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CONCITO: ‘Jeg sætter i bevægelse’

Danmarks første grønne tænketank

Grundlagt 2008

Formål: Medvirke til  et lavere udslip af 
drivhusgasser og begrænsning af 
skadevirkninger af global opvarmning

Formidler klimaløsninger til politikere, 
erhvervsliv og borgere, gennem 
partnerskaber

Ledelse:
Connie Hedegaard, Formand
Bestyrelse på 6

Sekretariat på  15 + studenter

Medlemsbaseret 
ca.130 medlemmer:  
1/3 virksomheder
1/3 videnspersoner/forskere
1/3 civilsamfund



CONCITO: Programområder

+ Tværgående
• Klimafinansiering
• Klimatilpasning
• Transport, herunder fly
• Internationalt samarbejde (WRI, m fl)



Klimaindsatsen haster…

Kilde:  Global Carbon Budget. URL: http://folk.uio.no/roberan/GCB2019.shtml

Mulige forløb for Danmark

Kilde:  Klimarådet (2019) Rammer for dansk klimapolitik

Mål i klimalov 2020:
• Reduktion 70% 1990-2030
• Netto-nul senest i 2050
• ≈ -4,4% point pr år til 2030

http://folk.uio.no/roberan/GCB2019.shtml


Hvad er klimakompensation? (‘offset’)

1) Udledninger af drivhusgasser et sted… 2) Modsvares af reduktion eller optag et andet sted

3) Formidlet gennem en mekanisme for CO2 afregning

+ CO2e ÷ CO2e

Udledningsret BetalingBetaling Udledningsret Betaling



Hvad er klimakompensation?

1) Udledninger af drivhusgasser, fx

• Råvare- og arealudnyttelse

• Produktion af energi, varer og tjenester

• Transport

• Forbrug

2) Reduktions- eller optagsprojekter, fx

• Vedvarende energiprojekter

• Energieffektivisering 

• Affaldsprojekter 

• Skovbevaring

• Skovrejsning

• Mangrove retablering

• Agro forestry

• mm



Hvad er klimakompensation?

3) ‘Mekanisme’ for CO2 afregning

• Registrering og bogføring af udledninger og reduktioner

• Emissionsret, fx 1 ton CO2, der kan overføres og annulleres

• Organisation der formidler betaling og overførsel

• Organisation der kontrollerer og verificerer reduktion

• Standarder for måling, registrering, kontrol



Hvorfor? - Landene gør ikke nok! Hjælp fra markedet…



Hvorfor ? – Samfundsmæssige og individuelle motiver

• Reduktion af udledninger kan 
være dyrt for de enkelte land, 
virksomhed eller individ

• Reduktioner ”andre steder” (fx i 
udviklingslande) kan være 
billigere

• … og kan medføre andre 
udviklingsgevinster

• …der kan også være motiver 
som om branding, pligtfølelse 
og skam 



Baggrund: Klimapolitik

1992 Klimakonvention vedtages

1994 Klimakonvention træder i kraft

1995 COP1 Berlin

1997 COP 3 Kyotoprotokol vedtages
Tre mekanismer:
• Clean Development Mechanism
• ‘Joint implementation’
• ‘Carbon Emission Trading’
Muliggør international udveksling af 
emissionsrettigheder

2005 Kyotoprotokol træder i kraft

2009 COP 15 i København

2012 COP 18 Doha 
Kyoto forlænges til 2020…

2015 COP 21 i Paris

2015 Parisaftalen

Hovedelementer:
• At holde den globale temperaturstigning 

godt under 2 grader, og stræbe efter 1,5 
• At øge modstandsdygtighed mod 

klimaforandringer
• At finansiere omstillingen bl.a. ekstra 100 

mia USD pr år til udviklingslande

Hovedmekanisme: Nationale handlingsplaner, 
såkaldte NDC’er

Artikel 6: Om rammer for frivillige mekanismer 
og carbon markeder til erstatning for Kyoto
• Regnemetoder, Mekanismer, Virkemidler

Lykkedes ikke at få artikel på endeligt plads ved 
COP 23,24,25… dvs. mangler fast ramme



Carbon markeder

Compliance markeder, er ret velafgrænsede
• EU Emission Trading System (ETS) – store udledere

• Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) 11 stater i USA - kraftværker

• CORSIA - international flytrafik fra 2020

Frivilligt marked, er mindre velafgrænset
• Virksomheder

• Organisationer

• Fonde

• Borgere

• Lokale myndigheder, m.fl.

• 1000-vis af projekter i hele verden
• ‘offset’ beregnere
• Verificeringsbureauer
• Tekniske rådgivere
• Finansielle virksomheder



Frivillig klimakompensation

• Man  betaler til kontrollerede projekter der begrænser CO2 udledning og andre 
drivhusgasser i et omfang der svarer til den udledning sens aktivitet forårsager

• Kompensationshandelen sker ofte gennem non-profit offset selskaber som 
garanterer for at støtten går til relevante projekter, som reducerer den lovede 
mængde CO2 på baggrund af internationale standarder og procedurer

• Ved købet modtager man et certifikat eller et selvbestaltet ‘frikøb’ til at udlede

• Projekter er ofte i u-lande hvor finansieringsbehov er stort og 
projektomkostninger er lave  



Krav til effektive klimakompensationsprojekter 1:1

1. Skal være ‘additionelle’ (ikke gennemført alligevel)

2. Baseret på troværdig baseline

3. Kvantificeret, monitoreret, og verificeret 

4. Klar og transparent rettighedsregime

5. Repræsentere permanente emissions reduktioner

6. Tage højde for evt. afledte udledninger

7. Tæller kun én gang.

8. Undgå utilsigtede skader

Sikres bedst gennem uafhængig certificering baseret på de højeste internationale standarder



Int. standarder for klimakompensation, eksempler
Standard Etableret Kommentarer

The Gold Standard 2003 Oprettet af WWF. 1500 projekter i 80 lande. Lægger ud 

over CO2 vægt på bæredygtighed og opfyldelse af SDG’er. 

Verified Carbon Standard (VCS) 2005 Hjemmehørende hos organisationen Verra. 1300 projekter. 

Primært Fokus på CO2/GHG

Arbejder både på det officielle og det frivillige CO2-marked.

Climate, Community & 

Biodiversity Standard

2003 Startet af NGO’er med fokus på naturbeskyttelse, 

biodiversitet og bæredygtig anvendelse af jord og 

ressourcer. Supplerer VCS. Hjemmehørende hos Verra. Ca. 

100 projekter

ISO-14065 

ISO 14064-3

2013

2016

ISO-standarder for organisationer, der foretager validering 

eller verifikation of CO2-kreditter. Indgår derfor også i 

procedurer for en række af de andre standarder 

Climate Action Reserve 2001 Hovedfokus på det Californiske karbon-marked, men 

dækker også andre områder. 529 projekter



Verified Carbon Standard – eksempel fra register

Solenergiprojekt i Sydindien eksempel resultat: 

563.810 ton CO2 elimineret i perioden 18-Sept-2016 
til 27-Marts-2018

https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1768

• Beskrivelse af projektets indretning og 
virkemåde (project description)

• Validering af projektets design og forventede 
effekter (validation report)

• Dokumentation af CO2-reduktion (Verification 
report and monitoring report)

https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1768


1) Input. Først indtastes Start og Mål, Klasse, 
og der vælges mellem Single/Retur. Derefter 

trykkes ’Calculate’

2) Resultat af CO2 beregning og pris 
fremkommer. Rejsen beregnes her til at 

forårsage ca. 1,9 ton CO2. Det koster 23,28 
Euro eller 173 kr. at kompensere for. 

3)  Projektvalg. Der gives mulighed for at 
vælge mellem to konkrete projekter eller at 

lade organisationen bestemme hvilke 
projekter der skal støttes 

4) Projekt info. Der linkes til uddybende 
oplysninger om projektet. Det kan man 

vælge at sætte sig ind eller ej

Eksempel fra privat flykompensation

www.greentripper.org. Er anvendt som eksempel; ikke som anbefaling 

http://www.greentripper.org/


Kritik af kompensations projekter…



For og imod klimkompensation
Fordele:

• Kan modvirke klimaskader ved 
aktiviteter som produktion og forbrug

• Bidrager til finansiering af 
klimaprojekter, fx i ulande

• Ofte billigt/stor CO2-effekt pr krone

• Vil i bedste fald supplere politisk og 
reguleret indsats

• Kan i bedste fald give andre positive 
effekter (lokale jobs, biodiversitet)

• Ved brug af international certificering 
opnås større sikkerhed

Ulemper og risici:

• Svært at gennemskue (fjernt)

• Risiko for snyd

• Risiko for projekter der slår fejl

• Umuligt at garantere 100% 
additionalitet 

• Risikerer at ‘distrahere’ fra reelt 
nødvendig reduktionsindsats

• Kan i værste fald føre til negative 
effekter (ugennemtænkt projekt)



Mulige alternativer – eks. 1 ”Social climate trees”

Folkekirkens Nødhjælp projekt 

• Træplantning i Uganda, i afskovet/degraderet område

• Integration af klima og langsigtet udviklingshjælp (jobs, frugt, medicin mm)

• Tæt samarbejde med lokale partnere  - lokalt ejerskab og engagement

• Incitamenter til at bevare træerne

• Konservativt estimat af CO2-optag (20 år, kun over jorden)

• Løbende overvågning og måling samt dokumentation af både klima, og 
udviklingseffekt v Kbh. Universitet

• Ikke baseret på internationale certificeringsordninger, men tillid til FKN



Mulige alternativer – eks. 2 Skovrejsning i Danmark

Statslig skovfond (FL 2020; pt under udvikling)

• Støtte til skovrejsning mm i Danmark

• Kombinerer klimaeffekt med øget biodiversitet  

• Finansiering via fx frivillig kompensation for flyrejser

• Plus staten støtter med 100 mio.

……..

Kritik: langsom skovvækst i DK; risiko for lækage, samt 
risiko for dobbelttælling i national indsats betyder at int. 
certificering ikke kan opnås

For at imødegå kan ordningen kombineres med 
additionel international skovrejsning som certificeres, 
uden væsentlig fordyrelse 



CONCITOs konklusioner

• Klimakompensation kan bidrage til reelle reduktioner, men 
usikkerhederne er relativt store 

• Direkte reduktions indsats er at foretrække klimamæssigt

• International certificering er ikke 100% garanti for additionalitet og 
effekt, men er dog det meste sikre udgangspunkt

• Dog interessant at følge om de alternative tilgange er robuste

• Potentialet for kompensation vil aftage efterhånden som alle lande 
opstiller og intensiverer klimamål, og de ‘ekstra’ projekter forsvinder

• ‘I sidste ende’ skal alle udledninger mod nul og der vil være ret lidt at 
kompensere med  



CONCITO anbefalinger

• Klimakompensation må ikke være første, men sidste løsning. 

• Fokuser først på reduktionsindsats. Fx en rejsepolitik for flyvning:
• Overvej om rejsen kan erstattes af fx ferie lokalt eller virtuelle møder

• Overvej om alternativt transportmiddel til fly er muligt, fx tog, 

• Find den mest klimaeffektive flyrejse

• Kompenser primært gennem internationalt certificerede projekter

• Overkompensér, fx med 50-100% for at reducere risiko

• Stil krav om et robust offentligt garanteret regime (a la Ø-mærke)



Tak for ordet!
Email hgu@concito.dk

Læs evt. mere i notatet
https://www.concito.dk/udgivelser/flyrejser-klima-kompensation

mailto:hgu@concito.dk
https://www.concito.dk/udgivelser/flyrejser-klima-kompensation

