.

Du skal være forudseende og i stand 
til at planlægge i rigtig god tid, hvis 
du skal være på forkant med tingene 
i godkendelsesprocessen i forhold til 
miljøtilladelser osv.

https://fjordland.dk/
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GEVINST VED
MILJØLEDELSE

Miljøledelse er ikke nyt for dig der er 
landmand, men det er nu nødvendigt, 
at tingene bliver sat i system og 
overskueliggjorte for dine ansatte samt 
kontrolmyndigheden.

Til at hjælpe med dette, arbejder vi med et 
miljøledelsessystem. Heri sættes der ord på 
husdyrbrugets miljøpolitik og opstilles en 
række miljømål.

2.!
Når vi taler miljøledelse, er det helt 
klare formål; 

at nedsætte energiforbruget, 
spare ressourcer, sænke risikoen 
for miljøuheld og i øvrigt være 
opmærksom på, hvordan den 
daglige drift af husdyrbruget kan 
have betydning på miljøet. 
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FORBEDRINGER
PÅ BUNDLINJEN

STRØM1.

3.
Et godt gennemarbejdet og korrekt 
udnyttet miljøledelsessystem kan medføre 
forbedringer på virksomhedens bundlinje, 
reducere antallet af kommunale kontroller 
og samtidig betyde lettelser for miljøet.

Der kan f.eks. opnås besparelser på 
følgende områder:

Et energieftersyn kan kortlægge, om der 
er eldrevne processer på ejendommen, der 
forbruger mere strøm end nødvendigt.

Det kan f.eks. være et forældet ventilations-
system eller en forkert indstillet ventilation.

Rettes der op på disse fejl, kan det betyde 
omgående reduktion af strømforbruget.

FODER2.
Ved udskiftning af foderkrybber kan der 
opnås besparelser på foder og dermed 
både reduceres i foderomkostninger og 
ressourceforbrug.

BELYSNING3.
Et miljømål på husdyrbruget kan være
løbende udskiftning af al belysning til LED.

Det kan betragtes som en kortsigtet udgift, 
men er en langsigtet besparelse, der i 
sidste ende kan betyde mange kroner på 
bundlinjen.
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FORBEDRINGER
PÅ BUNDLINJEN

DRIKKEVANDSSPILD4.
3.

Hvis der er fokus på at identificere og 
afhjælpe drikkevandsspild, kan det medvirke 
til et mindre forbrug og dermed en årlig 
besparelse.

FÆRRE BESØG AF 
KONTROLMYNDIGHED6.

Som en ekstra bonus kan et godt 
miljøledelsessystem medføre, at 
kommunerne ikke kommer så ofte på 
tilsyn.

Tilsynsfrekvensen på et husdyrbrug 
fastsættes ud fra en individuel score, 
der bl.a. afhænger af ejendommens 
beliggenhed, antal sanktioner ved sidste 
tilsyn og hvorvidt, der er miljøledelse på 
ejendommen.

Hvis indføring af miljøledelse på 
ejendommen kan medføre nedsættelse 
af antal kontroller, vil det i sig selv også 
medføre en økonomisk gevinst, idet 
mængden af brugerbetalte tilsynstimer 
reduceres.

KØRSEL5.
Vælger man at sætte fokus på virksomhedens 
kørselsbehov med henblik på at nedsætte 
antallet af kørsler, kan det give en stor årlig 
besparelse på brændstof, spare mandetimer 
og nedsætte udslippet af CO2.
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HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

KONTAKT OS HER

Fjordland er en af Danmarks største
landboforeninger og 
rådgivningsvirksomheder.

Vi er førende med fagspecifik og højt
specialiseret rådgivning til dig som er
professionel landmand.

Økonomi, revision & skat

Jura

Ejendomshandel

Virksomhedsrådgivning

Miljø, ESG og naturrådgivning

Kvægrådgivning

Svinerådgivning

Planteavlsrådgivning

Bygningsrådgivning

Vi har rigtig mange kompetencer samlet, så
behøver du kun kontakten ét sted for at få 
den rigtige hjælp.

Vores eksperter er nemlig vant til at trække
på hinandens viden og dækker tilsammen
de allerfleste af vores kunders behov for
specialviden.

Hos os får du hjælp og rådgivning, der er 
nede på jorden og i øjenhøjde.

Størrelsen på din virksomhed er ikke
afgørende for os – vi yder eksperthjælp til 
alle.

Fjordland Skive
Resenvej 85
7800 Skive
Tlf.: 96 15 30 00

Fjordland Thisted
Silstrupparken 2
7700 Thisted
Tlf.: 96 18 57 00

Fjordland Lemvig
Industrivej 53
7620 Lemvig
Tlf.: 96 63 05 44

https://fjordland.dk/kontakt/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=kontakt&utm_id=ebog
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