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   Klimaregnskabet

Direkte emissionskilder
på bedriften
(Reduceres via virkemidler)

Mark
Stald
Lager

Relatere til regeringens 
klimamål

Indirekte emissionskilder
Kommer fra import af 
produkter til bedriften. 
(Reduceres via fokus på 
klimaaftryk på de indkøbte 
produkter)

Energi
Foder
Dyr
Handelsgødning
MV.

Direkte + indirekte emission 
giver samlet det klimaaftryk 
som bedriften har indflydelse 
på, og som har betydning for 
klimaaftrykket på produkter

Korrektioner:
Kulstoflagring
Fortrængning af fossil energi

Røder, halm, afgrødevalg
Biogas, renewable energy



Bedriftens klimaaftryk afhænger af forretningsmodellen.

En bedrift der anvender eget korn har et lavere indirekte klimaaftryk end en 
bedrift der sælger alt korn og køber alt foder

En bedrift der producerer alt foder selv og en bedrift der køber alt foder  kan i 
princippet have det samme klimaaftryk på produkterne

Klimaregnskab excel



Grundlaget for klimaberegninger på foder
• Hvor kommer data fra
• Hvordan bruges databasen
• Effekter

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



  

     
    

   Fra GLFI til SEGES GLFI

Product name

Global warming -
Including LUC (kg 
CO2 eq / kg 
product)

Global warming -
Excluding LUC (kg 
CO2 eq / kg 
product)

Alfalfa, dried, at farm/CA-ON Economic S 0,14979979 0,14979979
Alfalfa, dried, at farm/CA-QC Economic S 0,154016188 0,154016188
Alfalfa, dried, at farm/CA-WE Economic S 0,119751606 0,119751606
Alfalfa, production mix, at farm/CA Economic S 0,125593539 0,125593539
Animal meal, beef, from dry rendering, at plant/RER Economic S 0,698023382 0,652807425
Animal meal, pig, from dry rendering, at plant/RER Economic S 0,656881178 0,56215656
Animal meal, poultry, from dry rendering, at plant/RER Economic S 1,233435448 0,74109834
Barley distillers grains, dried, from ethanol production, at plant/RER 0,89268629 0,892669308

SEGES-GLFI foderdatabase



  

     
    

   Klimaværdier på foder

SEGES-GLFI klimaværdier
Foderstof-GLFI klimaværdier GLFI (dyrkning + 

forarbejdning)

GLFI (Dyrkning + transport + 
håndtering)

TransportHåndtering

TransportTransport

Foderoptimering
PEF på 

foderblanding

SEGES-
GLFI 

foderdata 
base
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Produkt navn GWP
Eccl LUC
Kg CO2e 
/kg TS

GWP
In cl LUC
Kg CO2e 
/kg TS

Sojaskrå foder 0,965 6,059
Veg.fedt Palme 7,010 8,585
Hvede (dansk) 0,448 0,449
Veg. fedt raps 1,983 2,193

Kilde til SEGES transport og håndtering :
DCA rapport 116 Bæredygtighedsparametre for konventionelle fodermidler til kvæg 

Eksempler på  klimaværdier på fodermidler



TAK og husk! 
Vær altid opdateret på den seneste faglige viden 

Tilmeld dig Nyhedsmail fra 
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk

facebook.com/SegesSvineproduktion



NorFor -kvægfoderdatabase Klimadata fra AU uden LUC, kilde: DCA rapport nr. 116, 2018
SEGES-GLFI svinefoderdatabase Klimadata fra GLFI , Agri-footprint 4.0. 

SEGES og Foderstofbranchen har valgt at bruge GLFI databasen 
som grundlag for klimaberegninger på foderblandinger

SEGES-svinefoderdatabase har 
følgende indhold,  formål og 
anvendelse

1. Indholdet i GLFI foderdatabasen er beregnet efter LCA metode 
(attributional) .

2. Klimaberegningerne er ab gård eller ab fabrik
3. Foderstoffirma/hjemmeblander skal tillægge GLFI klimaværdien 

CO2e aftryk fra transport og håndtering
4. Metoder til beregning af transport og håndtering udarbejdes i et 

samarbejde mellem DAKOFO, foderstoffirmaerne og SEGES

5.  Formålet er at beregne klimaaftryk på produkter 
(foderblandinger), klimaaftryk på grisen (PORK) samt indirekte 
klimaaftryk i Landbrugets Klimaværktøj

6. På bedrifts/produkt regnskabet bruges databasen til at beregne  
klimaaftrykket fra købt foder. 
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