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De køer, som ikke skal avles på, insemineres med kødkvægssæd fra blandt andet wagyu-kvæg 
og føder tyrekalve, som fedes op til slagtning i 12 måneders alderen.
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På Karensminde er 
klima og økologi to sider 
af samme sag

’- På den ene side er det en del af 
økologien at have fokus på miljø-
belastningen, på den anden side 
bliver den økologiske produktion 
beskyldt for ikke at være klimaven-
lig nok, men vi tænker på, hvordan 
vi kan forbedre gårdens klimaaftryk 
- og det har vi faktisk altid gjort, si-
ger Mikkel Juhl Nielsen, der sammen 
med sin far, Karl Lund Nielsen, driver 
Karensminde IS ved Rønde på Djurs-
land.

Karl Lund Nielsen supplerer:
- Arbejdet med klimaindsatsen 

er en løbende proces, som vi altid 
har haft med i vores overvejelser på 
gården; men i takt med, at klima-
forandringerne er kommet mere i 
fokus, er vi begyndt at arbejde mere 
målrettet med klimaindsatsen her 
på gården.

Bevidstheden om gårdens klimaaf-
tryk bliver for eksempel synlig, når 
der skal købes nye maskiner til går-
den, hvor el-drevne redskaber for-
trænger det ene dieseldrevne efter 
det anden.

- Vi har for nylig udskiftet vores 
foderblander til en el-dreven model, 
og maskinen, der strør halmen ud i 
løsdriftsstaldene, er også elektrisk. 
I takt med at maskinparken nedsli-
des, vil den blive udskiftet med nye, 
klimavenlige løsninger, siger Mikkel 
Juhl Nielsen. Et eksempel kunne 
være belysning, hvor der gradvist 
bliver udskiftet fra lysstofrør til LED-
belysning.

På Karensminde er der 180 jer-
sey årskøer, som i snit leverer små 
9000 EKM om året. Mælken leveres 
til Arla. Overskudsvarmen fra mælke-
køletanken genindvindes ved hjælp 
af en varmepumpe og benyttes til 
procesvarme og opvarmning af be-
boelses- og kontorlokaler. Det giver 
både en besparelse på gårdens øko-
nomiregnskab og i klimaregnskabet.

På Karensminde har køerne også 
forlænget laktation, som er med til at 
påvirke klimaet positivt, da det giver 

færre goldperioder og reducerer an-
tallet af årsopdræt.

Klimahandlingsplan

Karl Lund Nielsen lavet klimatjek i 
samarbejde med Økologisk Lands-
forening, og gennemgangen af går-
den viste, at de allerede gør ting, 
som er gavnlige for klimaet, ligesom 

kunne give gården en endnu bedre 

- Vi har et areal på ca. 7 ha, som 
er lavbundsjord, og ved at tage dette 
areal ud af omdriften, binder vi en 
del CO

2 i jorden. Det er et areal, som i 
forvejen er problematisk at opdyrke, 
så det giver god mening at lade det 
ligge, siger Mikkel Juhl Nielsen.

Køerne malkes i robot, og area-
lerne i stalden ved foderbordet og 
malkerobotten er spaltegulv. Gyllen 
pumpes nu oftere fra stald til gylle-
tank, og dermed reduceres udlednin-
gen af metan, fordi fordampningen 
er højere i stalden end i tanken.

Al strøm på gården er grøn strøm, 
så også på dette område har Karens-
minde IS forbedret sit klimaaftryk 
væsentligt.

En lang proces
Andre tiltag kræver en investering 
på gården, for eksempel anbefaler 
klimarapporten, at der sættes auto-
matisk styring på korntørreanlægget, 
så det kun kører, når luftfugtigheden 
er lav nok til, at det nytter. Med en 
større gylletank ville Karensmindre 
IS også kunne udnytte sin gylle bedre 
og primært sprede gyllen om foråret 
og i vækstsæsonen.

- Arbejdet med klimaforbedrin-
gerne er en lang, fremadskridende 
proces, hvor nogle af indsatserne 
kan kræve store investeringer. Vi kan 
derfor ikke gøre det hele på én gang; 
men det er sikkert, at vi, når materi-
ellet er nedslidt, nu altid vælger den 
mest klimavenlige erstatning, siger 
Karl Lund Nielsen.

En ko er en ko
Det meste foder, som benyttes på 
gården, er af egen produktion, og 
der arbejdes på at skaffe mere fedt 
til køerne. Blandt andet er der planer 
om at afskalle hjemmedyrket havre, 
som køerne kan fodres med.

- Vi er ikke helt sikre på, hvordan 
klimaregnskabet ser ud for importe-
ret kraftfoder. Vores hestebønner i år 

druknede nærmest på markerne, og 
det koster i klimaregnskabet at tørre 
afgrøden ned efter høst; men hvor-
dan er forholdet mellem en nedtørret 
afgrøde af egen avl og en importeret 
afgrøde? Det ved vi ikke, men de tal 
ville vi gerne kende, siger Mikkel Juhl 
Nielsen. Karl Lund Nielsen supple-
rer:

- Vi kan heller ikke se bort fra, at 
det er svært for os at bringe klimabe-
lastningen helt i bund. Det er trods 
alt køer, der leverer mælken, og det 
er det svært at ændre på.

På Karensminde IS følger far og 
søn nøje med i den forskning, der 
forsøger at reducere køernes me-
tanudledning.

- Vi holder øje med udviklingen, 
og vi vil gerne ændre praksis, hvis 
der dukker lovende forsøg op; men vi 
skal også huske, at eventuelle mer-
udgifter skal kunne dækkes. Hvis et 
nyt tiltag er kostbart for bedriften, 
skal vi have mere for mælken - el-
lers ender det jo bare med, at vi gør 
noget rigtig godt for klimaet i et par 
år, hvorefter vi så må lukke produk-
tionen ned, fordi vi tabte penge. Det 
har ingen gavn af - heller ikke klima-
et, siger Mikkel Juhl Nielsen.

Klimaindsatsen er en løbende proces

Mikkel Juhl Nielsen og Karl Lund Nielsen er nomineret til Godt 
økologisk håndværk 
2018 i kategorien: 
Klimatiltag der dur.

Karensminde IS
 Karl Lund Nielsen købte 
gården i 1982, han om-
lagde gården til økologisk 
drift i 1996.

 I 2011 dannede Karl Lund 
Nielsen og Mikkel Juhl Niel-
sen Karensminde IS.

 På gården er der 180 
jersey-årskøer.

 Gården råder over 200 ha.
Heraf er:

 100 ha græs (7 ha vedva-
rende).

 80 ha hvede, rug, vårbyg og 
vinterbyg.

 20 ha ærter med udlæg af 
græs, høstes som helsæd.
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Far og søn - Mikkel Juhl Niel-
sen (tv) og Karl Lund Nielsen 
- leverer mælk til Arla fra går-
den ved Rønde på Djursland.

Strømaskinen fordeler halmen i dybstrøelsesstaldene. Her er det kvierne, der får et nyt lag at 
trampe i.


