Rethink Business 4 case

Globe Buddy – skift til klimavenligt foder
og lad din hund blive klodens ven
2022

Hunden er en klimasynder, men problemet
er reelt det, som vores firbenede ven spiser.
Traditionelt hundefoder har nemlig et højt
klimaaftryk, og Globe Buddy er derfor et
alternativ for alle hundeejere, som ønsker et
mere bæredygtigt kæledyrsliv. De får således
mulighed for at servere foder og godbidder
med et lavere klimaaftryk. Da Globe Buddy
fokuserer på udvikling af klimavenlige foderløsninger, er det især ved valg af ingredienser,
at der kan opnås et forbedret CO2-aftryk.
Forretningsmodel
Globe Buddy vil med den nye forretningsmodel udvikle nye produkter i kategorien
’petfood’, hvor man substituerer protein- og
fedtkilder med bæredygtige alternativer. Produktudviklingen har primært fokus på planteog insektbaserede ingredienser, og fx kan det
nuværende fuldfoderprodukt Blue optimeres
ved at substituere animalsk fedt med vegetabilsk fedt og dermed reducere klimaaftryk
yderligere.
Til foderet Blue bruges frisk afskær fra norsk
opdrætslaks, hvor de næringsrige proteindele
fra fiskens krop og hoved upcycles.

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: Globe Buddy ApS
• Grundlagt/oprettet: 2019
• Primært produkt i Rethink Business:
Fuldfoder og godbidder til hunde.
• Konsulent: Tomas Sander Poulsen,
Provice ApS
Klimatal:
Produktet Blue har et product carbon footprint (PCF), der er ca. 20% lavere end et
konkurrerende produkt. Ved at erstatte
animalsk fedt med vegetabilsk fedt kan PCF
reduceres fra 1,47 til 0,92 kg CO2 pr. kg
produkt inkl. transport og emballering.
Det svarer til ca. 40% i reduktion ved
ændring af blot denne konkrete ingrediens.
Kan Globe Buddy produktudvikle Blue som
forventet jf. denne beskrivelse, vil klimaeffekten være 61 tons CO2 reduceret pr. 5 mio.
kr. i omsætning.

På den måde reduceres mængden af mad, der
ofte går til spilde i fødevareindustrien. Den
cirkulære tankegang gør sig gældende for
både råvarer og emballage, og ved at bruge fx.
insekt som proteinkilde i foder og godbidder
understøttes cirkulær økonomi.
Produktion af insektprotein sker nemlig med
fødevareindustriens restprodukter som en
mask bestående af kartoffelpulp og melasse,
der ellers ofte ender i et biogasanlæg.
Under projektforløbet i Rethink Business har
Globe Buddy introduceret et sortiment af
snacks med henholdsvis insekt- og plantebaseret protein. Det bidrager til øget
markedskendskab og skaber diversitet i
produktporteføljen, hvilket for kunderne er

Verdensmål
Globe Buddy arbejder primært med verdensmål nr. 12 (Ansvarligt forbrug og produktion)
og delmålene 12.2, 12.3, 12.5 og 12.6.
De relaterer sig til flere af virksomhedens
aktiviteter fra valg af ingredienser og udvikling
af emballage til dokumentation af klimaaftryk
og kommunikation til forbrugerne.
Derudover er verdensmål nr. 17 (Partnerskaber
for handling) og delmål 17.17 af stor betydning
for Globe Buddy, der ser en styrke i
samarbejde og partnerskaber for bæredygtig
udvikling.

en god indgang til virksomhedens fuldfoder.
Skalering af Globe Buddy forventes med øget
salg på nuværende og nye digitale platforme
i Europa via optimerede webshopelementer.
Produkterne skal være nemme at købe og
dokumenteret klimavenlige med certificeret
product carbon footprint.
Læring
Rethink Business har været med til at klæde
Globe Buddy på i forhold til at arbejde med
klimaaftryk og relevante verdensmål. Konkret har virksomheden fået klarhed over, hvor
der kan opnås CO2-reduktioner, og hvordan
værdikædesamarbejdet kan styrkes med
henblik på skalering.

Faktaboks om projektet:
”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb
gennemført i 2019-2020, andet forløb 2020-2021 samt sidste forløb udelukkende for iværksættere
2021-2022. Projektet er finansieret af EU’s Regionalfond samt Erhvervsstyrelsen.
De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2-reduktion, minimering af affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer,
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som
kan læse i dette korte case format.
Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere.
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

