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• Senior Product Developer Sustainability
• Auditor ISO 14001/EMAS
• Verificator ISO 14025/14064-1+2 + EU PEFCR Feed
• Environmental Footprinting
• Carbon credits
• Anti-greenwashing (i.e. green claims on food)
• Coordinator Nordic Environmental Footprint Group (NMR)

• Danish Crown: director sustainable farming & production
• Danish Environmental Protection Agency 

• Large innovation Projects: DRIP (IFD), Pork 4.0 (GUDP)
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MODERNE OG INTERNATIONALE  METODER

Internationalt anerkendte metoder til beregning af 
klimaaftryk stiller andre krav til beregninger og data 
end dengang man kunne lave grønne regnskaber og 
f.eks. bruge nøgletal for energi, massestrømme mv.

PEF og OEF er det europæiske metodegrundlag for 
beregning af miljøaftrykket. 
PEF= miljøaftryk for produkter 
OEF= miljøaftryk for organisationer

Der bruges en livscyklustilgang for at opstille model og lave 
beregning – også for organisationer
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HVAD ER LIVSCYKLUS?
• LCA er det bedste værktøj til at 

opgøre produkters miljøaftryk
• En livscyklusvurdering er en metode 

til at fastlægge miljøaftrykket fra et 
produkt

• Livscyklus omfatter alle aktiviteter og 
alle trin fra vugge til grav

• En typisk livscyklus omfatter 
procestrin inden for udvinding af 
råvarer, design, fremstilling, 
emballering, distribution, (for)brug af 
produktet og affald 

• En vurdering (LCA) består af et større 
regnestykke, hvor miljøaftrykket for 
hvert trin og hver delkomponent 
beregnes og summeres

• Godt værktøj til at identificere 
forbedringspotentialer



HVILKE DELE AF MILJØET PÅVIRKES

Grafik: Marie Trydeman Knudsen, Aaarhus Universitet



ISO Standards 

(14040-44, 14025)

ILCD Handbook

Environmental 
Footprint  

recommendatio
n

PEFCR/ 
OEFSR

(Tools, 
database)

Increasing

• reproducibility 

• consistency

• comparability

• Practicality

• Reduced costs

FRA GENERISKE ISO STANDARDER TO KATEGORI REGLER

EU’S PEF INITIATIV – FASTLÆGGER FÆLLES REGLER 
FOR BEREGNING AF MILJØAFTRYK

Fastlægger krav 
når der ikke er 
kategoriregler



METODEGRUNDLAGET ER FASTLAGT

PEF og OEF – MILJØAFTRYK FRA
•Produkter 
•Organisationer

•Metodegrundlaget fastlagt i henstilling

•Forhåndsvalg fastlagt, f.eks. vedr. PEF compliant 
datasæt, datakvalitet, og den metodemæssige
tilgang til LCA

•Der er både fastlagt metode for udarbejde af 
miljøaftryk fra produkter der ikke er omfattet af en 
PEFCR og for udarbejdelse af PEFCR 
(kategoriregler)

•En fuld PEF dækker flere miljøforhold end klima

•Direktivet om ”Urimelig handelspraksis” indtænkt fra 
starten for at skabe samspil med grøn 
markedsføring (jf. forbrugerombudsmandens 
vejledning)



DAMBRUG

Der er fastlagt kategoriregler for beregning af foderstofffers 
miljøaftryk, men inden for fiskeopdræt findes der pt. ikke 
definerede kategoriregler 

På grundlag af de europæiske PEF/OEF krav har Bureau Veritas 
udviklet en regnearksmodel, der i nuværende for dækker 
klimaaftryk fra ferskvandsdambrug

Modellen kan udbygges til at medtage flere typer dambrug og som 
udgangspunktet, hvis branchen vil lave en model for beregning af 
fisk og fiskeprodukters miljøaftryk. 
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OPBYGNING AF DEN NYE DAMBRUGSMODEL 

•Opstilling af model for beregning af livscyklus baseret på model dambrug: 
RAS farm med 100–500 l vand pr. Kg foder ( tidl. Model III)

•Scoping og fastlæggelse af de organisatoriske grænser for en generisk
værdikæde

•Site visit på dambrug og kalibrering af model ud fra findings

•Kortlægge teknologi, væsentlige flow ind og ud, samt disses 
klimapåvirkninger mv.

•Foder er en vigtig parameter at få korrekte data for – håndtering af varierende 
klimaaftryk fra foder pga. normalisering af foderet til næringsindhold

•Lidt tricky at fastlægge værdier for slam og døde fisk – men vigtigt at 
inkludere
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MODEL
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REGNEARKSMODEL
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