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”Klimatmärkning” –
ett begrepp med många innebörder

Klimatdeklarationer

Klimatcertifiering

Klimatkompensation

Integrering i befintlig 
miljömärkningTilläggscertifiering

• ÅTGÄRDER som är tredjepartsgranskade
• Certifieringssystem i botten



Projektets syfte och inriktning

Vi ska minska klimatpåverkan genom att skapa ett 
certifieringssystem för mat där konsumenterna kan 
göra medvetna klimatval och företagen kan stärka 
sin konkurrenskraft.

Organisation

Projektgrupp : leder det dagliga arbetet. Koordinerar, 
informerar och arbetar fram förslag till regler.

Expertgrupp : forskare från SLU, SIK och Chalmers. 
Tar fram underlag med åtgärdsförslag. Bollplank.

Styrgrupp : Tar beslut om inriktning och antar reglerna. 
Består av nedanstående företag. 

Förankring med branschen genom öppen hearing, 
fokusgrupper och möten.



Vad projektet levererar:

• Publika, vetenskapliga underlagsrapporter

• Certifierbara regler

• Sätter igång processer som fokuserar på ÅTGÄRDER

Den som vill certifiera en produkt måste 
uppfylla kriterier i hela produktionskedjan:

Gården Växtodling

Nöt

Gris

Mjölk

Ägg

(Kyckling)

(Lamm)

(Livsmedels-
förädling)

Transporter (Förpackningar)

Klar Klar Pågår/klara Pågår Klar Pågår

Fisk



Hur är reglerna uppbyggda?
Producenterna måste:

1) Klara specifika gränsvärden

2) Analysera

3) Föreslå och vidta åtgärder i 
den egna produktionen

Exempel:

1) Begränsning av soja i 
foder

2) Göra en 
energikartläggning på 
gården

3) Gårdsspecifika åtgärder 
för att minska 
överskottet av kväve

Vad 
gör 

di?



Hur blir det på en 
mjölkgård?  

Gården

Växtodlingen

Djurhållningen

Energieffektivisering

Sparsamt körsätt

Effektivare kväveanvändning

Nyckeltal för nytt kväve

Analys av stallgödsel

Lustgasrenad mineralgödsel

Klöver i vallen

Växtföljd

N

God djurhälsa
Lokalt foder
Klimatberäknat inköpt foder
Begränsning av soja; sojan 

skall vara certifierad

Kan man klimatcertifiera kött?
• God djurhälsa
• Lokalt foder
• Klimatberäknat inköpt foder
• Begränsning av soja; sojan skall 

vara certifierad
För nöt gäller dessutom:
• Högsta slaktålder för nöt
• Betesdrift
• Hög andel grovfoder
• Ingen soja alls



Exempel på växthusregler –
grönsaker, krukväxter & blomsterlök

• 80 % av energianvändningen 
ska vara förnybar

• Energibesparande åtgärder 
som energiväv

• Vid nyinvestering ska icke-
syntetiska köldmedier väljas 

Transportregler

Maxgräns i CO2 
per kg produkt

Lättnader för produkter från 
länder med lågt HDI

Lättnader för produkter med stor 
förbättringspotential



Fortsättningen:

Höstens arbete med 
regelutveckling:

• Kyckling

• Lamm

• Förpackningar

• Förädling

• Import

Stödmaterial

Fortsatt förvaltning

Offentlig upphandling? 

Inköpskrav?

Internationellt?

Besök vår webbplats

www.klimatmarkningen.se


