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Svineproducent klar til miljøledelse -
giver chancen for at optimere lys,
varme og vand
På samtlige IE-landbrug er det snart et lovkrav, at der bliver indført et miljøledelsessystem.
Svineproducent Michael Brændgaard Rømer har valgt at se det mindre som et krav, men
mere som en mulighed for at optimere produktionen.

Samtalen kommer vidt omkring, da svinerådgiver Nina Roland Simonsen præsenterer første
udkast til virksomhedens miljøledelse for svineproducent Michael Brændgaard Rømer
hjemme ved køkkenbordet.

Flere aspekter af produktionen bliver gennemgået kritisk med hensyn til hvilke tiltag der kan
gøres for at spare energi eller på anden vis sikre en mere miljørigtig løsning.

Selvom det kræver tid at gennemgå, så investerer Michael gerne tiden i det.

"Det er simpelthen noget, vi skal have styr på. Kommer kontrollen her efter februar, så kan
man måske snakke sig ud af det i starten, men laver man fodfejl, kræver det endnu mere tid
at rette op på bagefter," siger Michael Brændgaard Rømer i en pressemeddelelse fra
LandboNord.

Michael Brændgaard Rømer er begyndt at undersøge hvad det vil betyde for bundlinjen, hvis
gyllebeholderen bliver overdækket.

SÆT MILJØET I SYSTEM
På bedriften er der 1.065 årssøer, som tilsammen producerer 37.000 syv kilos grise.

Udover foderomkostninger, så kræver det også energi i form af lys, varme og vand at holde
produktionen kørende, og her kan det være en fordel at kigge nærmere på miljøledelse i
forhold til at optimere.

"Den enkelte landmand arbejder jo løbende med at optimere sin produktion, men med
miljøledelse sætter vi tingene i system. På den måde kan vi begynde benchmarke på
miljøparametre, som vi ellers ikke plejer at gøre. Det er her, det kan blive interessant at dykke
ned i data", siger Nina Roland Simonsen.

Udover at have fokus på at nedsætte energiforbrug, så går miljøledelse også ud på at spare
ressourcer, sænke risikoen for miljøuheld, og så bliver der kigget ind i, hvilken betydning den
daglige drift har for miljøet.

En lang række punkter der ikke kun har betydning for miljøet, men i høj grad også for
landmandens økonomi og medarbejdernes trivsel.

"Det motiverer mig at kunne følge med i, hvordan vi ligger i forhold til andre. Ligger vi højere
end gennemsnittet hvad angår forbrug, så skal vi da dykke ned og se, om det kan ændres.

Jeg har eksempelvis lige udskiftet min belysning til LED, og jeg er begyndt at undersøge hvad
det vil betyde, hvis min gyllebeholder bliver overdækket", siger Michael Brændgaard Rømer.

Rådgiver Nina Roland Simonsen og svineproducent Michael Brændgaard Rømer gennemgår
flere aspekter af produktionen kritisk for at finde mulige energibesparelser og miljørigtige
løsninger.

MILJØLEDELSE PÅ FLERE PLAN
Derfor vil han nu bruge beregningerne og nøgletallene fra miljøledelsen aktivt i
budgetlægningen for de kommende år.

"Det giver jo rigtig god mening at have en nedskrevet plan for, hvad jeg har tænkt mig at gøre
fremadrettet i stedet for at skulle forholde mig til tingene, mens de sker. Det kan være rigtig
godt med en strategi i forhold til kommunen men også i forhold til banken", siger Michael
Brændgaard Rømer.

Uanset hvor aktivt, man vil bruge sin miljøledelse i virksomheden, så er LandboNords udgave
sammensat sådan, at den bliver så håndgribelig og brugbar i hverdagen som muligt.

Ifølge Nina Roland Simonsen, så er der mange lavt hængende frugter at plukke derude.

"Hvad der ved første øjekast kan synes som endnu mere bureaukrati, kan gå hen at blive en
fordel på bundlinjen. Nøgleordene er systematik og opfølgning i miljøarbejdet, så det bliver
overskueligt for både de ansatte og kontrolmyndigheden.

Det betyder, at der skal sættes ord på landbrugets miljøpolitik og opstilles en række miljømål
med tilhørende handleplan for opfyldelse af målene. Én gang årligt skal det samlede
miljøarbejde så tilpasses og evalueres", siger Nina Roland Simonsen.

For Nina Roland Simonsen er nøgleordene systematik og opfølgning i miljøarbejdet, så det
bliver overskueligt for både de ansatte og kontrolmyndigheden.

FAKTABOKS

Krav om miljøledelse

Alle IE-landbrug skal have indført et miljøledelsessystem inden den 21. februar 2021.Et IE-husdyrbrug
har mindst et af følgende:

750 stipladser til søer

2.000 stipladser til slagtesvin

40.000 stipladser til fjerkræ

Kilde: LandboNord
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Michael Brændgaard Rømer vil gerne have styr på sin miljøledelse inden han bliver mindet om det af kontrollen.
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6630 Rødding
Planteavl:
244 m²  29,10 ha

7323 Give
Kvægbrug:
179 m²  17,28 ha

9850 Hirtshals
Planteavl:
0 m²  26,66 ha
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5 praktiske trin til farestalden: Øg
pattegriseoverlevelsen
Sponsoreret af DanBred
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PCV2-negative søer og tidlig infek-
tion – er der en sammenhæng?
Sponsoreret af MSD Animal Health
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Overblik

Ny forskning: Du tjener på at for-
bedre soens pasningsevne
Sponsoreret af DanBred
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Jobstafet 4460 Snertinge
Selvstændig driftsleder 


Jobstafet 8970 Havndal
Medhjælper til farestald 


Jobstafet 6950 Ringkøbing
Medhjælper til vedligehold og slagt… 


Dansk Maskincenter A/S 7300 Jelling
Smart Farming Pilot 
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Video: Inseminering er billigere
end en tyr på kost
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gener giver fin merpris
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