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Behov og ønsker for klimaberegninger

Kommer der afgifter på CO2
Kommer der tillæg for at gøre en ekstra indsats
Kan jeg få finansiering hvis jeg ikke opfylder bestemte krav
Hvad sker der hvis jeg sælger mine CO2e Klimakreditter/kvoter/certifikater 
(Commoditrader)
Kan jeg få kompensation/tilskud til at reducere mit klimaaftryk
Klimakompensation-skal jeg bare købe en skov
Skal jeg bare være medejer i et Grønt projekt (Klimakredit)



Verden/Danmark Bedrift/produkter Fødevarer/forbrugere

Klimaaftryk opstår hvor produkterne produceres.
Forbruget afgør hvad og hvor meget der produceres.
Hvis man ikke kender klimaaftrykket hvordan kan man så vælge



Hvad gør virksomhederne

• ARLA Klimatjek 
• Danish Crowns bæredygtighedscertificeret gris

• DLG certificeret klimadeklarationer på Foder/foderblandinger
• DA klimadeklarationer på Foder/foderblandinger
• Øvrige foderstoffirmaer kommer med på sigt



Grundlaget for PEF klimaberegninger på foder
SEGES-GFLI svinefoderdatabase
• Hvor kommer data fra
• Hvordan bruges databasen

The Global Feed LCA Institute
Support global improvement of sustainable feed.



Klimaværdier på foder
til PEF beregninger og fremtidig integration 
i klimaværktøjet

SEGES-GFLI klimaværdier
Foderstof-GFLI klimaværdier GFLI (dyrkning + 

forarbejdning)

GFFLI (Dyrkning + transport + 
håndtering)

TransportHåndtering

TransportTransport

Foderoptimering
PEF på 

foderblanding

SEGES-
GFLI 
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Datakilder til fremtidig integration i Klimaværktøjet

• Effektivitetsnøgletal til SEGES 
Landsgennemsnit database

• Nu også med klimadata fra foder



Datastrømme fra GFLI-SEGES svinefoderdatabase- Foderoptimering-Pig Vision-SEGES Landsgennemsnit 



Svineproducenten kan nu følge foderets og produktivitetens betydning for klimaaftrykket på grisen

Fodret er den største kilde til klimagasser .
Foder er det virkemiddel der hurtigt kan tages i brug



4- klimaregnemetoder
Regnskab Metode Formål
1. National/direkte 
klimagasser

Direkte klima gasser i 
forhold til IPCC’s
retningslinjer for kilder 
og gasser
Kulstofbinding
Kulstof afbrænding fra 
lavbundsjorde

Danmarks 
Nationalregnskabsrapp
ort 2019.
indgår i det globale 
klimaregnskab

2. Bedriftsregnskab
Direkte + indirekte
klimagasser

Direkte GHG udledning 
Køb af Dyr
Køb af foder
Køb af Gødning
Køb af Energi

At skabe det fulde 
overblik over bedriftens 
totale klimapåvirkning
Samt muligheder for at 
reducere 
klimapåvirkningen

3. Produktregnskab
Baseret på bedriftens 
egne data
4. Baseret på 
PEFCR

LCA på bedriftens 
egne produkter
PEFCR guidlines

At give producenten 
sit egen klimaaftryk 
på produkterne.
At give forbrugerne 
sammenlignelige 
klimaaftryk på 
produkter



Bedrifts og produkt klimaregnskab
CVR

Klima-bedrift

CHR
Søer/ smågrise

Produktivitet
Foder-eget

Foder-indkøbt
Polte-indsat

Stald-emissioner
Enterisk metan
Gødningslager

Energi

CHR
Slagtesvin

Produktivitet
Foder-eget

Foder indkøbt
Grise-indsat/købt
Stald-emissioner
Gødningslager

Energi
-Husdyrgødning

CHR
Planteavl

Udbytte
Afgrøde
Jordtype

Handelsgødning
Energi

+Husdyrgødning

CHR
Biogas vindmøller 

solceller

Kun egen gylle
Kun egen elforbrug



Klima på grisen-sådan beregnes det 

til klimaværktøj dact-accepttest-frontend-wa.segestest.dk

MarkSvin1 Landmand323

Fordøjelse + stald+lager, Ton CO2e
Søer
Smågrise
Slagtesvin

D:\Klima-på-grisen-final.xlsx

D:\produkt-klimaaftryk.xlsx


