
Udarbejdelse af 

et 

Miljøledelses-

system i 

LandboSyd

V. Henriette Fries, LandboSyd, 

Natur og miljø 2019, Nyborg Strand  



BÆREDYGTIGHED OG VERDENSMÅL



Hvorfor tage afsæt i verdensmålene i arbejdet med miljøledelse? 

- Arbejde for en mere bæredygtig verden

- Samfundsansvar er en konkurrenceparameter

- Fremtidssikring af bedriften

- Understøtte en innovativ dagsorden på bedrifterne

VERDENSMÅL OG MILJØLEDELSE



VORES MILJØLEDELSE HAR TAGET AFSÆT I…..

Miljø og FN´s verdensmål:

2.4 – Inden 2030 skal vi sikre bæredygtig fødevareproduktion. Der skal 
implementeres robuste landbrugsteknikker, der både øger produktiviteten 
og hjælper med at bevare økosystemer, og som styrker tilpasningen til 
klimaforandringer, ekstremt vejr, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer. 
Teknikkerne skal desuden løbende forbedre kvaliteten af jorden.

3.9 –inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af 
udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand-og jordforurening væsentligt 
reduceres

9.4 - Inden 2030 skal vi opgradere infrastruktur og industri for at gøre dem 
bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og større brug af 
grønne teknologier og processer der er miljømæssigt fornuftige.

14.2 - Inden 2025 skal vi forhindre og reducere alle slags forurening af havet
i betydelig grad. Vi skal især sætte ind mod forurening fra aktiviteter på land, 
heriblandt skrald og forurening med næringsstoffer.



MILJØLEDELSE MED AFSÆT I LANDMANDENS 
VERDEN OG KRAV 

Landmænd har sagt: 

- Skal være overkommenlig 
og landmanden skal kunne 
se en gevinst

- Kan sammenlignes med 
indførsel af 
beredskabsplanen

- Skal ikke være et værktøj 
som APV 

- Gerne indarbejde det i 
eksisterende løsninger

Forudsætninger for miljøledelse:

- Landmanden skal ville det, og 
sætte realistisk mål for udbyttet 

- Ambitionsniveauet skal tilpasses 
landbruget

- Systemet skal smeltes sammen 
med eksisterende arbejdsgange

- Involvering af medarbejdere er 
nødvendigt

- Certifikat, ikke et mål



VI VIL GERNE HAVE LANDMANDEN TIL

Kilde, Dansk standard



GØR ALLEREDE NOGET

Eksempel fra en ledelsesberetning i årsrapporten 



HVAD GØR VI KONKRET 

Hjælpe landmanden til, at lave en 
miljøpolitik og finde væsentlige 
miljøpåvirkninger
- Fx benchmark op mod andre 

regnskaber. 

Inddragelse af medarbejder
- MiljøLEDELSE, handler om lederskab. Vi 
kan hjælpe med at engagerer 
medarbejderne.

Årlig opfølgning
- Fx ved udarbejdelse af budget eller 
regnskab.

RISE-analyse 
- Analysen peger på områder hvor der kan 
optimeres. 



FORSLAG TIL FOKUSOMRÅDER

Lederskab og risikominimering 
APV, ATEX APV, Sikkerhedseftersyn og ledelse m.m. 

Energiforbrug

Vandforbrug

Rest- og affaldsproduktion
Øget affaldssortering, modtage spild og restprodukter

Ressourceudnyttelse 
Mindske brændstof, fokus på levetid af maskiner, fokus på foder

Markdrift
Sprøjtemidler, Præcisionslandbrug, markvanding, faste kørespor, 
biodiversitet m.m



MILJØPOLITIK OG MÅLSÆTNING 

Strategi og målsætning for året:

Miljøpolitik (Landbrug og Fødevare):

”Vi arbejder åbent og målrettet for at mimere 
vores miljøpåvirkninger og bidrage til 
helhedsorienterede løsninger i hele værdikæden”

Målsætning:

Et øget fokus på optimal markvanding. Der indføres 
et vandregnskab via mark online. Her beregnes det 
præcise vandingsbehov i forhold til temperatur og 
fordampning, således at der sker vanding hvor der 
er behov. 



FOKUS



SPØRGSMÅL 


