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Sammendrag 

I februar 2021 ble det publisert en database med klimaavtrykk for over 500 matvarer på det danske 

markedet. "Den Store klimadatabase" (DSK) er basert på “consequential” LCA-metodikk (CLCA) i motsetning 

til “attributional” LCA (ALCA). ALCA er den vanligste metode for beregning av klimaavtrykket til produkter. 

Klimaavtrykkene til storfekjøtt i databasen er uvanlig høye, de er for eksempel 152 kg CO2ekv/kg produkt 

for indrefilet. For ALCA-resultater i andre publikasjoner ligger klimaavtrykket rundt 22-70 kg CO2ekv/kg 

produkt og det er klimaavtrykk i denne størrelsesorden som generelt kommuniseres globalt. Det er faglig 

uenighet om å bruke CLCA for evaluering av klimaavtrykk av produkter og denne rapport vil prøve å skille 

mellom metodene og diskutere hensiktsmessigheten av CLCA-metoden for å beregne klimaavtrykk av 

matvarer. 

Det er flere metodiske forskjeller mellom de to tilnærminger, og de brukes til å svare på forskjellige 

spørsmål. I DSK svarer man på spørsmålet om hva klimaavtrykket er hvis produktet velges i stedet for ett 

annet/hvis etterspørselen øker/reduseres. I ALCA svarer man på spørsmålet om hva klimaavtrykket er for 

dette produkt. De store forskjellene i metodikk mellom DSK og ALCA er metoden for allokering mellom 

produkter, bruk av input/output metodikk, beregning av effekt av arealbruksendringer og bruk av 

marginalbetraktninger. Når en produksjon gir flere produkter må utslippene fordeles mellom produktene. I 

CLCA brukes systemutvidelse mens man i ALCA som regel bruker økonomisk allokering eller 

masseallokering. Det brukes også ulike data til beregningene fordi de ulike metodene svarer på ulike 

spørsmål. CLCA, som brukes i DSK, har som mål å inkludere “alle” påvirkninger fra et produksjonssystem, 

også indirekte påvirkninger fra f.eks. regnskaps- og revisortjenester som ikke tas med i en ALCA.   

Klimaavtrykkene i DSK ligger allikevel generelt på samme nivå som for ALCA resultater, men for storfekjøtt 

ligger resultatene mye høyere på grunn av økonomisk allokering. I DSK er klimaavtrykket for storfekjøtt 

fordelt på stykningsdelene ut fra økonomisk verdi basert på gjennomsnittlige priser. Hvis f.eks. indrefilet fra 

storfe står for 5 % av verdien som slakteriet får for alle produktene fra dyret vil indrefileten få 5 % av 

utslippene, selv om vekten av indrefilet kan være langt lavere, f.eks. 1 %. Dette betyr at jo dyrere 

stykningsdelen er, jo større andel av utslippene blir den tildelt. Argumentasjonen er at produkter har høy 

pris p.g.a. høy etterspørsel og derfor må disse produktene også ta sin del av miljøpåvirkningen. I ALCA 

bruker man også økonomisk allokering. F eks bruker NORSUS økonomisk allokering mellom den delen av 

dyret som brukes til konsum og den delen som brukes til andre formål, f.eks. plussprodukter som brukes til 

kjæledyrfôr og som har en økonomisk verdi. Hvis delen som går til mat utgjør 98 % av den økonomiske 

verdien vil denne delen bli tildelt 98 % av utslippene. Det øvrige vil bli tildelt 2 %. Imidlertid brukes ikke 

økonomisk allokering mellom delene som brukes til mat. F eks gis samme klimagassutslipp pr kg for 

kjøttdeig, skinke og indrefilet. Argumentasjon er at når man slakter et dyr må man slakte “hele dyret”. 

Det er også viktig å være oppmerksom på andre forskjeller som ikke skyldes forskjeller mellom ALCA og 

CLCA, f.eks. LCIA og karakteriseringsfaktorene som brukes til å kvantifisere klimagassutslippene. Det finnes 

ulike versjoner av dem. 

I denne rapporten er det også laget en sammenligning av klimaavtrykk av storfe- og svinekjøtt vurdert med 

CLCA i DSK og ALCA fra vitenskapelig litteratur. CLCA klimaavtrykkene gir generelt høyere resultater enn 

ALCA. For storfekjøtt skyldes dette hovedsakelig økonomisk allokering av stykningsdeler og for svinekjøtt 

skyldes det systemutvidelse eller effektivitet i produksjonen. Det er ikke mulig å konkludere på dette ut fra 

de tilgjengelige dataene. 
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Internasjonalt er det brukt store ressurser på å utvikle og standardisere LCA-metodikken slik at alle LCA 

utøvere gjennomfører LCA på samme måte og slik at resultatene enklere kan sammenlignes. Det er 

imidlertid en vanskelig oppgave fordi standardene er utviklet av ulike organisasjoner på forskjellige 

tidspunkter. Det finnes derfor en rekke standarder og retningslinjer for hvordan man beregner klimaavtrykk 

av produkter, og de viktigste er ISO standardene, PAS 2050, GHG Protocol og PEF metodikken. Alle disse 

standardene anbefaler ALCA for beregning av klimaavtrykk av produkter, men CLCA kan også brukes, 

avhengig av formålet og omfanget av studien og definisjon av den funksjonelle enheten.  

Selv om det nå er en klimadatabase for mat basert på CLCA er det usannsynlig at flere databaser vil bli 

utviklet basert på denne metoden siden alle standarder anbefaler ALCA og ALCA klimaavtrykk for 

kjøttprodukter vil fortsatt bli brukt som en referanse for deres klimapåvirkning. 
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1 Innledning 

Noen matvarer gir større miljøpåvirkning enn andre. Storfekjøtt, smør og ost har generelt en høyere 

miljøpåvirkning, spesielt klimaavtrykk og ressursbruk, mens grønnsaker, kornprodukter, poteter og frukt, 

generelt har et mye lavere klimaavtrykk (EEA, 2012). Dette bekreftes av oversiktsstudier (f.eks. Clune et al. 

2016, Clark og Tilman 2017, Nijdam et al. 2012, Tilman og Clark 2014), der et stort antall livsløpsanalyser 

(LCA) har blitt evaluert for å trekke generelle konklusjoner om hvilke kilder som bidrar mer eller mindre til 

klimaavtrykket på tvers av ulike matkategorier. Disse studiene fokuserer hovedsakelig på klimaavtrykk og 

bekrefter konklusjonen om at animalske produkter (og spesielt fra drøvtyggere) gir høyest klimaavtrykk og 

vegetabilske produkter, f.eks. frukt, grønnsaker og korn, gir lavere klimaavtrykk. Dette betyr at LCA-

forskere er enige om at animalsk mat, spesielt fra drøvtyggere, har det høyeste klimaavtrykket, men det er 

likevel stor variasjon i spesifikke verdier for klimaavtrykk.  

Klimaavtrykket av kjøtt fra kombinert melk/kjøtt produksjon ligger i Norge og Sverige rundt 20 kg 

CO2ekv/kg slaktevekt (Bonesmo et al., 2013; Svanes, 2020; Moberg et al., 2019) og for kjøtt fra ammeku er 

klimaavtrykket rundt 25-40 kg CO2ekv/kg slaktevekt (Svanes, 2020; Moberg et al., 2019) og det er 

tilsvarende verdier på EU-nivå (Leip et al., 2010). Globalt er klimaavtrykket høyere, da det er mange 

produksjonssystemer iblant annet utviklingsland som er mindre effektive. Ifølge Gerber et al., 2013, er det 

globale klimaavtrykket av storfekjøtt fra melkeproduksjon på samme nivå som EU, men for spesialisert 

produksjon, som kan ha meget varierende produksjonsform og være mer eller mindre effektiv, i snitt 68 kg 

CO2-ekv/kg slaktevekt. 

For svinekjøtt ligger snittet i Sverige og Norge på ca 4 kg CO2ekv/kg slaktevekt (Landquist et al., 2020; 

Johansen og Roer Hjelkrem, 2018) og i EU ca. 4-9 kg CO2ekv/kg slaktevekt (Gerber et al., 2013; Leip et al., 

2010). På globalt nivå er gjennomsnittet ca. 6-7 kg CO2ekv/kg slaktevekt (Gerber et al., 2013). Disse LCA-

studiene er basert på attributional-metoden (ALCA), også kalt “regnskaps-LCA”. Dette anses å være den 

beste metoden som skal brukes ved beregning av klimaavtrykket til produkter (EC-JRC, 2010). For eksempel 

er klimadatabaser for mat basert på ALCA-metoden (f.eks. RISE, 2021; Röös, 2012). I februar 2021 ble det 

publisert en klimadatabase for dansk mat som er basert på consequential LCA (CLCA) 

(https://denstoreklimadatabase.dk/). "Den store klimadatabase" (DSK) fra CONCITO gir fri tilgang til 

klimaavtrykk av 500 av de vanligste matvarer på det danske markedet via denstoreklimadatabase.dk 

nettside. Databasen er publisert av CONCITO i samarbeid med 2.-0 LCA konsulenter (CONCITO, 2021). I 

denne klimadatabasen er klimaavtrykket forskjellig for forskjellige kjøttprodukter fra storfe. Noen 

kjøttprodukter har mye høyere klimaavtrykk enn det som tidligere har blitt publisert (opp til 150 kg 

CO2ekv/kg produkt). DSK har blitt kritisert for å bruke CLCA, som flere forskere mener forvirrer forbruker og 

ikke bør brukes til denne typen analyse (Danske Avisen, 2021). 

MatPrat har gitt NORSUS i oppdrag å gjennomgå metodikken for LCA for den nye matklimadatabase i 

Danmark (DSK) der klimaavtrykk er basert på CLCA-metoden. MatPrat ønsker å forstå forskjellen mellom 

LCA-metodikken som brukes til DSK og metodikken som ofte brukes i Norge. I tillegg beskrives generelle 

kriteriene som trengs for å gjennomføre en LCA.  

Målet med denne rapporten er å: 

• Forklare allokeringsmetoden i den nylig publiserte klimadatabasen for næringsmidler i Danmark 

• Forklare andre viktige forskjeller i livsløpsberegninger mellom DSK og andre vanlige metoder brukt i 

Norge og beskrive de generelle kriterier og retningslinjer som trengs for å gjøre en LCA. 

• Sammenligne metodene ved å bruke eksempler for storfe og gris 

https://denstoreklimadatabase.dk/
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2 Metodiske valg - anbefalinger i retningslinjene 

Det finnes en rekke standarder og retningslinjer for hvordan man beregner et klimaavtrykk av produkter, og 

de viktigste er beskrevet nedenfor: Beskrivelsen viser også ALCA- og CLCA-metodikkene. Det er brukt store 

ressurser på å utvikle en standardisert LCA-metodikk slik at alle LCA utøvere gjennomfører en LCA på 

samme måte, og slik at resultatene blir enklere å sammenligne. Standardene er utviklet av ulike 

organisasjoner og på forskjellige tidspunkter og derfor er ikke alle standardene oppdatert på den 

vitenskapelige utvikling. De er dessuten utviklet for forskjellige formål.  

ISO er kanskje den mest kjente standardiseringsordningen. ISO står for Den internasjonale 

standardiseringsorganisasjonen, som etablerer standarder for bedrifter og organisasjoner i 163 land over 

hele verden. ISO-standardene for LCA (ISO:14044 og 14040) ble først publisert i 1997 før skillet mellom 

ALCA og CLCA ble etablert.  Disse standardene nevner ikke begrepene CLCA og ALCA og det finnes derfor 

rom for tolkning. I henhold til CLCA tilhengere finnes det flere argumenter for å bruke CLCA selv om det 

ikke er nevnt spesifikt (Consequential-LCA, 2015). ISO standard 14044 uttrykker for eksempel at man skal 

unngå allokering gjennom systemutvidelse og opprettholder massebalansen mellom inndata og outputs, 

noe som ikke kan gjøres hvis man allokerer, men bare hvis systemutvidelse brukes.  ISO sier også at målene 

og omfanget av livsløpsvurderingen avgjør hva slags LCA som skal gjøres. 

ISO standardene er overordnete standarder og fungerer som rammeverk for gjennomføring av LCA og gir 

derfor ofte rom for tolkning. I 2010 publiserte Joint Research Centre (JRC), Europakommisjonens (EC) 

vitenskaps- og kunnskapstjeneste en rekke dokumenter som fastsetter retningslinjer for hvordan en LCA 

skal gjøres i samsvar med ISO 14044. "International Reference Life Cycle Data System" eller ILCD håndbok 

gjennomgår både ALCA og CLCA, og i hvilke situasjoner de ulike metodene skal brukes (EC-JRC, 2010). ILCD 

håndboken siger at «beslutningskonteksten er ett viktig kriterium for å bestemme de mest hensiktsmessige 

metodene for LCI-modellen», det vil si ALCA eller CLCA. I de fleste situasjoner anbefales ALCA men det 

finnes detaljerte retningslinjer for CLCA også. Kritikk fra CLCA-støttespillere har konkludert at ILCD-

håndboken er inkonsekvent når det gjelder anbefalinger om valget mellom ALCA og CLCA og også i 

anbefalingene hvordan man velger mellom gjennomsnittlig og marginal data når det gjelder datainnsamling 

(Ekvall et al., 2016). 

GHG Protocol er en standard for beregning av klimaavtrykket til bedrifter og organisasjoner og ble publisert 

i 2001 av World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD). Det er flere standarder innenfor GHG Protocol og de er mye brukt av bedrifter over hele verden.  

"A Corporate Accounting and Reporting Standard" (WRI-WBCSD, 2001) beregner klimaavtrykket til en 

bedrifts aktiviteter og er bygget på ALCA, men det er også en standard "Policy and Action Standard- An 

accounting and reporting standard for estimating the greenhouse gas effects of policies and actions " 

basert på en CLCA-tilnærming (WRI-WBCSD, 2015). Når man bruker denne standarden, bør man vurdere 

hvordan problemene endres avhengig av politiske beslutninger eller andre aktiviteter som fører til en 

endring i klimagassutslipp. 

PAS 2050 " Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and 

services" ble publisert i 2008 og oppdatert i 2011 og er en standard for beregning av klimaavtrykk av 

produkter utviklet av Bristish Standard Institute (BSI) i samarbeid med LCA eksperter og organisasjoner med 

kunnskap om miljøsystemanalyse (BSI, 2011). PAS 2050 ble utviklet som svar på samfunnets og industriens 

ønske om en konsekvent tilnærming til å vurdere klimagassutslipp gjennom hele livssyklusen til varer og 

tjenester. Pas 2050 krever bruk av attribusjon LCA, men det sier ikke hvorfor. 
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EU-kommisjonen har utviklet en guide for hvordan en LCA skal beregnes for produkter og tjenester i EU- 

metodikken kallas Product Environmental Footprint, PEF (EC, 2013). Metodikken finnes også for 

organisasjoner og heter Organisational Environmental Footprint (OEF). PEF-guiden ble utviklet som en av 

byggesteinene i flaggskipinitiativet til Europa 2020-strategien – «Et ressurseffektivt Europa» (EC, 2011; 

Zampori and Pant, 2019). I april 2013 vedtok Kommisjonen anbefaling 2013/179/EU om bruk av felles 

metoder for å måle og kommunisere miljøpåvirkning av produkter og organisasjoner (EC, 2013).  Målet var 

å etablere en felles metodisk tilnærming for å gjøre det mulig for EUs medlemsland å vurdere, vise og måle 

miljøpåvirkning til produkter, tjenester og organisasjoner. PEF-metoden er basert på (LCA), (Zampori og 

Pant, 2019). PEF -"prosjektet" er nå i overgangsfasen og en implementeringsfase er neste trinn. Hver 

produktgruppe utvikler sine egne produktkategoriregler, Product Category Rules (PEFCR) der LCA-metoden 

er vedtatt for å passe denne spesifikke produkt. Retningslinjene for utviklingen av en PEFCR (EC, 2017) 

nevner ikke ALCA eller CLCA men er basert på ALCA.  Det finnes PEFCR for noen få produkter, men langt fra 

alle. F eks er PEFCR for storfekjøtt ennå ikke godkjent p.g.a. faglig uenighet.  
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3 LCA metodikk 

Siden 1997 har LCA blitt standardisert innenfor ISO med ISO 14040 for generelle regler og ISO 14044-14049 

for mer detaljerte krav. Gjennomføring av en LCA kan deles i fire deler: formulering av målene og omfanget 

av studien, datainnsamling, kvantifisering av miljøpåvirkninger og tolkning av resultatene. En LCA 

gjennomføres ofte som en iterativ prosess: Etter å ha gjennomført analysen én gang, vil man tolke 

resultatene og gjøre nødvendige forandringer, for eksempel hente inn bedre data der hvor det er 

nødvendig. Deretter gjennomfører man analysen en gang til og vurderer behov for forbedringer inntil man 

er fornøyd med kvaliteten på analysen.   

 Det kan for eksempel være nødvendig å endre målformuleringen etter at datainnsamlingen er 

gjennomført. I dette kapitelet vil de ulike trinnene i en LCA bli beskrevet og forskjeller mellom 

consequential LCA, som brukes i DSK, og ALCA metoden som brukes mest i Norge ved beregning av 

klimaavtrykk på matvarer. 

3.1 Mål og omfang 

Et første skritt er å finne ut hva som er hensikten med studien, hvorfor og for hvem er det gjort og hvordan 

skal resultatene rapporteres. 

Når man utfører en LCA, er multifunksjonelle prosesser i de fleste tilfeller inkludert i det analyserte 

systemet. Valg av hvordan man skal håndtere koprodukter, er derfor uunngåelig forbundet med å utføre en 

LCA. Skillet mellom ALCA og CLCA ble utviklet i prosessen med å løse metodiske debatter om 

tildelingsproblemer og valg av data. Det eksisterer derfor en sterk forbindelse mellom valg av LCA metode 

og valg av hvordan man skal håndtere koprodukter (Thomassen et al., 2008), mer om dette i avsnitt 2.4. 

En ALCA har til hensikt å dokumentere miljøpåvirkning for et produkt eller tjeneste (Rebitzer et al. 2004). En 

ALCA bruker gjennomsnittlige data, for eksempel den gjennomsnittlige miljøpåvirkningen ved å bruke 

elektrisitet og miljøpåvirkningen ved å bruke landbruksarealer av gjennomsnittlig kvalitet til kornavlinger. 

En CLCA har til hensikt å svare på hva konsekvensen vil være hvis vi gjennomfører en endring, det vil si at 

den er dynamisk (Ekvall and Weidema 2004; Rebitzer et al. 2004). Ved CLCA brukes data for 

miljøpåvirkningen av endringer på marginen. Hvis en viss mengde jordbruksland er nødvendig for å 

produsere noe nytt, vil dette jordbrukslandet ikke være gjennomsnittlig, men av dårligere kvalitet eller 

vanskelig å bruke av andre grunner, f.eks. lange transportavstander eller kaldt klima, ellers ville det allerede 

ha vært i brukt. Figur 1 viser en illustrasjon av hvordan ALCA og CLCA svarer på ulike spørsmål. ALCA stiller 

spørsmålet om hvor stor andel et produkt har av de globale miljøpåvirkningene. En CLCA svarer på 

spørsmålet om hvordan produksjonen av produktet påvirker de globale miljøpåvirkningene. De svarte 

delene illustrerer miljøpåvirkning fra produksjonen av produktet. Den lyseblå delen illustrerer unngått 

utslipp fra besparelser fra å unngå å produsere et annet produkt. 
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Figur 1 Illustrasjon fra Weidema, 2003.  ALCA og CLCA svarer på ulike spørsmål. ALCA stiller spørsmålet om hvor stor 
andel et produkt har av de globale miljøbelastningene. En CLCA svarer på spørsmålet om hvordan produksjonen av 
produktet påvirker de globale miljøbelastningene. De svarte delene illustrerer miljøpåvirkning fra produksjonen av 
produktet. Den lyseblå delen illustrerer unngått utslipp fra besparelser fra å unngå å produsere et annet produkt.  

Schmidt et al., (2021) som beskriver metoden i DSK sier at formålet med studien er å gi klimainformasjon til 

et stort antall matvarer på det danske markedet. Samtidig skriver forfatterne på nettstedet 

(www.concito.dk) at de har beregnet hva det betyr for klimaet hvis man endrer forbruket av for eksempel 

biff og skriver “dette er ikke nødvendigvis det samme som fra dyrene kjøttet fysisk kommer fra” som kan 

tolkes at de innrømmer at de ikke beregner klimaavtrykket som det er i dag. Tabell 1 viser mål og omfang 

av en ALCA og en CLCA og mål og omfang av den store klimadatabase (DSK).  

Tabell 1 Mål og omfang av en ALCA og en CLCA  

Mål og omfang 

ALCA/ generell LCA  CLCA/ DSK 

Hva er miljøpåvirkningen av produksjonen for dette 
matproduktet? 

CLCA- Hva er miljøpåvirkningen av produksjonen 
hvis dette produktet velges i stedet for ett 
annet/hvis etterspørselen øker/reduseres? 

3.2 Funksjonell enhet 

Den funksjonelle enheten (FU) er grunnlaget for studien som alle konsekvenser er relatert til. Det bør være 

et godt mål på hva som er hensikten med produktet. For mat er FU vanligvis basert på vekt (masse). Dette 

har blitt kritisert fordi næringsinnholdet ikke tas i betraktning Det er f.eks. ikke meningsfylt å sammenligne 

1 kg storfekjøtt med f.eks. 1 kg pære, da de ikke har samme næringsinnhold. En viktig grunn til at man 

fortsatt bruker masse som FU er at man ikke har blitt enig om en måte å beregne samlet næringsinnhold 

(“næringstetthet”) på.  I DSK er den funksjonelle enheten 1 kg produkt levert fra supermarkedet. Dermed 

definerer databasen 1 kg svinekjøtt som 1 kg svinekjøtt som du finner det i supermarkedets kjøledisk, 

inkludert emballasje og håndtering på supermarkedet.  
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Den samme FU brukes i ALCA men det er viktig å merke seg hvordan systemgrensene er definert, se avsnitt 

2.3. LCA studier kan definere 1 kg svinekjøtt som 1 kg slaktevekt på slakteriet eller som 1 kg levende gris 

hos bonden. Klimaavtrykket for disse tre ulike enhetene vil ikke være den samme og vil ikke være direkte 

sammenlignbare, selv om de alle er referert til som 1 kg svinekjøtt. Tabell 2 viser funksjonell enhet for ALCA 

og CLCA og DSK og som det ses er det ingen prinsipiell forskjell mellom disse.  

Tabell 2 Funksjonell enhet for ALCA og CLCA og DSK 

Funksjonell enhet 

ALCA/ generell LCA  CLCA/ DSK 

Basert på masse Basert på masse 

3.3 Systemgrenser 

Systemgrensene refererer til hvordan studien er avgrenset. Dette gjelder en rekke faktorer, f.eks. 

geografisk område, tidsperiode, hvilke livsløpstrinn som er med og når ulike ressursstrømmer går ut av 

produktsystemet. Generelt anses det hensiktsmessig å følge et produkt fra "vugge til grav", det vil si fra 

utvinning av råvarer fra naturen til de ikke lenger brukes av mennesker, men igjen forlater det "tekniske 

systemet" som f.eks. eksosgasser, forurensende stoffer eller fast avfall. Men å følge alle produkter hele 

veien kan i praksis bety en nesten endeløs mengde arbeid for et stort antall ressursstrømmer som brukes til 

et produkt eller en tjeneste.  

Derfor defineres "cut-off criteria" som retningslinjer for når en ressursstrøm ikke skal inkluderes i analysen, 

eks. kan cut-off være råvarer som inngår i en liten mengde i produktet. Systemgrensen kan gå fra 

produksjon av råvarer til fôr og til gårdsgrind, eller til grossist etc. Hvis studier skal sammenlignes, er det 

viktig at de har de samme systemgrensene. Det er også viktig å spesifisere hvilket geografisk område og 

hvilken tidsperiode undersøkelsen gjelder for. 

I en ALCA vil systemgrensen for 1 kg svinekjøtt fra «vugge til slakteri» innebære å inkludere gårdsutslipp, og 

utslipp fra fôrproduksjon, fôrimport, energiforbruk, etc., samt transport til slakteriet og energiforbruk, etc. 

på slakteriet. Alt utenfor systemgrensene er ikke inkludert i beregningene. Det kan være klimapåvirkninger 

utenfor de tradisjonelle systemgrensene fra aktiviteter knyttet til produksjonen, for eksempel bygging av 

fjøset, maskiner som brukes i konstruksjonen, datasystemer, regnskapsførere, konsulenter, etc. Dette er 

aspekter som er vanskelige å kvantifisere og som i mange tilfeller, men ikke alltid, ansees å være relativt 

beskjedne. 

For matvarene som inngår i DSK, er det gjennomsnittlige klimaavtrykket beregnet ved hjelp av en hybrid 

consequential-LCA basert på “input-output” analyser (I/O analyse). Denne hybridformen av LCA kombinerer 

en “bottom-up” analyse (spesifikke data på gårdsnivå) med en “top-down” analyse (samlede utslipp 

fordeles på alle kilder i en sektor, basert på andelen av utslipp knyttet til en bestemt produksjon). Rent 

konkret betyr det at man ser på regnskapet til bonden. Hvis f.eks. 80 000 kr er brukt et år på tjenester som 

reparasjoner, regnskap, revisjon, veterinær, etc., vil man multiplisere dette beløpet med en faktor som 

angir mengde klimagassutslipp pr kr omsatt i servicebransjen.  Denne faktoren er man kommet fram til ved 

å se på utslipp på hele servicebransjen i et år og dividere dette tallet med omsetningen i bransjen pr år.   
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Med denne tilnærmingen innrømmer utviklerne av databasen at tallene for hver gård er mindre nøyaktige. 

Man vet f.eks. ikke hvor mye utslipp den faktiske regnskapsføreren har forårsaket, men bruker 

gjennomsnittstall. På den annen side argumenterer man med at denne tilnærmingen inkluderer mer av 

produksjonssystemets faktiske klimaavtrykk. De samme modelleringsprinsippene og utslippsmodellene har 

blitt brukt på tvers av alle avlinger, dyr og næringsmiddelindustrien i alle land i verden. På denne måten 

unngår DSK spørsmålet om systemgrenser for alle produktene, da all klimapåvirkning fra produksjonen er 

inkludert som standard. Dette er oppnådd ved hjelp av EXIOBASE, som er en multi-regional hybrid input-

output database, som bakgrunnsdatabase. Tabell 3 viser systemgrenser for ALCA og CLCA og DSK.  

Tabell 3 Systemgrenser for ALCA og LCA og DSK. 

Systemgrenser 

ALCA/ generell LCA  CLCA/ DSK 

Cut-off  Ingen cut-off, alle innstrømmer 
inkluderes 

3.4 Allokering 

Ofte leverer en prosess flere produkter, f.eks. produserer raffinerier et stort antall forskjellige former for 

drivstoff og kjemiske produkter, samtidig som den bruker ressurser og forårsaker utslipp til jord, vann og 

luft. Det er da ikke åpenbart hvordan ressursforbruk og utslipp skal fordeles mellom de ulike produktene. 

Denne allokeringen (fordelingen) kan være basert på ulike prinsipper, enten basert på fysisk (f.eks. 

distribusjon i henhold til produktets masse- eller energiinnhold) eller økonomiske forhold (disse kan variere 

over tid).  

En alternativ måte er å gjøre en systemutvidelse. Denne tilnærmingen brukes vanligvis i CLCA, hvor en 

endring studeres. Dette er gjort i DSK. Når man gjør systemutvidelse må man definere et “ekvivalent” 

produkt, d.v.s. et produkt som er forholdsvis likt i kvalitet og bruksområde. Storfekjøtt fra melkeproduksjon 

og ammekuer kan sies å være ekvivalente produkter. I andre tilfeller har man i CLCA vurdert f.eks.  laksefilet 

og kyllingkjøtt som ekvivalente produkter, noe som er mer kontroversielt.  Se figur 2a for allokering ifølge 

ALCA for eksemplet for melk og figur 2b for systemutvidelse ifølge CLCA. Melkeproduksjon fører også til 

produksjon av kjøtt. Her definerer man melken som hovedproduktet. Hvis etterspørselen etter kjøtt øker, 

vil det ikke føre til en økning i etterspørselen etter melkekyr. Bare økt etterspørsel etter melk vil føre til 

flere melkekyr. Økt etterspørsel etter oksekjøtt vil øke antall kjøttdyr hvis ikke etterspørselen etter melk 

øker. I praksis vil derfor kjøtt fra melkesystemet redusere etterspørselen etter kjøtt fra ammekusystemet. 

En økning i melkeproduksjonen vil derfor føre til en reduksjon i behovet for kjøttdyr og dermed reduserte 

utslipp.   

Utslippene som unngås fra ammekusystemet trekkes fra melkeutslippene, som dermed får et forholdsvis 

lavt klimaavtrykk enn om ALCA hadde blitt brukt. Jo høyere utslipp fra storfekjøttproduksjon, desto lavere 

er utslippene av melk på grunn av større effekt av å erstatte spesialiserte kjøttdyr med kjøtt fra melkekyr. 

Systemutvidelse brukes også i andre tilfeller. f ex soyamel og soyaolje.  

Hvis klimaavtrykket for melk og visse andre matvarer i DSK er lavere for CLCA i sammenligning med ALCA 

resultat for samme matvarer kan dette forklares med forskjellene i allokeringsmetode.  
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Figur 2a. Allokering ifølge ALCA med eksempel for melk. Allokering basert på masse eller pris (økonomisk 
allokering).  

 

Figur 2b. Allokering ifølge CLCA med eksempel for melk. Systemutvidelse i stedet for allokering. Blå bokser viser 
unngått utslipp som subtraheres fra resultatet for hovedproduktet.  
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Tabell 3 viser allokering for ALCA og CLCA og DSK.  

Tabell 3. Allokering for ALCA , CLCA og DSK.  

Allokering 

ALCA/ generell LCA  CLCA/ DSK 

Økonomisk allokering eller 
masseallokering, noen ganger 
systemutvidelse  

Kun systemutvidelse  

 

3.4.1 Allokering ved slakteri  

I CLCA foretrekker man systemutvidelse, men i noen tilfeller er det svært vanskelig eller umulig. Dette 

gjelder f.eks. stykningsdeler av kjøtt. Her er det i praksis umulig å definere et ekvivalent produkt, utenom 

tilsvarende produkt fra et annet husdyr, men da inntrer samme problematikk. Derfor velger man 

økonomisk allokering mellom stykningsdelene. Dette har blitt gjort i DSK. Dette betyr at det totale, 

beregnede klimaavtrykket for storfekjøtt er fordelt ut over stykningsdelene ut fra økonomisk verdi basert 

på et sett med gjennomsnittlige priser. Prisene som brukes til de ulike stykningsdelene kan ses i Tabell 4, 

uttrykt som USD/lb (Bringhurst 2020). Hvis f.eks. indrefilet fra storfe står for 5 % av verdien som slakteriet 

får for alle produktene fra dyret vil indrefileten få 5 % av utslippene, selv om vekten av indrefilet kan være 

langt lavere, f.eks. 1 %. Jo dyrere stykningsdelen er, jo større utslipp blir det tildelt. Argumentasjonen er at 

man i enhver produksjon vil maksimere profitt, altså utbytte av dyre produkter.  

 

I ALCA bruker man også ofte økonomisk allokering, men det er ikke alltid man bruker metoden likt. F.eks. 

bruker NORSUS økonomisk allokering mellom den delen av slaktevekt som brukes til mat og den delen som 

brukes til andre formål f.eks. plussprodukter som brukes til kjæledyrfôr og som har en økonomisk verdi. 

Hvis delen som går til mat utgjør 98 % av verdien vil denne delen bli tildelt 98 % av utslippene. Det øvrige vil 

bli tildelt 2 %. Imidlertid brukes økonomisk allokering ikke mellom delene som brukes til mat, og kjøttdeig 

og indrefilet har samme klimagassutslipp pr kg. Argumentasjon er at når man slakter et dyr må man slakte 

“hele dyret”. Det er en svært begrenset mulighet for å optimalisere utbytte av dyre produkter. Hvis 

stykningsdelen prosesseres videre etter stykning, f.eks. til et spekematprodukt, vil derimot 

miljøbelastningen ved denne produksjonen bli fordelt kun til dette produktet.  
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Tabell 4. Priser på kuttene på storfekjøtt som brukes ved den økonomiske allokeringen ved slakteri, uttrykt som 
USD/lb (fra Bringhurst 2020).  

Beef cut Pris (USD/lb) 

Round 6.89 

Tenderloin 23.19 

T-bone steak 12.29 

Ground beef 4.09 

Shank 5.99 

Chuck 5.59 

Standing rib roast 10.89 

Rib steak 15.1 

Short ribs 6.69 

Braising beef 6.69 

Porterhouse steak 13.59 

Club steak 14.19 

Sirloin steak 9.39 

Brisket 11.49 

Short plate 6.69 

Flank 9.69 

 

Allokeringsmetoden i CLCA, som er systemutvidelse, gjør ofte at klimaavtrykket blir lavere for den delen av 

LCAen sammenlignet med ALCA som bruker økonomisk eller massallokering. Dette kan føre til ett lavere 

klimaavtrykk for f.eks. melk i en CLCA sammenlignet med samme studie i en ALCA.  

3.5 Land Use Change 

Hvis et areal, f.eks. skogsområde eller myr, omdisponeres til landbruksjord vil denne endringen redusere 

mengde karbon i jord, biomasse over jord og i røttene. Dette karbonet frigjøres som CO2-utslipp. Men det 

motsatte kan også skje, at mengden karbon øker dermed vil utslippene bli redusert, for eksempel når åker 

blir omgjort til vedvarende beite. Disse effektene kalles Land Use Change, LUC. 

LUC må ikke forveksles med SOC (soil organic carbon change), også kalt karbonlagring eller 

jordmineralisering. Dette begrepet brukes om forandringer av innholdet av karbon i jorda når arealbruken 

ikke endres. F.eks. vil man ved vanlig korndyrking oftest observere nedgang i jordas karboninnhold år etter 

år, men i slåtteeng vil en økning i karboninnholdet oftest skje.  

Det finnes to typer LUC som er av betydning når en LCA utføres. Direkte arealbruksendring (dLUC) som 

oppstår når en ny aktivitet skjer på et landområde, f.eks. når et skogsområde omdisponeres til 

hvetedyrking. Direkte arealbruksendringer kan observeres og måles. Den andre typen LUC er indirekte 

arealbruksendring (iLUC) som oppstår som en konsekvens av arealbruksbeslutninger andre steder. 

Indirekte arealbruksendringer kan ikke observeres eller måles direkte.  I retningslinjer for beregning av 

miljøpåvirkninger av mat og fôr, bl.a. PEFCR dairy (EDA, 2018) og PEFCR feed for food producing animals 

(EC, 2020) er det ikke anbefalt å inkludere iLUC, da det ikke finnes en standardisert metode for å 

kvantifisere dette.  
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GHG Protocol som er en standard for beregning av klimaavtrykket til bedrifter og organisasjoner anbefaler 

ikke heller at inkludere dLUC eller iLUC akkurat nå, men arbeidet pågår for å inkludere en metode for dette 

i fremtiden.  eller iLUC akkurat nå, men arbeidet pågår for å inkludere en metode for dette i fremtiden. Det 

mest kjente eksemplet er kanskje fra Brasil hvor den økte etterspørselen etter soya- og sukkerrør gir 

fortrengningseffekter i form av arealbruksendring i et annet område. Denne økte etterspørselen kan for 

eksempel føre til at beitearealet minsker, noe som igjen fører til at et område med regnskog et annet sted 

må hogges ned for å gi plass til beite. Den som etterspør soya, blir altså indirekte ansvarlig for hogging av 

regnskog. 

Når det gjelder klimaavtrykk av mat er det viktig å inkludere arealbrukseffektene for å kunne evaluere de 

reelle kostnadene for matproduksjon. Det er imidlertid ikke lett å gjøre da det kan kreve mye data, og flere 

metoder er tilgjengelige for å måle effekten f.eks. «Direct Land Use Change Tool» utviklet av LCA eksperter 

(van de Vijver 2018) eller C-tool utviklet av Rothamsted Research, UK (Taghizadeh-Toosi et al., 2014).  

I DSK har Schmidt et al., 2021 brukt metoden for dLUC and iLUC som er beskrevet i Schmidt et al., 2015. 

Referansesituasjonen er dagens marginale bruk av det berørte landet, som i de fleste tilfeller vil være 

jordbruksjord (Schmidt et al. 2015). Modellen vil ikke bli forklart videre, det viktigste er å vite at dLUC og 

iLUC er inkludert i klimaavtrykksberegningene, da dette påvirker resultatet. Klimaavtrykket blir som regel 

høyere når dLUC og iLUC inkluderes. 
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4 Datainnsamling 

Inventeringsanalyse innebærer å bestemme mengde av de forskjellige innstrømmene og utstrømmene av 

materialer og energi til og fra en prosess. F eks mengde diesel, plantevernmidler, gjødsel og fôr som er 

innstrømmer og mengde korn, kjøtt, og diverse utslipp som metan og lystgass som er utstrømmer. Dette 

bør gjøres for alle prosesstadier i livsløpet av den produkt som analyseres.  

Data er delt inn i to typer:  

• Forgrunnsdata: spesifikke data som kreves for å modellere det spesifikke systemet. Vanligvis data som 

beskriver et bestemt produkt- og produksjonssystem. Det kan f.eks. være antall kg gjødsel eller liter 

drivstoff brukt.   

• Bakgrunnsdata: informasjon for generiske materialer, energi, transport og avfallshåndteringssystemer. 

Det kan være utslipp pr kg drivstoff forbrent eller kg gjødsel produsert. Denne typen data finnes vanligvis i 

databaser. 

For en ALCA brukes gjennomsnittlige data, for eksempel for storfekjøttproduksjon i Norge, vil 

gjennomsnittsdata for fôrproduksjon og dyreproduksjon på nasjonalt nivå bli brukt. For en CLCA vil 

marginale data bli brukt for forgrunnsprosesser. Hvis etterspørselen av storfekjøtt øker, vil dataene bli 

hentet fra produsentene som kan svare på endringen i etterspørselen, og ikke fra et gjennomsnitt av alle 

produsenter. For eksempel for fôr, vil bare bønder som kan produsere mer fôr bli inkludert i 

datainnsamlingen. For DSK kommer bakgrunnsdataene fra EXIOBASE-databasen. EXIOBASE er en global 

multi-regional hybrid input-output database. Databasen gir data for 43 landene, 160 industrisektorer og 

200 produktkategorier (Merciai and Schmidt, 2018). Dataene som brukes i EXIOBASE-modellen er basert på 

statistikk, for jordbruksdata brukes f.eks. FAOSTAT statistikk. Dette er data som brukes også i ALCA, men 

fordi det i ALCA brukes allokering i stedet for systemutvidelse blir resultatene forskjellige.  

For noen trinn i livssyklusen påvirker systemekspansjon og forskjeller i systemgrenser (bruk av  cut off eller 

ikke) resultatene ekstra mye, disse er transport og prosessering. Disse trinnene er beskrevet nedenfor.  

4.1 Transport  

 I DSK inkluderes utslipp fra produksjon av alt som kreves for transport, herunder produksjon av skip og 

lastebiler, havneanlegg, veier og lastestasjoner, infrastruktur generelt, vedlikehold, etc. Dette gjør man ofte 

i ALCA også, men man anvender som regel en cut-off. I CLCA anvender man, som tidligere nevnt, ingen cut-

off. Av denne grunn kan utslippene fra transport være så mye som dobbelt så høye sammenlignet med 

ALCA.  
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4.2 Prosessering 

Noen prosesser i prosesseringstrinnet kan ha “negative” utslipp. Dette gjelder spesielt slakterier. Årsaken er 

at slakteriavfall kan resirkuleres/gjenbrukes, og at avfallet brukes om igjen som proteinfôr og erstatter da 

annen fôrproduksjon (system ekspansjon). Denne erstatningen kan trekkes fra utslipp fra slakteri, og 

utslippene som trekkes fra, kan være større enn de som slippes ut fra interne slakteriprosesser. 

Nettoutslipp fra prosessering blir derfor i visse tilfeller negative. Reduksjonen er betydelig mindre for 

slakteriavfall som brukes til energiproduksjon, fordi effekten av å erstatte dyrefôr er høyere enn effekten av 

å bruke avfallet til energiproduksjon. 
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5 Beregning av miljøpåvirkning 

Beregning av miljøpåvirkning kalles for LCIA (life cycle impact analysis) eller karakterisering, der data og 

utslipp fra datainnsamlingen tilskrives ulike miljøeffekter. For å gjøre dette må utslippene konverteres til en 

enhet som er felles for miljøpåvirkningen. Dette gjøres ved å multiplisere utslipp av et stoff med spesifikke 

karakteriseringsfaktorer for disse stoffene. Bidragene fra de ulike stoffene presenteres i en felles enhet som 

er spesifikk for hver miljøpåvirkning, f.eks. bidraget til klimaendringene er angitt i CO2-ekvivalenter. Et stoff 

kan gi et annet bidrag til en miljøeffekt avhengig av om utslippet er gjort til vann eller luft. Det er generell 

enighet innen LCA-området om å bruke IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) 

karakteriseringsfaktorer for klimaendringer og disse har også blitt brukt i DSK. Det er imidlertid ulike 

oppdateringer der faktorene for klimagassutslippene endres noe avhengig av dagens vitenskap.  

Inkluderte klimagasser for klimaavtrykket er for ALCA og CLCA: 

• Karbondioksid (CO2) 

• Metan (CH4) 

• Lystgass (N2O)  

• Halokarboner (CfCer, HCFCer, HFC-er, PFCer)   

I nyere studier er det også vanlig å inkludere effekten av carbon feedback loops. En carbon feedback loop 

er noe som øker eller bremser en oppvarmingstrend.  Det er den indirekte effekten av en aktivitet, for 

eksempel storfeproduksjon. Produksjonen resulterer i klimagassutslipp som igjen kan føre til økte utslipp, 

se figur 3 for en oversikt over en mulig feedback loop når fossile drivstoff brukes. F.eks. når fossilt drivstoff 

brennes, vil det gi en økning av mengde karbondioksid i luften, noe som vil øke lufttemperaturen som igjen 

vil føre til andre effekter. Et eksempel på en annen feedback loop vil være at økningen av karbondioksid i 

atmosfæren vil også føre til en tining av permafrost i de nordlige tundraene.  Tiningen av permafrosten vil 

føre til økte utslipp av metan i atmosfæren som vil øke klimagassene i atmosfæren som resulterer i ekstra 

økninger av lufttemperaturen. IPCC har estimert påvirkningen av feedback loops og justert 

karakteriseringsfaktorene efter dette.  
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Figur 3. Illustrasjon av climate carbon-feedback loops.  

Tabell 5 viser karakteriseringsfaktorer med og uten feedback loops.  I DSK brukes karakteriseringsfaktorer 

fra IPCC (2013), GWP100 uten fb, hvilket er vanlig å bruke i en ALCA også, men metan er korrigert i henhold 

til Munoz and Schmidt (2016). Dette betyr at fossilt metan er korrigert fra 30 to 30.5 kg CO2-ekv./kg CH4, og 

at biogent metan er korrigert fra 28 til 27.75 kg CO2-ekv./kg CH4. Det vil ikke ha noen effekt på resultatene 

hvis man sammenligner med IPCC 2013 da forskjellen er så liten.  

 

Tabell 5. Karakteriseringsfaktorer for klimagasser med eller uten climate-carbon feedback loops (fb) fra IPCC 2013 (Myhre 

et al., 2013).  

 Karbondioksid 
(CO2) 

Metan 
(CH4) 

Lystgass (N2O) Halokarboner (HCFC-
22) 

GWP100 uten fb 1 28 265 1760 

GWP100 med fb 1 34 298 2106 
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6 Sammenligning av resultater for storfe- og svinekjøtt 

Forskjeller i resultater mellom ALCA- og CLCA studier kan skyldes enten forskjeller i metodikk eller i reelle 

forskjeller i produksjonen, f.eks. forskjell i effektivitet, eller begge deler.  

Ut fra bakgrunnsrapporten fra DSK (Schmidt et al., 2021) kan vi tydelig se at metodikken som har blitt brukt 

gir betydelige forskjeller i resultat ift. ALCA-studier som er publisert i vitenskapelige tidsskrifter. Det var 

imidlertid ikke nok opplysninger om DSK tilgjengelig for å vite hvor stor del av forskjellen som skyldes f.eks. 

bruk av systemutvidelse i DSK, men vi vet at bruk av forskjellig allokeringsmetodikk kan gi store utslag i 

resultatene. Det er altså ikke mulig for oss å vurdere årsakene til de forskjellene i klimaavtrykk mellom 

studier basert på CLCA og ALCA i detalj, hvis ikke man benytter identisk datagrunnlag.  

 

I ALCA er data for storfekjøtt basert på Mogensen et al., 2015 til og med gårdsgrind og de resterende 

trinnene i kjeden, slakteri, emballasje og transport, er fra Moberg et al., 2019. For svinekjøtt har data fra 

Moberg et al., 2019 blitt brukt for alle livsløpstrinne. Se tabell 6 for resultater fra sammenligningen. CLCA 

metoden har høyere utslipp, dette skyldes sannsynligvis for en stor del den økonomiske allokering som 

gjøres på slakteriet. Forskjellene kan også skyldes at ulike data har blitt brukt, eller konkrete fysiske 

forskjeller, f.eks. at systemet studert i ALCAen bruker mindre fôr, at dyrene har kortere levetid, eller 

produksjonen er mer effektiv. 

Når det gjelder LUC har DSK inkludert både dLUC og iLUC, noe som gir et høyere klimaavtrykk. I ALCA, er 

det kun anbefalt å inkludere dLUC. I slakteriet brukes systemutvidelse i DSK (som forklart i kapittel 3.2). 

Systemutvidelsen gir et negativt klimaavtrykk for slakteriene. For ALCA er energiforbruket inkludert i 

slakterier, og ingen allokering eller systemutvidelse er gjort. 

For transport vet vi at DSK ikke har cut-off, noe som betyr at transportens klimaavtrykk vil være høyere for 

CLCA. 

For emballasje er klimaavtrykket på samme nivå i både ALCA og DSK, fordi det ikke er noen allokeringer 

eller systemutvidelser på dette stadiet, og at dataene som brukes, er sammenlignbare. 

For storfekjøtt og svinekjøtt er klimaavtrykket høyere for DSK enn i studier basert ALCA.  Metodikken er en 
viktig årsak til denne forskjellen, bl.a. allokering, systemutvidelse, LUC og cut-off, men forskjeller i 
datagrunnlaget kan også ha stor betydning. Dette gjelder produksjonseffektivitet og teknologi, f.eks. hvilke 
fôrmidler som brukes og valg av system for gjødselhåndtering.  
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Tabell 6. Sammenligning mellom klimaavtrykk fra DSK og ALCA for storfekjøtt og svinekjøtt (Mogensen et al., 2015; 
Moberg et al., 2019).  

Trinn Storfekjøtt (oksekød 
culotte, rå) 

Svinekjøtt, svinemørbrad, 
afpudset, rå 

Kommentar 

 DSK ALCA DSK ALCA  

Landbruk 39,7 25,4 4,5 3,1  

dLUC/iLUC 7,7 3,5 0,8 0,1 Mogensen et al., 2015 og 
Moberg et al., 2019 har kun 

inkludert LUC, ikke iLUC 

Processing 
(slakteri) 

-2,4 0,4 -0,4 0,2  

Transport 0,6 0,1 0,4 0,03  

Emballasje 0,1 0,1 0,1 0,1  

Totalt kg 
CO2ekv/kg 

produkt 

45,7 29,5 5,4 3,5  

 

Vedlegg 1, tabell 1, viser både klimaavtrykk fra DSK for ulike matvarer og klimaavtrykk fra RISE åpne liste 

som er basert på litteraturstudier. Tabellen viser at klimaavtrykkene i mange tilfeller ligger på samme nivå, 

men for animalske produkter kan det være store avvik i resultatene.   
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7 Konklusjon 

Hvilken metodisk tilnærming som velges i en LCA avhenger av hensikten med studien. Målet med ALCA er å 

vurdere miljøpåvirkningen av et produkt, forutsatt en status-quo situasjon, mens målet med CLCA er å 

vurdere miljøkonsekvensene av en endring i etterspørselen. Både ALCA og CLCA kan brukes, men 

eksisterende standarder og retningslinjer for beregning av klimaavtrykk av produkter anbefaler ALCA 

metoden da mål og omfang faller innenfor rammen av en ALCA. Valg av metodikk avhenger også av 

omfanget av studien og andre faktorer, f.eks. den funksjonelle enheten. Når målet er å evaluere 

klimaavtrykket av et produkt slik det er i dagens produksjon, er ALCA metoden å foretrekke.  

De store forskjellene i metodikk mellom DSK og attributional LCA (ALCA) er: 

• Mål og omfang 

I DSK svarer man på spørsmålet om hva klimaavtrykket er hvis   produktet velges i stedet for ett 

annet/hvis etterspørselen øker/reduseres. I ALCA svarer man på spørsmålet om hva klimaavtrykket 

er for dette produkt.  

 

• Systemgrenser 

I DSK inkluderes alle instrømmer. I ALCA bruker man cut-off.  

 

• Allokeringsprinsipper 

I DSK er klimaavtrykket for storfekjøtt fordelt på stykningsdelene ut fra økonomisk verdi, jo dyrere 

stykningsdelen er, jo større andel av utslippene blir den tildelt. I ALCA har alle spiselige 

stykningsdeler samme miljøpåvirkning 

 

• Input/output metodikk  

I DSK brukes data som er en kombinasjon av “bottom-up” analyse (spesifikke data på gårdsnivå) 

med en “top-down” analyse (samlede utslipp fordeles på alle kilder i en sektor, basert på andelen 

av utslipp knyttet til en bestemt produksjon) 

 

• Effekt av arealbruksendringer  

I DSK inkluderes både direkte og indirekte land use change (dLUC og iLUC) og i ALCA inkluderes kun 

direkte LUC. 

 

• Marginalbetraktninger 

I DSK brukes marginale forgrunnsdata, dvs fra produsentene som kan svare på endringen i 

etterspørselen, og ikke fra et gjennomsnitt av alle produsenter. I ALCA brukes gjennomsnittsdata 

 

Selv om det nå er en klimadatabase for mat basert på CLCA er det ikke sannsynlig at flere databaser vil bli 

utviklet basert på denne metoden siden alle standarder anbefaler ALCA til denne bruken. Det mest vanlige 

er å bruke klimaavtrykk basert på ALCA for matprodukter og vi antar at det vil være slik også i overskuelig 

framtid.  
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Vedlegg 1 

 

Tabell 1. Klimaavtrykk oppsummert for ulike matkategorier fra «Den store Klimadatabasen» og fra RISE åpne liste 

som er en klimadatabase for mat basert på litteraturstudier. Funksjonell enhet er 1 kg produkt pakket i 

supermarkedet. Klimaavtrykk er avrundet til nærmeste 0,5 kg CO2e per kg matvareprodukt, med unntak av 

matvarer med fotavtrykk betydelig lavere enn 0,5 kg CO2e per kg matvareprodukt.  

Kategori Produkt 
Klimaavtrykk DSK, kg 
CO2ekv/kg produkt 

RISE åpne liste 
Klimaavtrykk, kg 

CO2ekv/kg produkt 

Kjøtt 

Kalkun 2-3 - 

Kylling 2-4 3 

Viltkjøtt 2,5 - 

Svinekjøtt 3-5,5 4 

Lam 25-27,5 21 

Storfekjøtt 31-152 28 

Meieriprodukter 

Melk 0,5-1 1 

Fløte 2 4 

Smør 4 8 

Ost 3-7,5 5 

Sjømat 
Blåskjell, østers etc. 0,2-1 1 

Sild, laks, brasme etc. 9-17 1-6 

Brød og 
bearbeidet mat 

Food grains 1 0,5 

Bread grains 1-2 0,5 

Ris 1,5 3 

Pasta 1,5 1 

Kake, kjeks 2-3 - 

Frukt og 
grønnsaker 

Rå frukt 0,1-3 0,2-1 

Rå grønnsaker 0,1-4 0,2-1 

Paprika og friske urter 1-3 - 

Belgfrukter 1-3 0,5 

Frosset eller tørket frukt 0,5-4 - 

Sopp 0,5 - 

Plantebaserte 
alternativer 

Plantebaserte drikkevarer 0,5-3,5 - 

Veganske burgere/kjøttdeig 1-2 2 
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Visjonen til NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS, tidligere 

Østfoldforskning AS, er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Vi utvikler 

kunnskap og metoder for å forstå og implementere bærekraft bedre i 

samfunnet. Sammen med bedrifter og offentlige aktører kartlegger og 

reduserer vi miljøbelastninger, ofte med økonomisk gevinst. Slik bidrar vi til å 

bevege samfunnet i en bærekraftig retning. 


