Klimatrapportering – Beräkning av klimatpåverkan
Lämna dina synpunkter på nya regler!
Nu behöver vi ta nya steg i utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion, och insatser för
klimatet har hög prioritet. Därför föreslår KRAV nya regler om rapportering av klimatpåverkan.
Det finns mycket att vinna på detta, både för dig som lantbrukare och för att stärka konsumenternas
förtroende för KRAV-märket.
Nu behöver vi få dina synpunkter på förslaget för att reglerna ska bli användarvänliga. Vi vill ha
dina synpunkter senast 31 mars 2020. Med utgångspunkt i regelförslaget och de synpunkter som
kommer in från remissen, så ska styrelsen fatta beslut om en kommande regeländring till 2021.

Bakgrund
Klimatförändringarna globalt och i Sverige blir alltmer påtagliga. Styrelsen har också satt fokus på
klimatarbetet och beslutat att:
•
•
•

KRAV ska minimera klimatpåverkan med fokus på kolinlagring med bibehållen eller
ökad livsmedelsproduktion
KRAVs lantbruk ska vara fossilfria så snart som möjligt
Skapa en handlingsplan och samverka bland annat med Fossilfritt Sverige och Telge
Energi

Att ta fram en regel som ställer krav på rapportering av klimatpåverkan är en del i handlingsplanen
och något som diskuterades tillsammans med ekolantbrukare under höstens klimatrådslag. Det är
mot denna bakgrund som regelförslaget nu remissas. KRAV vill genom regeln på klimatområdet få
kunskap om utsläpp av växthusgaser och kolsänkor på KRAV-certifierade gårdar. Regeln ska ge
stöd när det gäller klimatförbättrande åtgärder på lantbruksföretagen, bidra till att öka kunskapen
om klimatutsläppen samt kunna användas för opinionsbildning.

Syfte
Få en god kunskap om klimatpåverkan på KRAV-certifierade gårdar. Det gäller såväl utsläpp som
kolsänkor med möjlighet att ta fram olika nyckeltal och bilda en positiv opinion för KRAV-märkta
livsmedel. Det ska också bidra till att KRAV-certifierade gårdar på sikt ska kunna visa att de ligger
i framkant när det gäller arbetet med att minska klimatpåverkan på sina företag.
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Vad innebär förslagen
Att lantbruksföretag med en omsättning som överstiger en miljon kronor ska göra en årlig
beräkning av gårdens klimatpåverkan och att data som tas fram registreras hos KRAV.

Frågor som KRAV söker svar på
•
•
•
•
•

Är regeln lätt att förstå?
Framgår det vilka uppgifter lantbrukaren ska ta fram?
Hur ofta anser du att klimatberäkningen bör göras?
Anser du att regeln stärker KRAV och KRAV-certifierade lantbruk?
Vilka utmaningar ser du med regeln?

Så här svarar du
Nu vill vi gärna få dina synpunkter på förslaget för att reglerna ska bli användarvänliga och kunna
leda till en mer hållbar produktion. Vi vill ha dina synpunkter senast 31 mars 2020. Du kan svara
på remissen via webbenkäten på KRAVs hemsida. Du kan också mejla ditt svar till regler@krav.se,
skriv då ”Remissvar Klimat” i ämnesraden, eller skicka tillbaka enkäten via post. Remissvaren
publiceras eventuellt på vår webbsida utan att uppgiftslämnare anges.
OBS! Vi behöver ditt svar senast 31 mars 2020.
Välkommen att lämna dina remissvar!
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Remiss: Klimatrapportering
Remissutskick: 2020-02-26
Svara senast 2020-03-31

Remiss: Klimatrapportering – förslag till ändringar i kapitel 3
Allmänna verksamhetsregler
Regel 3.10 Klimatrapportering
Reglerna i det här avsnittet gäller lantbruksföretag med en årlig omsättning på mer än 1 MSEK.
3.10.1 Beräkning av klimatpåverkan
Du ska beräkna klimatpåverkan från din verksamhet utifrån metoder godkända av KRAV,
exempelvis Greppa Näringens Klimatkollen. (K)
I klimatberäkningen ska du ta med gårdens (K):
• användning av drivmedel
• användning av elektricitet
• användning av bränsle eller annan energikälla för uppvärmning och/eller torkning
• användning av gödselmedel
• införsel av foder (för djurgård)
• besättningsstorlek (antal av olika djur)
• produktion (kg mjölk, kg kött slaktvikt, kg vegetabilier)
• biprodukter (kg gödsel som används utanför gården, halm, annat)
• brukad areal (ha)
• mulljordsareal.
Du ska göra klimatberäkningen årligen och dokumentationen av ingående data samt resultatet ska
finnas tillgängligt. (K)
(i) Information om hur du gör en klimatberäkning och vilka verktyg som KRAV godkänner
kommer finnas på krav.se/klimatberakning.
Kommentar
Text på hemsidan:
De verktyg som idag är godkända är:
• Greppa Näringen Klimatkollen
• Arlagården+
Verktyg som är godkända för att göra klimatberäkningar på gårdsnivå utvärderas löpande. Har du
ett annat verktyg som du vill använda för att beräkna klimatpåverkan på gårdsnivå? Hör av dig till
regel@krav.se så kan vi göra en bedömning av om verktyget kan godkännas.
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3.10.2 Nyckeltal för klimatpåverkan
Du ska dokumentera nyckeltalen varje år i samband med att du uppdaterar din klimatberäkning.
(K)
Nyckeltalen ska uttryckas enligt följande tabell (K):
Produktionsgren
Växtodlingsgård
Djurgård

Nyckeltal
kgCO2e/ha
kgCO2e/kg produkt
kgCO2e/ha
kgCO2e/kg mjölk (ECM)
kgCO2e/kg kött (slaktvikt)
kgCO2e/kg ägg

Du ska rapportera in nyckeltalen i KRAVs system årligen. (K)
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