NYHETSBREV
Nr 8, 2020
Skördeleveranserna närmar sig slutet
Vi vill passa på att tacka för det proffsiga sätt som leveranserna till oss i skörden har
skötts på!
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Men med tanke på de stora volymerna vi tagit emot under de intensiva veckorna tycker
vi det flutit på riktigt smidigt och hoppas att ni upplever detsamma!

*

Under skörd är det alltid stressigt och det kan krångla till sig med utrymme eller utrustning och även i år har vi behövt göra några justeringar för att snabbt åtgärda uppkomna
bekymmer.
b
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Enkät klimatavtryck – dags att summera och skicka in!
I våras flaggade vi upp för att vi är i färd med att göra en klimatavtrycksberäkning och
här följer en sammanfattning av projektet.

Alla vet att vi gemensamt måste jobba för att sänka klimatavtrycket. Ni som levererar till
oss, vet att vi jobbar med hållbarhetsfrågor aktivt inom hela Bertegruppen. Ett medvetet
steg i rätt riktning för vår del är exempelvis vår nya bulkbil som går på biogas.
2018 gjorde vi en beräkning av klimatavtrycket genom hela kedjan från odling till våra
mjölkunder tillsammans med RISE. Beräkningen från 2018 ska vi följa upp med en ny
mätning för 2020, men istället för schablonvärden från odlingen vill vi se hur verkligheten ser ut hos er. Därför vill vi att ni, våra spannmålsleverantörer, hjälper till och efterhand fyller i formuläret. Formuläret finns i digital version som du hittar här via länken,
”Information för att beräkna klimatavtryck på spannmålsodling”. Eller som pappersversion som bifogat dokument i mailet du just fått.
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Ni fick detta formulär i samband med utskicken av Odlingskontrakten i våras. Enkäten
gäller för odling av vete och råg för skörd 2020 med leverans till Berte Qvarn. Det är
alltså nu dags för återrapportering av den enskilda gårdens klimatavtryck. Vi vill se om
verkligheten på era gårdar är bättre än generella siffror tagna ur tabeller. Utifrån detta
gör vi nästa beräkning över totala klimatavtrycket för Berte Qvarn - inklusive den odlingsbiten som ni spannmålsleverantörer står för.

Skicka in dina siffror medan det är färskt i minnet och gärna innan 25 september. Det
går bra att maila dessa till info@berteqvarn.se eller skicka med post
till Berte Qvarn AB, 311 67 Slöinge.
Har du redan skickat in, kommer vi att göra en uppföljning med er i
höst för att se utfallet.

Drar vi alla vårt strå till stacken kommer vi att klara den tuffa utmaningen vi står inför i klimatfrågan och detta är en viktig pusselbit.
Längre fram hoppas vi kunna presentera resultatet av denna studien från odling hela vägen till mjölkunden. Tack på förhand!

Mina sidor

Inför skörden i år presenterade vi en ny version av Mina Sidor där ni bland annat själva
kan ta del av inleveranser och dess analysvärden. Hur tycker du att det har fungerat? Har
du använt funktionen? Maila gärna dina åsikter till info@berteqvarn.se, vi vill gärna veta
vad du tycker!
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