
 

Nyhedsbrev september 2022 
 
Bæredygtighed/ESG i budgetterne 

for 2023 

 
Forventninger og krav til landbrugenes 

dokumentation af indsatser, resultater og 

målsætninger indenfor 

bæredygtighedsområdet forventer jeg 

kommer til at stige markant indenfor de 

kommende 2 år.  

 

Der er stadig stor uklarhed om, hvordan 

bæredygtighed bliver målt og hvilke krav, 

der derfor bliver stillet til 

landbrugsvirksomhederne. Det gør det 

selvfølgelig vanskeligt at finde ud af, hvad 

og hvor meget man som 

landbrugsvirksomhed skal kommunikere 

omkring initiativer mv. i forbindelse med 

bæredygtighed. Det eneste krav, der er 

formuleret, er et krav om dokumentation 

angående udledningen af drivhusgasser fra 

virksomheden, der bliver gældende fra 

regnskabsåret 2023. 

 

Trods de manglende afklaringer om, hvordan 

bæredygtighed bliver målt, oplever vi at jeres 

samarbejdspartnere, særligt indenfor det 

finansielle område forventer, at I forholder jer 

til bæredygtighedsområdet i rapporteringen 

fra jeres landbrugsvirksomhed. Det er både i 

forbindelse med budgetkommentarer og 

beretningen i årsrapporten. I den forbindelse 

er det relevant og bruge begrebet ESG som 

struktur. 

 

ESG dækker over tre områder: E står for 

miljø (Enviroment), S står for Social forhold 

og G står for Virksomhedsledelse 

(Governance).  

 

I kommentarer til budgettet fx i forbindelse 

med budgetforudsætninger eller 

indsatsområder er det relevant at skrive, 

hvilke handlinger og målsætninger som 

virksomheden har indenfor de tre områder.  

 

Indholdet i de tre områder kan ses af figuren 

ved siden af og kan bestå af en række 

nøgletal/aktiviteter, for eksempel: 

- Udledning af CO2e  

- Tiltag, der fremmer biodiversiteten 

- Minivådområder 

- Affaldssortring/genbrug 

- Antal elever/ansat skåne- flexjob 

- Fysisk arbejdsmiljø 

- Risikostyring og beredskabsplaner 

- Strategi og strategiopfølgning 

- Efteruddannelse 

 

Kontrolkampagne 

 
Hen over efteråret vil Fødevarestyrelsen 

gennemføre en kontrolkampagne med fokus 

på dokumentation af halebid, samt 

udarbejdelsen af risikovurdering før 

halekupering. Vi opfordrer derfor til at du får 

tjekket om du har den dokumentation, der 

skal bruges for at du må halekupere dine 

grise. 

Har du behov for at halekupere dine grise, for 

at undgå skal du: 

• Skriftligt dokumentere, samt registrere 

alle halebid. 



 

• Gennemføre eller udarbejde en 

risikovurdering for halebid i dine 

smågrise, - og slagtesvinestalde. 

Denne skal opdateres én gang årligt. 

• Udarbejde en handlingsplan jf. din 

risikovurdering, som også skal 

opdateres én gang årligt. 

• Sælger du smågrise, skal du have en 

tilbagemelding fra modtager/omsætter, 

hvis der er ønske om at grisene er 

halekuperede. 

• Har du meget få tilfælde af halebid og 

dermed ingen nødvendige tilpasninger 

jf. risikovurderingen, skal du begynde 

at gøre dig nogle erfaringer med hele 

haler ved at undlade halekupering i få 

kuld/stier. 

Kontrolkampagnen gennemføres fra 

september til november. 

 

Webinar -Succes i polteholdet 

 
Torsdag den 20. september kl. 12.30-13.30 

afholdes webinar, omhandlende de positive 

konsekvenser af øget fokus på poltens 

opvækst, løbende sortering, samt øget fokus 

på foderblanding og- strategi. 

Tilmelding til vkj@svxp.dk senest 19. 

september, hvorefter du får et link tilsendt. 

 

Arbejdspladsvurdering (APV) 

 
Alle virksomheder, der har ansatte 

medarbejdere, skal have udarbejdet APV. 

Desuden skal en APV ajourføres hver tredje år. 

Ønsker du en gennemgang af 

arbejdsmiljøforhold på bedriften og/eller hjælp 

til udarbejdelse af APV kan vi klare det.  

Henvendelse til Mogens Bækgaard. Mobil 

4088 4890. 

 

Tilskud til Miljø- og klimateknologi 

samt forbedring af dyrevelfærden 

 
Vedrørende svin er der bevilget to 

tilskudspuljer: 

1. Kr. 25 mio. til farestalde til løsgående 

søer. 

2. Kr. 40 mio. til reduktion af ammoniak-

udledning fra svinestalde. 

Tilskuddet udgør 40 pct. af projektets tilskuds-

grundlag. Tilskudsgrundlaget beregnes ud fra 

standardomkostninger, dvs. der er fastsat en 

sats for de investeringer, der indgår i projektet. 

Eksempel på tilskud til indretning af farestald 

til løsgående søer: 

6,5 m2 sti x kr. 4.000 x 40 pct.= kr. 10.400 pr. 

faresti. 

Til reduktion af ammoniakudledning gives 

tilskud til overdækning af gylletanke, 

luftrensning, gylle-køling og forsuringsanlæg. 

 

Der kan indsendes ansøgning fra 18. oktober 

2022 til 10. januar 2023. Projekterne skal være 

gennem- ført senest to år efter ansøgningen er 

indsendt. 

 

Energi optimering 

 
Energistyrelsen har åbnet en pulje til 

energioptimering i bl.a. landbruget. Puljen er 

åben i perioden 30. august til 13. september. 

Det er bl.a. muligt at udskifte olie og gasfyr til 

varmepumper o.l. Selve ansøgningsprocessen 

skulle være meget forenklet. Du kan læse mere 

på: 

https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___M

arkeder/article14312472.ece?utm_campaign=

EnergiWatch%20Middag&utm_content=2022

-08-

17&utm_medium=email&utm_source=energi

watch 
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