
 

 

 

 

 

 

 

SPØRGSMÅL? 
Hvis du har spørgsmål til 
klimaregnskaber, er du velkommen 
til at kontakte 
Sektionen for Større Jordbrug på 
mail stoerrejordbrug@lf.dk eller  
tlf. 3339 4548.   

Kære medlem af Sektionen for Større Jordbrug   

 
Det er med glæde, Sektionen for Større Jordbrug i samarbejde med Dansk 
Skovforening kan præsentere et klimaregnskab på bedriftsniveau til særlig 
medlemspris til dig som medlem af Sektionen for Større Jordbrug. 
 

Særlig medlemspris 

 
Tilbuddet er udviklet sammen med ConTerra, som arbejder uafhængigt af 
offentlige myndigheder og er eksperter i dataanalyse i forhold til landbrug og 
miljøspørgsmål. ConTerras udviklere skaber et værktøj, som med input fra dine 
arealer giver dig et klimaregnskab for din samlede bedrift. 
 
Få som en af de første 50, der bestiller, en reduceret pris på helt ned til 6.000 
kr. for oprettelse og vær samtidig med til at forme fremtidens klimaregnskaber.  
 

 Første 50 Medlemspris Første 50 Medlemspris 

Rapporttype Oprettelse Årlig opdatering 

Kun landbrug* 6.000 kr. 7.800 kr. 1.500 kr. 1.950 kr. 

Kombineret landbrug og skov** 7.500 kr. 9.750 kr. 1.900 kr. 2.470 kr. 

Pris er betinget af der kommer mindst 30 bestillinger. 
Normalpris for ikke-medlem er 15.000 kr. i oprettelsesgebyr og 5.000 i årlig opdatering. 
* Prisen forudsætter medlemskab af Sektionen for Større Jordbrug. 
** Prisen forudsætter medlemskab af Sektionen for Større Jordbrug og Dansk Skovforening. 

 
 

Vær med fra starten 

 
Så snart ConTerra har modtaget de første 30 bestillinger, begynder udviklingen 
af værktøjet til klimaregnskaber. Med din bestilling er du med til at sikre et 
afsætningsgrundlag for ConTerras udviklingsarbejde. 
 
Sektionen for Større Jordbrug opfordrer alle interesserede til at bestille, så de 
første klimaregnskaber kan blive leveret allerede inden årets udgang.   
 
Bestil dit klimaregnskab via stoerrejordbrug.dk, hvor du også kan se mere 
information om klimaregnskaber. 

DERFOR SKAL 
DU HAVE ET 
KLIMAREGNSKAB 
Forbrugere, politikere og 
finansieringsinstitutter har i stigende 
omfang fokus på virksomheders 
klimapåvirkning. 
 
Klimaregnskabet fra ConTerra giver 
dig mulighed for at få et detaljeret 
billede af din samlede bedrifts 
klimaaftryk. Optimér din bedrift, 
sammenlign dig med naboen og brug 
det aktivt i din dialog med 
besøgende på bedriften og andre 
interessenter. 

Med venlig hilsen 

 
Christina Ahlefeldt-Laurvig 
Formand for Sektionen for Større Jordbrug 

 

https://www.stoerrejordbrug.dk/aktuelt/bestil-dit-klimaregnskab-til-saerlig-medlemspris/

