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Hvorfor er klima pludselig blevet en 
central overskrift i landbruget?

Landbruget er en af verdens vigtigste og mest 
uundværlige industrier:

• Mad til mennesker
• Foder til dyr
• Fibre til tøj
• Træ til byggeri 
• Kilde til energi
• Direkte indtægtskilde for stor del af befolkningen

*24% af drivhusgasudledningen stammer 
på globalt plan fra sektoren



Landbruget kan lagre 
kulstof  i jorden





Hvad kigger markedet på?

1.) Handlinger der kan reducere 
udledningen af drivhusgasser allerede i 
dag
2.) Initiativer og udvikling der kan få 
effekt på udledningen af drivhusgasser 
ude i fremtiden. 

Et generelt fokus på:
• Beskyttelse af økosystemer 

• Ændringer i produktionsformer i landbruget

• Madspilde og ændrede spisevaner

Conservation Agriculture

• Reduceret jordbearbejdning

• Efterlad planterester og/eller så efterafgrøder.

• Afgrøderotation

Op til 3 ton CO2e per hektar per år

Regenerative agriculture

• Reduceret jordbearbejdning
• Efterlad planterester 
• Alsidige efterafgrøder
• Afgrøderotation
• Brug af husdyrgødning 
• Reduceret brug af kunstgødning
• Reduceret brug af pesticider

Op til 5,5 ton CO2e per hektar per år

*Resultater fra meta-analysis fra 59 data points fra 40 internationa   



Købere i markedet:
• Banker og finansielle institutioner
• Energiselskaber
• Fødevareproducenter
• Techvirksomheder
• Producenter af forbrugsvarer
• Konsulenthuse
• Grovvareselskaber mm. fra 

industrien





Markedspladser, 
brokere og 
tradere

Standard, verifikation 
& certificering

Carbon programmer

Betaling for klimaindsats

Carbon lagring 
og reduktion

EUs kvotesystem Det frivillige marked for CO2-certifikater

Teknologi og produkter 
som skaber klimaværdi
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Landbruget begynder at 
omlægge produktionen1

CO2e reduktioner og lagring
kvantificeres og verificeres2

Virksomheder køber
certifikaterne og landmanden
betales

3

Det frivillige marked 
for CO2-certifikater 

Landbruget støttes 
finansielt fra det 
frivillige marked til at 
omlægge

Virksomheder køber
certifikater for at 
støtte en reduction I 
udledningen af
drivhusgasser



• CommodiCarbon bygges på ISO 14064-2

• Kvantificeres via metode fra CoolFarm
Alliance

• Data management platform fanger
historisk og nutidige data på markniveau

• GHG kvantificering med  API integration til
CoolFarm Alliance

• Satellit verifikation og
markidentifikationssystem
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