Plante- og Klimakonference
Den 24. november 2021
V. Søren Buus Andersen

Hvem er vi?
• Søren Buus Andersen
• 43 år - gift med Helle og har 3 børn,
11,12 og 15 år
• Driver svinelandbrug – 1.300 søer og
smågrise til export. 8 medarbejdere
• Ca. 400 ha agerbrug med korn,
frøgræs, raps og en del kartofler.
• Fordelt på 4 ejendomme – en tæt på
store vildmose
• Har jord i Energiopland Nord –
udpeget af Aalborg Kommune 2020
• Forventer at få ca. 45 ha udlagt med
solceller i løbet af 1 – 5 år

Klimaregulering – og hvad så?
• Jeg aner ikke hvad konsekvenserne
er?????
• Det første spørgsmål – hvem skal
betale?
• Vi kan holde os for øjnene…… - men
går det væk?
• Materiale der er 40 gammel

• https://www.facebook.co
m/vendialandbrug/videos/
1533378353391334

Problemerne
• Tørvejord – Ja det er vel til at se…..
• Det der ikke kan ses er 40 ton CO2 pr. ha.
• Jeg har spurgt mig selv om det er guld og grønne
skove eller et sort hul
• Kartoflerne trumfer alt og betaler
regninger – også på humusjord

Det her kan humusjord
https://www.facebook.com/vendialandbrug/videos/1137033356359171

• Hvis det altså er humusjord
• 10.000 kg stivelse pr. Ha.

Skal der ikke være noget om SVIN
• Jo – men jeg tror ikke at DC og Tican er klar.
• For det må jo være dem der skal hive den ekstra pris
hjem til dækning af de ekstra omkostninger til CO2
neutral korn og græsprotein.
• Grisen skal måske ikke være 100% CO2 neutral
– den skal bare være bedre end de er i resten
af verden

Løsningerne - måske
• Nitrifikationshæmmer – pris ca. 250 kr. pr. ha = årlig omkostning på ca. 100.000

• Ammoniak – i løbet af nogle få år vil jeg kunne købe ”grøn” ammoniak. Hvad mon
det kommer til at koste?

• Biokul via pyrolyse – parkere ca. 15 – 20% af den CO2 der udledes pr. ha. Det er
oplagt, hvis det kan blive et aktiv for virksomheden

• Andre dyrkningsformer – CA eller andre systemer. Vi gør det til dels allerede.

Sol på land
• I Gl. Vrå enge - Tylstrup
•
•
•
•

Fase 1 omfatter ca. 95 ha, hvoraf vi har de 16 ha. Igangsættes 2022
Vi beholder jorden og lejer den ud på 30 år kontrakt
Vi har kontraheret os til de grønne certifikater på vores egen jord.
Hvad skal vi bruge dem til?

• Fase 2 omfatter ca. 400 ha hvoraf vi har de 30
• Vi beholder jorden og lejer den ud på 30 år kontrakt med ret til 2 x 5 års
forlængelse
• Køb af en lille bid af parken så vi kan producere den strøm vi bruger
• Et af vores dilemmaer er DE og harmoni – måske belåning.

Destinationen
• Vi er klar til rejsen mod det klimaneutrale landbrug, så længe der er større
bundlinje og sikring af at værdien af vores aktiver ikke udvandes.
• Vi får virkelig behov for ”at teknologien redder os”. Det hele virker meget diffust for
en simpel bonde som jeg.
• Jeg vil afholde mig fra bevæge mig ind på det politiske aspekt ellers går resten af
formiddagen.

• Tak fordi i lyttede

