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En af tidens store globale udfordringer er 
indsatsen mod menneskeskabte klima   for
andringer. En del danske virksomheder – store 
som små – har allerede taget udfordringen op. 
Nu har AKS også meldt sig ind i kampen. 

Vi tager ansvar for vores bidrag til CO2e-udledningen 
Fremstillingsprocesserne på en kartoffelmelsfa-
brik er generelt energikrævende – især tørringen 
af de  færdige produkter. Derfor har vi i Andels-
Kartoffelmels fabrikken “Sønderjylland” (AKS) også 
en særlig forpligtelse til at være opmærksomme på 
den CO2e-udledning, som vi direkte og inddirekte har 
indflydelse på. 
Vi mener, at vi bør kende vores klimaaftryk og at vi 
bør udvikle en strategi for at nedbringe udledningen. 
Det er vigtigt at vi opbygger viden, opnår resultater 
og formidler resultaterne til vores ejere, medarbejde-
re, kunder og til verden omkring os. I en ikke så fjern 
fremtid kan det ligefrem blive en forudsætning for, at 
vi fortsat kan drive vores virksomhed.  

Et klimaregnskab med veldefinerede formål
Vi har derfor besluttet, at vi fremover vil udarbejde et 
årligt klimaregnskab, som løbende skal dokumentere 
AKS’ indsats for at reducere udledningen af CO2e.
Formålet er bl.a.:
•  At skabe overblik over hvor meget CO2e de enkelte 

aktiviteter i virksomheden udleder. Registreringen 
giver os forudsætning for at reducere udledningerne 
med den størst mulige effekt i hele vores værdikæde.

•  At udstikke den overordnede retning for det ansvar, 
vi påtager os for at reducere udledningen af driv-
husgasser. Det giver alle virksomhedens medarbej-
dere mulighed for at trække i den samme, positive 
retning.

•  At vores handleplan beskriver de konkrete indsatser, 
der er nødvendige for at vi når de mål og delmål, vi har 
sat os.

•  At vores idékatalog skal være et åbent og  dynamisk 
værktøj, der kan engagere AKS’ medarbejdere 
og  generere forslag til nye muligheder for CO2e- 
reduktion. 

Herudover ønsker AKS at arbejdet med at reducere 
virksomhedens CO2e-udledning skal understøtte 
 verdensmål nr. 12 “Ansvarligt forbrug & produktion”.
 
En lang tradition for at holde forbruget lavt
Det er langtfra nyt for AKS at reducere CO2e-udlednin-
gen. Vi har blot kaldt det noget andet. 
Igennem mange år har vi målrettet arbejdet med at re-
ducere fabrikkens energi- og vandforbrug. Derfor ligger 
arbejdet med at kortlægge og reducere udledningen af 
drivhusgasser i naturlig forlængelse af gode, eksiste-
rende traditioner i AKS. Men det kræver, at vi udfordrer 
os selv med nye mål og ambitioner.

En cirkulær produktion – og del af et større regnskab
AKS’ produktion er i høj grad cirkulær. Alle dele af 
kartoflen udnyttes effektivt, og vores biprodukter 
udnyttes fuldt ud til f.eks. markgødning og fremstilling 
af biogas. 

Men samtidig er vores produktion kun en del af en 
større kæde – også hvad klimabelastning angår. 
Landmændene producerer og transporterer hvert år 
mange tusinde tons kartofler til AKS, og når de færdige 
produkter forlader AKS, bliver de fragtet til kunder over 
hele verden. Vi har ikke kunnet medtage disse afledte 
og eksterne påvirkninger i dette første klimaregnskab. 
Men vi forventer, at en større del af kæden kan indgå i 
et samlet klimaregnskab på et senere tidspunkt.      

Klima-ambitioner, der er plantet solidt i jorden 

En grøn afgrøde med 
et beskedent klimaaftryk
Det er vigtigt, at vi holder fast i vores 
CO2ambitioner, for det er en bunden 
opgave at få løst klimaudfordringen. 
Men vi skal også være stolte over, at 
kartofler har klart det mindste klima
aftryk i forhold til både ris og pasta. Kar
toflerne er i det hele taget en afgrøde, 
der gør Danmark mere grøn. Vi udnytter 
hele knolden, og det, der 
ikke bruges i fødevarer 
eller foder, cirkuleres 
tilbage til jorden som 
gødning.

Peter C. Petersen, formand for AKS
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Det er afgørende for AKS, at vores klima
regnskab er transparent, og at tallene så 
vidt muligt bliver sammenlignelige fra år 
til år. Og det er vores mål, at hele værdi
kæden for vores produkter senere kan 
indgå i et samlet klimaregnskab.
 
Valide tal og ensartet produktion fra 2009 
AKS’ klimaregnskab er baseret på principperne fra 
den internationalt anerkendte standard Green-
house Gas Protocol (GHG Protocol). Vi har valgt 
2009/2010 som udgangspunktet for opgørelser-
ne, da vi siden det tidspunkt har haft den samme 
produkt- portefølje. Dermed er tallene umiddel-
bart sammenlignelige fra 2009/2010 og frem. 
Desuden er datagrundlaget siden 2009/2010 
baseret på validerede tal fra vores certificerede 
energiledelsessystem, samtidig med at der fore-
ligger valide data for emissionsfaktorerne. 

Fokus på den udledning, vi selv kan påvirke 
Klimaregnskabet omfatter primært aktiviteter 
forbundet med fremstillingen af ovennævnte 
produkter på AKS. Dvs. at vi har valgt at fokusere 
på CO2-udledning fra den produktion, som AKS 
ejer eller kontrollerer, og som vi dermed også har 
størst indflydelse på. Det betegnes typisk som 
scope 1- og scope 2-udledninger.

En væsentlig udledning indgår ikke i regnskabet
CO2-udledning fra scope 3 er derimod ikke med-
taget i klimaregnskabet. Det er udledninger 
vi ikke selv direkte kan kontrollere, f.eks. fra 
dyrkning og transport af kartofler, medarbejder-
transport og håndtering af affald. 

Vores hovedprodukt er kartoffelstivelse
Fabrikkens hovedprodukt er: 
•  Forskellige typer kartoffelstivelse, som anvendes i føde-

varer overalt i verden. 
Derudover fremstiller vi: 
• Kartoffelprotein, der bruges til dyrefoder.
•  Protamylasse, der er inddampet saft fra kartoflerne, og 

som recirkuleres som markgødning. 
•  Pulp, der er cellevæggene fra kartoflen, og som anvendes 

til fremstilling af biogas.

Definitioner på scope 1, 2 og 3
Scope 1 er alle direkte udledninger fra kilder, der ejes eller 
kontrolleres af virksomheden. F.eks. anlæg til lokal varme- 
og energiproduktion og drivmidler til trucks/traktorer.

Scope 2 er indirekte udledninger, f.eks. fra elektricitet ind-
købt og brugt af virksomheden.

Scope 3 er andre indirekte udledninger fra virksomhedens 
aktiviteter, der opstår fra kilder, som virksomheden ikke 
selv ejer eller kan kontrollere. Det kan f.eks. være produk-
tion af kartofler, indkøb af emballage og kemikalier samt 
bortskaffelse af affaldsprodukter.

Årsagen til, at scope 3-udledningerne er undtaget 
i klimaregnskabet er, at det stadig er svært at sikre 
troværdige og sammenlignelige data for dele af 
klimapåvirkningen. Vi har derfor prioriteret først at 
lave et veldokumenteret klimaregnskab for scope 1 
og 2. 

Vi anslår, at scope 3-udledningerne udgør mere end 
80 % af værdikædens samlede CO2e- udledning. 
Derfor er vi – som tidligere nævnt – opmærksom-
me på at udvalgte dele af scope 3-udledningerne 
fremover bør indgå i klimaregnskabet. 

Grundlag for klimaregnskabet

1

2

3

CO2e
Emissioner til luft

Energi

Råvarer

Produkter

Afledte mængderHjælpestoffer
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Mere end godt på vej 
mod vores intensitetsmål
I forhold til udgangspunktet i 2009 har AKS 
allerede reduceret udledningen af CO2e med 
41,5 % pr. produceret ton nativ stivelse. Dvs. at 
vi kun er knap 8,5 procentpoint fra at nå vores 
2025-intensitetsmål på 50 % reduktion.

Udfordrende reduktionsmål i 2025
AKS har i de seneste år gennemført store 
anlægs investeringer. Investeringerne har både 
sikret en større produktion, bedre udnyttel-
se af alle kartoflens bestanddele og et lavere 
eneregi- og vandforbrug pr. produceret enhed. 

Men mere end en fordobling af produktio-
nen i referenceperioden påvirker selvfølgelig 
 vores samlede CO2e-udledning betydeligt. 
Det  skaber en reel udfordring i forhold til at nå 
v ores  reduktionsmål i 2025. 

AKS’ massebalance 2019/2020

CO2e
Emissioner til luft

Energi

Råvarer

Produkter

Afledte mængderHjælpestoffer
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Scope 1
Naturgas  29.668.485 kWh
Gas til trucks  110 liter
Dieselolie  99.595 liter 
Scope 2
El  17.270.252 kWh

Scope 3
Grundvand 224.397 m3

Scope 3 
Indvejede kartofler  377.429 ton

Scope 3
Skumdæmper  29,99 ton
Natriumbisulfat  313,8 ton
Eddikesyreanhydroid  301,62 ton
Natriumhydroxid (27,65 %)  595,54 ton
Natriumhydroxid (46 %)  199,5 ton
Svovlsyre  231,24 ton
Saltsyre  139,4 ton
VIP 1  33,28 ton
Game antifoam  1,46 ton
Salpetersyre  16,5 ton

Scope 3
Kartoffelvaskevand  122.849 m3 
Kondensat  263.782 m3
Affald til forbrænding  4,79 ton 
Jern og metal til genbrug 37,34 ton
Farligt affald -spildolie  0 ton
Farligt affald - diverse  0,08 ton
Byggeaffald  2,86 ton

Scope 3
Kartoffelmel  80.678 ton
Sigterester  286 ton
Modificeret kartoffelstivelse 12.695 ton
Denatureret protein  4.301 ton
Kartoffelpulp  55.808 ton
Protamylasse  22.954 ton
Sten  5.147 ton
Jord og sand  20.511 ton

Scope 1
CO2e  6.076 ton

Scope 2
CO2e  2.573 ton



Udledningen af CO2e fordelt på scope 1 og 2
Skemaet viser CO2e-udledningen for aktiviteter 
forbundet med driften af AKS på Tøndervej 3.
 
Samlet set udleder AKS 8.649 tons CO2e i scope 1 
og 2 i regnskabsåret 2019/2020. 

Det er fordelt med en udledning på 6.076 tons CO2e 
i scope 1 og 2.573 tons CO2e i scope 2.

Elforbruget fra pumper, der varetager udsprøjtning 
af kartoffelvaskevand og kondensat på landbrugs-
jord, er ikke er medtaget i regnskabet.

CO2e-udledning i 2019/2020

Scope 1-kategorier Udledning (ton CO2e)
Naturgas, stivelsesproduktion 3.758

Naturgas, administration 79

Dieselolie til traktor 24

Gas til trucks 13

Naturgas, proteinproduktion 2.202

Samlet CO2e-udledning i scope 1 6.076

Scope 2-kategorier
Elektricitet, administration 15

Elektricitet, stivelsesproduktion 1.692

Elektricitet, proteinproduktion 198

Elektricitet, protamylasseproduktion 668

Samlet CO2e-udledning i scope 2 2.573

Total CO2e-udledning i 2019/2020 8.649

Et moderne andelsselskab
AKS er et andelsselskab ejet af de 230 landmænd, som 
leverer kartofler til produktionen. Selve produktionen fore-
går i perioden fra august til januar – som vi kalder kampag-
nen. Kartoflerne kommer primært fra sønderjyske avlere.

400.000 tons kartofler om året 
Vi har ca. 40 engagerede medarbejdere, som holder AKS 
kørende året rundt. De forarbejder hvert år knap 400.000 
tons kartofler til kartoffelstivelse og kartoffelprotein, og 
de sørger f.eks. også for pakning og udlevering, fremstil-
ling af specialprodukter, vedligehold, administration og 
avlsteknisk rådgivning til andelshaverne.
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AKS’ CO2e-udledning i scope 1 og 2 i 2019/2020
Lagkagediagrammet viser AKS’ samlede CO2e-udled-
ning i scope 1 og 2, fordelt på  brændselstype og hvad 
energien er anvendt til. 

Som det fremgår, stammer over 40 % af vores 

Brændselstyper og anvendelse
CO2e-udledning fra produktionen af kartoffelsti-
velse baseret på naturgas. 

Dernæst bidrager naturgasforbruget til protein-
produktion med 25 % og elforbrug i stivelsespro-
duktionen med 21 %.
 

De andre vigtige led i kæden
AKS’ aktiviteter udgør kun en begrænset del af den 
lange kæde fra landmand til forbruger. Dermed er vo-
res klimaregnskab også kun en del at et endnu større 
regnskab, hvor hvert led har sin egen klimabelastning.
Kartoflen er en klimavenlig afgrøde, men som alle an-
dre landbrugsproduktioner udleder kartoffelavl CO2e.
Det er et kompliceret regnestykke, men der arbejdes 
netop nu på at udvikle et værktøj, der på sigt kan be-
regne udledningen på dyrkningsniveau. 

Sammen med kartoffelmelsfabrikkerne i Brande og Ka-
rup ejer AKS datterselskabet KMC. KMC varetager bl.a. 
markedsføring, salg, udvikling, fremstilling af foræd-
lede produkter og transport af de færdige varer til føde-
varevirksomheder i over 80 lande. Den del af kæden ud-
gør også et selvstændigt – og omfattende – regnskab.

Cirkulær – og med positive klimaeffekter
Vores produktion er i høj grad cirkulær, og hele kartoflen 
udnyttes effektivt. Det gælder f.eks. kartoffel saften, 
der opkoncentreres til gødningsproduktet protamylas-
se. Det returneres til markerne og erstatter dermed 
handelsgødning, der er energikrævende at fremstille og 
som derfor også har en høj klimabelastning. 

Kartoflens cellevægge (pulp) anvendes til fremstilling 
af biogas. Dermed bidrager vores produktion indirekte 
til et lavere behov for fossile brændstoffer, og dermed 
også til en mindre udledning af drivhusgasser.
Hverken protamylassens eller pulpens positive klima-
effekter er på nuværende tidspunkt en del af vores 
 klima regnskab.
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Elektricitet, administration

Naturgas, administration

Diselolie til traktor

Gas til trucks

Naturgas, stivelsesafdelingen

Elektricitet, stivelsesafdelingen

Elektricitet, proteinafdelingen

Elektricitet, protamylasseafdelingen

Naturgas, proteinafdelingen

21,07 %

25,38 %

8,23 %
2,46 %

41,21 %

0,30 %

0,16 %

0,19 %
0,90 %
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Vi har gennem mange år løbende gjort en stor 
indsats for at reducere fabrikkens energi og vand
forbrug. Det ses tydeligt i de gode udsigter for at 
nå intensitetsmålene (CO2e udledning pr. produce
ret enhed). Til gengæld gør den kraftige udvidelse 
af fabrikkens produktion det vanskeligere at nå 
 reduktionsmålene (for den samlede CO2eudledning). 

Tre vigtige elementer i vores klimaplan 
•  I AKS har vi det overordnede mål, at vores produktion skal 

være klimaneutral i 2050.
•  Derudover har vi et mål om at CO2e-udledningen for 

scope 1 og 2 er reduceret med 70 % i 2030, set i forhold til 
2009/2010. 

•  Endelig har vi en række delmål, der knytter sig til reduktion 
af CO2e-udledningen for de enkelte produkter.

Vores mål for CO2e-reduktion

Mål
Baseline for 
scope 1 & 2 
2009/2010

Status 
2019/2020

2025 2030 2050

Reduktionsmål 
for scope 1 & 2

7.093 tons
8.649 tons 

Svarer til stigning på 21,9 %

50 % reduktion i forhold til 2009 
Svarer til en reduktion på 3.546 tons 
CO2e (en udledning på 3.546 tons)

70 % reduktion i forhold til 2009. 
Svarer til en reduktion på 4.965 tons 

CO2e (en udledning på 2.128 tons)

Klima-
neutralitet

Intensitetsmål 
Udledningen af CO2e pr. ton 
produceret kartoffelstivelse

0,183 tons
0,107 tons 

Svarer til en reduktion på 41,5 %
50 % reduktion i forhold til 2009 

Svarer til et mål på 0,092 tons
70 % reduktion i forhold til 2009. 

Svarer til et mål på 0,055 tons
Klima-

neutralitet

Intensitetsmål 
Udledningen af CO2e (kg) pr. 
kg produceret kartoffelstivelse

120 kg
68 kg

Svarer til en reduktion på 43,3 %
50 % reduktion i forhold til 2009 

Svarer til et mål på 60 kg
70 % reduktion i forhold til 2009

Svarer til et mål på 36 kg
Klima-

neutralitet

Intensitetsmål 
Udledningen af CO2e (kg) pr. 
kg produceret nativ protein

1.067 kg
558 kg

Svarer til en reduktion på 47,7 %
50 % reduktion i forhold til 2009.

Svarer til et mål på 533 kg
70 % reduktion i forhold til 2009

 Svarer til et mål på 320 kg
Klima-

neutralitet
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AKS er en relativ energitung produktions virksomhed. Derfor er det 
vigtigt, at vi opstiller og forfølger ambitiøse mål for arbejdet med at 
nedbringe vores udledning. Opstilling af konkrete mål og menings
fulde tiltag har også positiv effekt i forhold til medarbejdernes 
 afgørende engagement i indsatsen.

En plan for at opnå klimaneutralitet 
Handleplanen er en oversigt over de indsatser, som AKS har igangsat eller plan-
lagt for at kunne reducere udledningen af CO2e. Det gælder frem mod 2050, men 
det omfatter også de delmål, der er fastsat for scope 1 og 2 i år 2025 og i år 2030.

Planen vil i første omgang omfatte de aktiviteter, der skal sikre opnåelse af måle-
ne for 2025. Hvis vi f.eks. ser på produktionen af kartoffelstivelse betyder det, at 
vi skal finde besparelser svarende til ca. 8,5 % af CO2e-udledningen i 2009/2010 
for at kunne opfylde intensitetsmålet.

Handleplanen vil løbende blive opdateret i takt med at projekterne udvikles og 
konkretiseres.

AKS’ handleplan for opnåelse af reduktionsmålene
Et nyt arbejdsredskab i klimakampen
Udover handleplanen har vi også oprettet et mere uformelt idékatalog, 
som ikke er en del af selve klimaregnskabet. Vi ser kataloget som en åben 
brutto liste, hvor der er plads til alle nye forslag, som potentielt kan bidrage 
til at mindske AKS’ CO2e- udledning. 

Et bredt udsnit af vores medarbejdere har allerede bidraget med over 30 
konkrete forslag til kataloget i forbindelse med dette første klimaregn-
skab. Idéerne spænder bredt, fra relativt enkle tiltag, som umiddelbart vil 
kunne sættes i værk, til komplicerede, langvarige og investeringstunge 
projekter, som forudsætter indgåelse af partnerskaber med andre virk-
somheder og institutioner. 

Medarbejdernes vigtige viden
Fælles for alle forslagene er, at de løbende vil blive evalueret i vores klimaindsats. 
Medarbejdernes engagement sætter i det hele taget fokus på værdien af deres 
konkrete viden om mulige CO2e- reduktioner, som findes på alle niveauer i organisa-
tionen. Det er en selvforstærkende ressource, som vi forventer kan bidrage direkte til 
opfyldelsen af AKS’ reduktionsmål.   

Initiativ Kommentar

1: Information og uddannelse Inddragelse af alle virksomhedens medarbejdere i arbejdet, så vi gennem information og uddannelse kan bidrage til at nå vores mål 
for reduktion af CO2e-udledningen. 

2: Reduktion af tomgangstab Udarbejdelse af analyse af tomgangstab i forbindelse med motorer, varmeforsyning, trykluft og belysning.

3: Forebyggende vedligehold Opbyggelse af et system til forebyggende vedligehold der sikrer optimalt ressourceforbrug, herunder reduceret energiforbrug, øget 
maskinlevetid og reduceret forbrug af reservedele.

4: Brug af varmepumper Undersøgelse af mulighederne for at spare el og gas ved at anvende varmepumper i produktionen.

5: Bypass af sandcykloner Undersøgelse af mulighederne for bypass af sandcykloner i stivelsesproduktionen.

Idékatalog til potentielle CO2e-reduktioner på AKSInitiativ
KommentarTomgangstab. Overalt hvor der er motorer, belysning, varme trykluft
Der skal sættes en analyse i gang, der har fokus på tomgangs tab. Det vil sige at der ikke må stå maskiner og køre, når der ikke er 

behov. Trykluft. Overalt hvor der bruges trykluft Trykket skal sættes ned. Det vil kræve noget tid, da komponenter skal tilpasses lavere tryk. I de områder der ikke produceres, skal der 

lukkes for luften. Montere flow målere, for at detektere utætheder. Dette kun på hovedstrenge. Udføre kontrol af installationer, så 

lækager udbedres omgående.Vedligehold. Produktionen Få opbygget forebyggende vedligehold, så vi sikre optimal drift. Optimal drift vil sikre lavest mulig energiforbrug, på de maskiner der 

kører. Det vil ligeledes forlænge levetiden, og dermed spare klimaet for ny investeringer. 

Affald. Overalt
Vigtigt at vi holder fokus på vores affald. Rigtig sortering.  Købe med mindst mulig emballage. Forsøge at genbruge

Vand. Overalt
Vores helt store vandforbrug er processen. Men jeg mener at vi bør se på vand systemet, ligesom vi gør med trykluften

Undervisning. Personalet
Fortælle personalet om vores udfordring, og hvad de kan gøre. De vil tænke energi / forbrug. De vil indberette hvis der er uregelmæs-

sigheder. De skal tænke grønt når de forbruger. 
Opvarmning. Administration, vedligehold, pakkeri, reservedelslager, vejehus

Der skal skiftes til varmepumper i nævnte områder.Opstille eller købe andel i vindmøller Eksternt projektOpstille eller købe andel i solceller anlæg Eksternt projektEtablerer et biogasanlæg
Stort projekt / komplekstHalm varmeværk
Skal dog kunne levere damp med en temperatur på ca. 180 ºC. Dette vil kunne erstatte alt n-gas anvendt til tørring af stivelse og 

dampen til opvarmning i protein vådafd.Hvis temperaturen hæves yderligere på dampen, kan det også anvendes til tørring af protein. 

Stort projekt / komplekst og der skal bruges meget halm/ evt. samarbejde med Toftlund Fjernvarme 

Udskiftning af direkte fyret n-gas brænder til høj effektive n-gaskalorifere.
For hver 1MW n-gas der forbrændes, afgiver forbrændingen ca. 178 kg vanddamp. Denne vanddamp bidrager ikke positivt til tørringen 

af stivelsen de steder hvor direkte brænder anvendes. Det er en forholdsvis stor opgave at udskifte de direkte brænder til kaloriferer, 

dels pga. pladsbehovet og pris.Varmegenvinding af røggassen fra n-gas fyret kaloriferer og dampkedel via varme-pumpe. 
Evt. ved at hæve temperaturen fra røggassen via en varmepumpe, kan denne varme være blive anvendelig. Kunne være meget aktuel 

på 8 ton tørreriet, pga. den lave temperatur på forvarmningen fra genvindingen afkast Der er i dag et vandbåret genvindingsanlæg 

på røggas afkastet, men dette anlæg anvendes pt. pga. utætheder på den ene veksler og giver ikke nogen stor energi besparelser pt. 

pga. systemets opbygning

Idékatalog til potentielle CO2e-reduktioner på AKS

Initiativ

Kommentar
Tomgangstab. Overalt hvor der er motorer, 
belysning, varme trykluft Der skal sættes en analyse i gang, der har fokus på tomgangs tab. Det vil sige at der ikke må stå maskiner og køre, når der ikke er 

behov. 
Trykluft. Overalt hvor der bruges trykluft Trykket skal sættes ned. Det vil kræve noget tid, da komponenter skal tilpasses lavere tryk. I de områder der ikke produceres, skal der 

lukkes for luften. Montere flow målere, for at detektere utætheder. Dette kun på hovedstrenge. Udføre kontrol af installationer, så 

lækager udbedres omgående.

Vedligehold. Produktionen
Få opbygget forebyggende vedligehold, så vi sikre optimal drift. Optimal drift vil sikre lavest mulig energiforbrug, på de maskiner der 

kører. Det vil ligeledes forlænge levetiden, og dermed spare klimaet for ny investeringer. 

Affald. Overalt

Vigtigt at vi holder fokus på vores affald. Rigtig sortering.  Købe med mindst mulig emballage. Forsøge at genbruge

Vand. Overalt

Vores helt store vandforbrug er processen. Men jeg mener at vi bør se på vand systemet, ligesom vi gør med trykluften

Undervisning. Personalet
Fortælle personalet om vores udfordring, og hvad de kan gøre. De vil tænke energi / forbrug. De vil indberette hvis der er uregelmæs-

sigheder. De skal tænke grønt når de forbruger. 

Opvarmning. Administration, vedligehold, 
pakkeri, reservedelslager, vejehus Der skal skiftes til varmepumper i nævnte områder.

Opstille eller købe andel i vindmøller Eksternt projekt
Opstille eller købe andel i solceller anlæg Eksternt projekt

Etablerer et biogasanlæg
Stort projekt / komplekst

Halm varmeværk

Skal dog kunne levere damp med en temperatur på ca. 180 ºC. Dette vil kunne erstatte alt n-gas anvendt til tørring af stivelse og 

dampen til opvarmning i protein vådafd.Hvis temperaturen hæves yderligere på dampen, kan det også anvendes til tørring af protein. 

Stort projekt / komplekst og der skal bruges meget halm/ evt. samarbejde med Toftlund Fjernvarme 

Udskiftning af direkte fyret n-gas brænder 
til høj effektive n-gaskalorifere. For hver 1MW n-gas der forbrændes, afgiver forbrændingen ca. 178 kg vanddamp. Denne vanddamp bidrager ikke positivt til tørringen 

af stivelsen de steder hvor direkte brænder anvendes. Det er en forholdsvis stor opgave at udskifte de direkte brænder til kaloriferer, 

dels pga. pladsbehovet og pris.

Varmegenvinding af røggassen fra n-gas 
fyret kaloriferer og dampkedel via varme-
pumpe. Evt. ved at hæve temperaturen fra røggassen via en varmepumpe, kan denne varme være blive anvendelig. Kunne være meget aktuel 

på 8 ton tørreriet, pga. den lave temperatur på forvarmningen fra genvindingen afkast Der er i dag et vandbåret genvindingsanlæg 

på røggas afkastet, men dette anlæg anvendes pt. pga. utætheder på den ene veksler og giver ikke nogen stor energi besparelser pt. 

pga. systemets opbygning

Idékatalog til potentielle CO2e-reduktioner på AKS

Initiativ

Kommentar

Tomgangstab. Overalt hvor der er motorer, 

belysning, varme trykluft Der skal sættes en analyse i gang, der har fokus på tomgangs tab. Det vil sige at der ikke må stå maskiner og køre, når der ikke er 

behov. 

Trykluft. Overalt hvor der bruges trykluft Trykket skal sættes ned. Det vil kræve noget tid, da komponenter skal tilpasses lavere tryk. I de områder der ikke produceres, skal der 

lukkes for luften. Montere flow målere, for at detektere utætheder. Dette kun på hovedstrenge. Udføre kontrol af installationer, så 

lækager udbedres omgående.

Vedligehold. Produktionen
Få opbygget forebyggende vedligehold, så vi sikre optimal drift. Optimal drift vil sikre lavest mulig energiforbrug, på de maskiner der 

kører. Det vil ligeledes forlænge levetiden, og dermed spare klimaet for ny investeringer. 

Affald. Overalt

Vigtigt at vi holder fokus på vores affald. Rigtig sortering.  Købe med mindst mulig emballage. Forsøge at genbruge

Vand. Overalt

Vores helt store vandforbrug er processen. Men jeg mener at vi bør se på vand systemet, ligesom vi gør med trykluften

Undervisning. Personalet

Fortælle personalet om vores udfordring, og hvad de kan gøre. De vil tænke energi / forbrug. De vil indberette hvis der er uregelmæs-

sigheder. De skal tænke grønt når de forbruger. 

Opvarmning. Administration, vedligehold, 

pakkeri, reservedelslager, vejehus Der skal skiftes til varmepumper i nævnte områder.

Opstille eller købe andel i vindmøller
Eksternt projekt

Opstille eller købe andel i solceller anlæg Eksternt projekt

Etablerer et biogasanlæg

Stort projekt / komplekst

Halm varmeværk

Skal dog kunne levere damp med en temperatur på ca. 180 ºC. Dette vil kunne erstatte alt n-gas anvendt til tørring af stivelse og 

dampen til opvarmning i protein vådafd.Hvis temperaturen hæves yderligere på dampen, kan det også anvendes til tørring af protein. 

Stort projekt / komplekst og der skal bruges meget halm/ evt. samarbejde med Toftlund Fjernvarme 

Udskiftning af direkte fyret n-gas brænder 

til høj effektive n-gaskalorifere. For hver 1MW n-gas der forbrændes, afgiver forbrændingen ca. 178 kg vanddamp. Denne vanddamp bidrager ikke positivt til tørringen 

af stivelsen de steder hvor direkte brænder anvendes. Det er en forholdsvis stor opgave at udskifte de direkte brænder til kaloriferer, 

dels pga. pladsbehovet og pris.

Varmegenvinding af røggassen fra n-gas 

fyret kaloriferer og dampkedel via varme-

pumpe. Evt. ved at hæve temperaturen fra røggassen via en varmepumpe, kan denne varme være blive anvendelig. Kunne være meget aktuel 

på 8 ton tørreriet, pga. den lave temperatur på forvarmningen fra genvindingen afkast Der er i dag et vandbåret genvindingsanlæg 

på røggas afkastet, men dette anlæg anvendes pt. pga. utætheder på den ene veksler og giver ikke nogen stor energi besparelser pt. 

pga. systemets opbygning



Tal og diagrammer – udviklingen i CO2e-udledning 
Total CO2e-udledning
CO2e-udledningen er samlet set steget siden 2009 som følge af en øget produktion og 
en ny protein- og protamylasseproduktion, der er igangsat i 2009/2010. Den stiplede 
linje viser væksten i produktionen af kartoffelmel, som kan aflæses på den højre akse.

CO2e-udledning pr. ton kartoffelmel produceret
Figuren viser udviklingen af CO2e-udledning pr. produceret ton kartoffelmel. CO2e- 
udledningen er specielt høj i 2009/2010 som følge af indkøring af ny produktionsanlæg, 
og herefter har virksomheden reduceret CO2-udledningen med ca. 50 % pr. produceret 
ton kartoffelmel. 
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CO2e-udledning fordelt på brændsler
CO2e-udledningen er relativt høj i 2009/2010 som følge af at der er igangsat en ny 
 protein- og protamylasseproduktion.

CO2e-udledning pr. afdeling alene baseret på elforbrug

Ton CO2e

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

’19/’20’18/’19’17/’18’16/’17’15/’16’14/’15’13/’14’12/⁄13’11/’12’10/’11’09/’10
År

Ton CO2e

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

’19/’20’18/’19’17/’18’16/’17’15/’16’14/’15’13/’14’12/⁄13’11/’12’10/’11’09/’10
År

AKS  KLIMAREGNSKAB  2019/2020     11

Naturgas Kartoffelmel

Administration

Truck/traktor ProtamylasseElektricitet Protein

Lønarbejde AKM



Tal og diagrammer – udviklingen i CO2e-udledning 
CO2e-udledning pr. afdeling alene baseret på naturgasforbrug
CO2e-udledningen er samlet set steget siden 2009/2010 som følge af en øget produkti-
on og en ny protein- og protamylasseproduktion, der er igangsat i 2009/2010.

CO2e-udledning fra kartoffelstivelsesproduktion 
Figuren viser udviklingen i CO2e-udledning pr. produceret kg stivelse. Der ses et markant 
fald fra 120 kg CO2e/kg stivelse i 2009/2010 til 68 kg CO2e/kg stivelse i 2019, hvilket 
svarer til en reduktion på næsten 50 %.
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CO2e-udledning fra proteinproduktion
Figuren viser et fald i CO2e-udledningen pr. produceret kg protein fra 1.067 kg CO2e/kg 
protein i 2009/2010 til 588 kg CO2e/kg protein i 2019/2020, svarende til en reduktion på 
45 %

CO2e-udledning fra protamylasseproduktion 
Figuren viser et fald i CO2e-udledningen pr. produceret kg protamylasse fra 86 kg CO2e/
kg protamylasse i 2009/2010 til 29 kg CO2e/kg protamylasse i 2019/2020, svarende til en 
reduktion på næsten 70 %.
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Tal og diagrammer – udviklingen i CO2e-udledning 
CO2e-udledning fra pulpproduktion 
Figuren viser nøgletal for CO2e-udledningen pr. produceret kg pulp. Siden 2009/2010 er 
CO2e-udledningen faldet fra 307 kg CO2e/kg pulp til 161 kg CO2e/kg pulp i 2019/2020, 
svarende til en reduktion på 52 %.
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Generelt er AKS’ CO2regnskab baseret på 
data fra vores certificerede energiledelses
system og emissionsfaktorer fra f.eks. 
 Energistyrelsen og Energinet.dk

Emissioner fra scope 1
Emissioner fra scope 1 fremkommer ved brug af 
diesel til transport i trucks og traktorer og naturgas 
til procesenergi og opvarmning af bygninger.

Udledning fra diselforbruget
Udledning fra dieselforbrug omfatter forbrug til 
egne og ejede køretøjer. Udledningen er opgjort ud 
fra antal forbrugte liter og en emissionsfaktor pr. 
liter diesel. Antal liter forbrugt opgøres for regn-
skabsåret.

EmissionsCO2e = liter diesel * EFdiesel

Hvor EF = Emissionsfaktor i kg CO2e/liter.

Udledning fra naturgas
Udledning fra naturgas til procesenergi og opvarm-
ning af AKS’ bygninger er opgjort ud fra forbrugt 
mængde N-gas i m3 omregnet til GJ og en emissi-
onsfaktor fra Energistyrelsens standardfaktorer. 
Forbruget af N-gas hentes fra AKS’s “Energi-
styringssystem”.

EmissionsCO2e = GJ * EFngas

Hvor EF = Emissionsfaktor i kg CO2e/GJ.

Referencer
Diesel: Standardfaktorer diesel (ens.dk)
N-gas: Standardfaktorer naturgas (ens.dk)

Dataopsamling og regnskabspraksis

Emissioner fra scope 2
Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland emis-
sioner fra scope 2 fremkommer ved forbrug af el.

Til beregning af udledninger fra elforbrug er anvendt 
Location Based Method og med en emissionsfaktor 
fra Energinet.dk’s miljøvaredeklaration beregnet 
vha. 125 % metoden. Forbruget af el er opgjort ud fra 
virksomhedens “Energistyringssystem”.

EmissionsCO2e = kWh * EFEL

Hvor EF = Emissionsfaktor.

Referencer
El: Energinet.dk

Kontaktperson
Adm. direktør Jens Christian Jørgensen
Andels-Kartoffelmelsfabrikken “Sønderjylland” Amba
Tøndervej 3
6520 Toftlund

Tlf.: 74 83 13 43
Mob.: 81 80 12 25
E-mail: jcj@a-k-s.dk
www.a-k-s.dk
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