Sådan
bliver du som
fiskeopdrætter
CO2-verificeret
Aller Aqua har fået verificeret deres foders klimaaftryk af Bureau Veritas. Det klimaaftryk, der
vises på Aller Aqua’s produkter, er fastlagt per
fodertype. Dette er gjort på baggrund af CO2-aftrykket af samtlige råvarer i det pågældende
foder, råvarernes produktionsmåde, transport til
fabrikken samt den udledning, der sker i produktionsprocessen.
Bureau Veritas har derefter verificeret, at tallene er retvisende efter en europæisk metode
for beregning af miljøaftryk i et livscyklusperspektiv – den såkaldte Feed PEFCR. PEFCR er
en kategoriregel for beregning af et produkts
miljøaftryk i en bestemt kategori - i dette tilfælde
foderstoffer.
Som fiskeopdrætter producerer du et produkt
til forbrugere, der i stigende grad er opmærksomme på, hvad de konsumerer, og som i lige
1. stigende grad tager bevidste bæredygtige
så
valg. Muligheden for at kunne dokumentere dine
2.
produkters
CO2-aftryk, der er verificeret af 3.
part, kan udgøre et konkurrenceparameter for
3. virksomhed.
din
Du
4. er meget velkommen til at tage fat i Aller
Aqua og Bureau Veritas for at høre om processen, vores erfaringer og hvordan du som fiskeopdrætter eller lignende kommer videre.

Hvis du som fiskeopdrætter er interesseret i at
opnå en CO2-verificering til mærkning af dine fisk,
kan du gøre følgende:
1. Vælg metode for fastlæggelse af klimaaftryk.
F.eks. PEFCR. Kontakt gerne Bureau Veritas for
assistance til at fastlægge, hvilken metode der
egner bedst til din virksomhed.
2. Få et overblik over hvilke områder i din produktionsproces, der genererer en CO2-udledning. Dette omhandler områder såsom elforbrug, vandforbrug, foderets CO2-aftryk. Kontakt
gerne Bureau Veritas for assistance til at
klarlægge, hvilke områder der med fordel bør
vurderes.
3. Tag kontakt til leverandørerne af de forskellige
produkter og anmod om deres livscyklusvurderede udledningstal, hvis ikke dette allerede
fremgår af dokumentationen. Vær opmærksom
på, at disse tal skal være livscyklusvurderet.
4. Påbegynd beregning af opdrættets samlede
udledning baseret på parametrene, der skal
opfyldes for en verificering.
5. Kontakt et firma der kan bistå med
verificeringen, som f.eks. Bureau Veritas.
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