
1

STANDARD
Bidrag til den
danske klimaindsats
gennem skovrejsning
Version 1 - udgivet oktober 2022



2

Indhold

3 Bidrag til den danske klimaindsats
Klimaskovfonden har udviklet en ny standard for bidrag til den
danske klimaindsats. Bidragsproduktet har særlige kendetegn.

16 Permanens
Klimaskovfonden har udarbejdet retningslinjer for skovrejsning,
så der opnås en langvarige CO2-effekt.

5 Opfordring til samarbejdspartnere
Fonden opfordrer samarbejdspartnere til blandt andet at
reducere CO2-udledning i egen værdikæde og offentliggøre
klimaregnskaber.

17 Tidsperspektiver i projekter
Skovrejsning er en tidskrævende proces, og Klimaskovfonden
har fastsat tidsperspektiver for projekter for både lodsejere og
bidragydere.

6 Arealer berettiget til skovrejsning
Alle arealer, hvor skovrejsning er tilladt kan søge støtte fra
Klimaskovfonden - dog med undtagelser.

18 Dobbelttælling og parallelle rapporteringer
Klimaskovfonden forholder sig til håndtering af dobbelttælling
og parallelle rapporteringer af de opnåede CO2-effekter.

8 Klimaskovfondens addionalitetstest
Projekter skal demonstrere, at de medfører et bidrag til den
danske klimaindsats, der ikke ville opnås uden støtte.

19 CO-rapportering for lodsejere og indirekte aktører.
Der er forskel på, hvordan forskellige typer lodsejere kan bruge
CO2-effekter i deres rapportering.

11 Lækage
Klimaskovfonden forsøger at minimere lækageeffekter ved at
forholde sig til positiv og negativ lækage i nationalt og
internationalt perspektiv.

21 CO-rapportering for claim guidance for private
bidragydere
Bidrag kan markedsføres, men ikke bruges i klimaregnskabet hos
bidragydere.

13 Buffer og modelusikkerhed
Klimaskovfonden opererer med en buffer for at håndtere de
ricisi, der kan opstå ved skovrejsning.



3

Bidrag til den danske klimaindsats
Klimaskovfondens certificeringsstandard Bidrag til den danske
klimaindsats gennem skovrejsning giver virksomheder, offentlige
myndigheder, organisationer og privatpersoner mulighed for at bidrage
til, at Danmark når de ambitiøse og afgørende klimamål.

Klimaskovfonden har i første omgang udviklet et bidragsprodukt, hvor
midlet er skovrejsning på dansk jord, men de udviklede principper vil
have et stort sammenfald med kommende løsninger for
lavbundsprojekter og eventuelle klimakompensationsprodukter.

Projekttype/
produkttype

Skovrejsning Udtagning af
lavbundsarealer

Bidragsprodukt

Kompensations-
produkt

Certificeringsstandarden følger international praksis for, hvordan frivillige
CO2-enheder kan opgøres, udstedes og rapporteres.

Klimaskovfonden opfordrer samarbejdspartnere til at prioritere dybe
reduktioner i egne drift- og værdikæder, foruden de indsatser, de
gennemfører sammen med Klimaskovfonden.
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Standarden vil løbende opdateres med forhold, der stadig er under
udvikling. Det gælder bl.a. tilgang til monitorering, rapportering og
verifikation (MRV) af projekternes CO2-effekter, projektperiode,

klimaregister og governancestruktur for standarden i sin helhed.

Når midlet til bidragsproduktet er skovrejsning kan vi samtidig glæde os
over de synergieffekter det medfører. Det kan være beskyttelse af
grundvandet, akvatiske økosystemer, hensyn til biodiversitet og rekreative
værdier, som også er vigtige kriterier i fondens projekter.

Bidragsproduktet

Det produkt Klimaskovfonden har udviklet kaldes ”bidrag til den danske
klimaindsats gennem skovrejsning” – herfra bidragsproduktet.

Bidragsproduktet er kendetegnet ved, at den underliggende og løbende
effekt fra projekterne bidrager direkte til Danmarks nationale klimamål.
Det er både målsætningerne om, at CO2-niveauet skal reduceres med

70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990, at vi skal have et klimaneutralt
samfund i 2050 samt EU-reguleret Nationally Determined Contribution
(NDC) under Paris-aftalen.

Med den underliggende og løbende effekt menes for eksempel, at
opgørelserne i det nationale klimaregnskab, National Inventory Report
(NIR) opgøres efter retningslinjerne udstukket af UNFCCC, mens
Klimaskovfonden opgør projekterne jf. CO2-optag ved skovrejsning -
baggrund for Klimaskovfondens beregningsmodel. Disse er i videst
muligt omfang søgt afstemt, men opgørelserne er ikke fuldt ud identiske.
Der er for eksempel forskelle i afgrænsninger og detaljegrad, hvilket
fremgår i detaljer i CO2-optag ved skovrejsning - baggrund for
Klimaskovfondens beregningsmodel. Således vil en effekt på 1 tons CO2 i

det nationale klimaregnskab ikke opnå samme høje niveau, hvis man
bruger Klimaskovfondens beregningsmodel.

Grundlæggende vurderes effekten over tid i NIR til at være større end
effekten opgjort af Klimaskovfonden, blandt andet fordi der ikke
medtages gevinster fra høstede træprodukter (harvested wood products,
HWP) i Klimaskovfondens opgørelse.

Bidragsproduktet kan bruges af bidragydere i CSR-rapporter og
markedsføring, men da bidragsydere ikke opnår ejerskab af CO2-effekten

fra projekterne, kan de ikke indregne effekten i deres frivillige regnskaber
eller bruge dem til at opnå målsætninger under for eksempel Science
Based Targets Initiative (SBTi), Net Zero standarden og lignende.
Endvidere kan bidragsydere ikke benytte effekten til at fremføre påstande
som klimaneutralitet og lignende.

Bidragsproduktet er designet med henblik at følge retningslinjerne for
”contribution targets” beskrevet i GHG Land Sector and Removal
Guidance, september draft for review and Pilot testing (2022).

Alle skovrejsningsprojekter, der gennemføres under Klimaskovfondens
standard, vil fremgå af Klimaskovfondens register, ligesom projekternes
CO2-effekt vil være anvist i både ex-post og ex-ante omfang.
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Opfordring til samarbejdspartnere

Klimaskovfonden opfordrer alle virksomheder, der ønsker at samarbejde med fonden om klimaprojekter, til at:

prioritere planer for at indfri dybe reduktioner i egne operationer og værdikæde, inden der gennemføres finansiering af frivillige CO2-enheder

udenfor egen værdikæde

udarbejde og løbende vedligeholde et klimaregnskab, der dækker den fulde værdikæde (scope 1, 2 og 3) efter anerkendte principper som f.eks.

GHG-protokollen

løbende offentliggøre deres klimaregnskab, herunder en transparent beskrivelse af regnskabspraksis og baggrund for valgte datasæt og

metoder

løbende få klimaregnskabet valideret af en kompetent tredjepart

fastlægge og offentliggøre kort- og langsigtede klimamål afstemt med videnskaben og Paris-aftalen efter anerkendte principper, herunder

anerkendelse af kompetent tredjepart som f.eks. SBTi.
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Arealer berettiget til skovrejsning
Alle arealer, hvor der efter gældende regler kan godkendes skovrejsning,
er berettiget til at ansøge om støtte fra Klimaskovfonden til at udstede
CO2-enheder under bidragsproduktet – dog undtaget:

�. Arealer under statsligt ejerskab

�. Arealer indeholdende jordbund klassificeret som JB11 ”humusjord” af

Miljø- og Fødevareministeriet. Denne klassificering fremgår på
.Miljøgis

�. Arealer hvor selve skovrejsningsarealet udgør under 5 hektar.

Klimaskovfonden kan i specifikke ansøgningsrunder vælge at afvige fra
punkt 3. Kriterier i ansøgningsrunder, vil altid fremgå på
www.klimaskovfonden.dk

Lodsejeren har desuden pligt til at sikre, at den kommende tilplantning
ikke er i strid med planlægnings-, frednings-, vandløbsmæssige eller
andre interesser.

Klimaskovfonden ønsker herudover at minimere lækageeffekter ved ikke
at udtage de mest produktive landbrugsjorde til skovrejsning.

Indledningsvist gøres dette ved at opprioritere skovrejsning i
vandindvindingsoplande, hvor landbrugsdriften over tid må forventes at
blive ekstensiveret for at beskytte vores grundvand. På længere sigt
udarbejdes sæt af retningslinjer på dette område.

https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=lbst
http://www.klimaskovfonden.dk/
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Additionalitet og baseline

Virksomheder og privatpersoner, der giver bidrag til den danske klimaindsats gennem
Klimaskovfonden skal have vished for, at den klimaeffekt, der opnås gennem fondens projekter er
reel i forhold til hvad, arealet ellers kunne være anvendt til. Desuden skal de have sikkerhed for, at
den klimaindsats, de bidrager til, ikke var sket alligevel uden deres økonomiske bidrag.

At klimaeffekten er reel i forhold til alternativ arealanvendelse (også kaldet baseline) beskrives
yderligere i CO2-optag ved skovrejsning - baggrund for Kliamskovfondens beregningsmodel.

For at sandsynliggøre, at indsatsen ikke kunne forventes at ske under normale lovmæssige,
økonomiske eller forretningsmæssige årsager, skal alle projekter bestå en række
additionalitetstest, for at komme i betragtning til støtte fra fonden.
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Klimaskovfondens additionalitetstest
I Klimaskovfondens additionalitetstest skal projekter sandsynliggøre, at de
medfører et bidrag til den danske klimaindsats, der ikke ville opnås uden
støtte. Det er centralt i testen at demonstrere, at en alternativ benyttelse
af arealet (som landbrugsdrift) er mere rentabelt end, i dette tilfælde,
skovrejsning. Dette demonstreres oftest ved at gennemføre en analyse af
nettonutidsværdien af alle relaterede og forventede fremtidige
pengestrømme for den mest sandsynlige alternative benyttelse kontra
skovrejsning - inklusive etableringsomkostninger, støttebetaling,
driftsindtægter og -omkostninger. Resultatet skal vise, at alternativ
benyttelse er mere attraktiv end skovrejsning, eksklusiv bidrag fra CO2-

enheder, for at projektet kan påberåbe sig finansiel additionalitet.

Det er Klimaskovfondens vurdering, baseret på historiske og aktuelle
afkast ved landbrug og skovbrug, at skovrejsning i udgangspunktet er
den mest økonomisk attraktive arealudnyttelse uden bidrag (fra CO2-

enheder). Således er der udviklet en additionalitetstilgang, hvor det kun
er højproduktive plantageskove, der skal underlægges en projektspecifik
finanstest.

På den måde reducerer Klimaskovfonden de administrative byrder hos
lodsejer, så denne undgår at udarbejde unødvendige økonomiske
analyser, hvor resultatet kendes på forhånd.

For generisk at evaluere, at projekter under Klimaskovfondens rammer og
retningslinjer for skovrejsning ikke er den økonomisk mest fordelagtige
arealanvendelse, er der udarbejdet dokumentationen Sammenligning af
NPV for Klimaskovfondens skovrejsningsprojekter med NPV for fortsat
landbrugsdrift. Denne sandsynliggør det forhold, også i tilfælde af, at
projekterne etableres på vandindvindingsarealer med tabserstatning fra
vandværk. Dokumentationen er gældende til og med 31. december 2023,
hvorefter der skal udarbejdes ny dokumentation for kommende periode.
Gældende dokumentation skal til hver en tid være tilgængelig på
Klimaskovfondens hjemmeside.
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Projekter skal demonstrere additionalitet ved fire steps:

Step 1: Legal test

Projekter må ikke være påkrævet af gældende love og regler. Dette gælder for eksempel (men er ikke udtømmende):

Rejsning af erstatningsskov

Skovrejsning påkrævet af lokalplaner

Step 2: Skovrejsningstilskud

Projekter må ikke modtage andet tilskud eller støtte til selve skovrejsningen fra andre tilskudsordninger (som LDP), andre offentlige eller private
fonde og puljer eller virksomheder.

Step 3: Finanstest

Hvis der rejses skov, som falder indenfor definitionen af ”højproduktive plantageskove”, skal der gennemføres en finanstest, som skal demonstrere,
at projektet ikke er den mest rentable arealudnyttelse ift. alternativ arealudnyttelse.

For indeværende yder Klimaskovfonden ikke støtte til ”højproduktive plantageskove”, men det kunne eksempelvis blive relevant hvis andre aktører
ønsker at benytte Klimaskovfondens standard direkte med en lodsejer.

En konkret model til påvisning af, at den ”højproduktive plantageskov” ikke er den mest fordelagtige benyttelse af arealer, er endnu ikke udviklet.

Indtil 31. december 2023 består skovrejsningsprojekter etableret efter Klimaskovfondens srammer og retningslinjer for skovrejsning automatisk
finanstesten baseret på Sammenligning af NPV for Klimaskovfondens skovrejsningsprojekter med NPV for fortsat landbrugsdrift.
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Step 4: Gængs praksis og andre kommercielle formål

Denne test er subjektiv og har til formål at vurdere, om projektets karakter allerede er gængs praksis uden bidrag fra CO2-enheder eller tjener andre

kommercielle formål, der sandsynliggør projektgennemførsel uanset bidraget fra CO2-enheder. I dette tilfælde kan testen ikke bestås.

Dette kunne eksempelvis være beplantninger, der skal hindre indkig til infrastruktur eller energiproduktionsanlæg.

Det er Klimaskovfonden, der evaluerer, hvorvidt projektet vurderes at være gængs praksis eller tjener andre kommercielle formål.

Alle projekter skal bestå alle fire additionalitetstest.
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Lækage

Klimaskovfonden forholder sig til eventuelle lækageeffekter fra
gennemførte projekter og ønsker gennem sin tilgang at søge at
minimere lækageeffekter.

Lækageeffekter kan være både positive og negative.

Negative og positive lækageeffekter kan indfinde sig både lokalt hos
lodsejer (hvis lodsejer selv tilvejebringer ophørt produktion andetsteds på
egne arealer), nationalt eller internationalt.

Lækageeffekter er grundlæggende et område med et begrænset
omfang af empiriske studier og manglende national og international
konsensus. Således vil Klimaskovfonden løbende orientere sig mod
eventuelle nye afdækninger og evaluere behov for at opdatere
Klimaskovfondens lækagetilgang.

Negativ lækage opstår hvis:

Den oprindelige produktions GHG-udledninger fra energiforbrug og
arealanvendelse opstår andetsteds.

Etableringen af produktionen andetsteds måtte være genstand for
reduktion af eksisterende CO2-lager fra ændret arealanvendelse.

Positiv lækage opstår hvis:

Etablering af produktion på nye arealer (som tømmerprodukter)
eksempelvis modvirker fældning af skov andetsteds.

 
De Økonomiske Råd (DØRS) har i 2019 og 2020 i den årlige Økonomi og
Miljø rapportering kortlagt lækagerater fra forskellige sektorer, herunder
landbrugssektoren. I den seneste udgave (2020) angiver de en generel
lækagerate fra landbrugssektoren på 35% (med følsomhed op til 85%) ved
indføring af en CO2-afgift på 1.200 kroner. Lækageraten defineres som

”andel af reduceret udledning indenlands, der opstår udenlands”.
Lækageraterne er inklusiv eventuelt bidrag fra ændret arealanvendelse.

Langt størsteparten af de danske private skove og alle offentlige skove er
underlagt fredskovspligt. Dette, og løbende tilgang af nye skovprojekter,
har medvirket til at bevare eksisterende skove og en løbende udvikling af
skovarealet i Danmark. Siden Folketinget i 1989 vedtog målet om at
fordoble skovarealet over 75 år, er skovarealet steget fra omkring 532.000
til 632.711 hektar. Således anses det for usandsynligt, at
skovrejsningsprojekter i Danmark giver anledning til væsentlige
indenlandske kulstoftab udenfor projektarealet
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Klimaskovfondens tilgang til lækage

International negativ lækage: 
Bidragsproduktet vedrører et bidrag til de nationale og geografisk afgrænsede mål. For at sikre, at rapporteringer, tilgange og kommunikation
afgrænsningsmæssigt flugter, medtages ikke internationale lækageforhold for bidragsproduktet.

National negativ lækage: 
Der indregnes en 100% indenlands lækagerate ift. oprindelig landbrugsproduktion for arealanvendelse og energiforbrug. Grundet fredskov og
skovpraksis medtages ingen effekter fra ændret arealanvendelse. Lækagen indregnes ved, at der i CO2-modellen ikke medtages klimagevinsten for

arealanvendelse og energiforbrug fra ophørt landbrugsdrift.

DØRS analyser understøtter dette som en konservativ tilgang (trods denne analyse har et internationalt perspektiv).

Lodsejer negativ lækage: 
Såfremt lodsejer flytter oprindelig produktion på projektareal andetsteds på lodsejerkontrollerede arealer og såfremt produktionsflytningen giver
anledning til tab af væsentlige kulstoflagre, skal dette kulstoftab opgøres efter IPCCs retningslinjer. Væsentlige kulstoflagre defineres som over 5% af
projektets samlede opgjorte CO2-effekt. Dette kulstoftab skal fratrækkes projektets CO2-effekt.

Positive lækageeffekter:

Der indregnes ingen positive lækageeffekter fordi det vurderes som spekulativt og fordi effekter først vil indfinde sig efter lang tid.
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Buffer og modelusikkerhed
Klimaskovfonden arbejder med en buffer, hvor en delmængde af projekternes budgetterede CO2-

effekter tilsidesættes. Dette sker for at håndtere risici for, at den forventede klimaeffekt ikke opnås.
På den måde har bidragsydere sikkerhed for, at den effekt, de har bidraget til, rent faktisk finder
sted.

Bufferen etableres som en fælles buffer for alle projekter under Klimaskovfondens standard,
herunder både skovrejsnings- og lavbundsprojekter samt eventuelle
klimakompensationsprodukter. Udover en buffer etableres også en modelusikkerhed.

Risici for manglende effekt af skovrejsning
Skovrejsningsprojekter kan udsættes for hændelser eller fejlprojekteringer, som stopper eller
forsinker kulstoflagring, og hændelser, der frigiver tidligere lagret kulstof.

Disse hændelser kan både forekomme lokalt (hændelse, der rammer én skov for eksempel
skovbrand) eller i en mere global kontekst (hændelse, der rammer større områder og dermed flere
skove samtidig for eksempel sygdomsudbrud for særlige træarter).

Hændelserne kan ligeledes forekomme utilsigtet (for eksempel grundet tørke) eller tilsigtet (for
eksempel hvis en lodsejer vælger at renafdrive en skov).

Sådan klassificeres
hændelser

Utilsigtede hændelser

Stormfald

Insekt og sygdom

Tørke

Oversvømmelser

Brand

Fejlvurderet generisk bonitet

Tilsigtede hændelser

Øget tynding eller hugst

Manglende skovdrift, der reducerer

vækst

Fejlvurderet individuel bonitet

Klimaskovfonden opstiller en række foranstaltninger og retningslinjer, der skal minimere risici for utilsigtede hændelser. Det er for eksempel krav om,
at de skove, der plantes er robuste skove, at der tinglyses en fredskovspligt med videre. Dette uddybes i Klimaskovfondens rammer og retninglinjer for
skovrejsning.

 En lodsejer pålægges at rapportere til Klimaskovfonden, hvis der indtræder en tilsigtet eller utilsigtet hændelse på projektarealet i projektperioden.

https://publikationer.klimaskovfonden.dk/kriterierkovrejsning/
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Klimaskovfondens tilgang til
buffer

Klimaskovfonden afsætter 15% af
projekternes budgetterede CO2-effekt til

bufferen, der skal håndtere tilsigtede og
utilsigtede lokale og globale hændelser
fordelt på følgende:

Tilsigtet tab ved ikke-budgetteret hugst:

5%

Utilsigtede lokale hændelser: 5%

Utilsigtede globale hændelser: 5%

Det vil løbende blive evalueret, hvorvidt
bufferomfang er tilstrækkeligt og rimeligt jf.
gældende risikofaktorer.

Usikkerhed ved modellen
Klimaskovfonden afsætter yderligere 5% af CO2-effekten til modelusikkerhed mellem CO2-

modellens projektering (budget) og projekternes endelige og løbende monitorering og
verifikation. Denne modelusikkerhed skal modvirke, at en stor del af projekterne skal
bufferkorrigeres mellem oprindeligt budget og endeligt verificeret CO2-lager. Konsekvensen af at

introducere modelusikkerheden er, at projekterne i gennemsnit gerne skal opnå 5% højere CO2-

effekt ved verifikation mod projekteret budget fraregnet buffer.

Hvis der ved monitorering og verifikation af projekterne opnås flere CO2-enheder end budgetteret,

tilfalder disse enheder lodsejer.

Når der er taget hensyn til buffer og modelusikkerhed, betyder det samlet set, at Klimaskovfonden
godskriver 80% af projekternes forventede CO2-effekt ex ante over projektperioden som

bidragsprodukt.
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Buffertransaktioner
Der kan i løbet af skovrejsningens projektperiode opstå et behov for at
overføre CO2-enheder fra fælles buffer til det enkelte projekt. Denne

situation optræder i følgende tilfælde:

Ved monitorering og verifikation identificeres CO2-lager mindre end

budgetteret, fratrukket sikkerhedsfaktorer.

Hvis lodsejer indrapporterer tilsigtet eller utilsigtet hændelse, således,

at den forventede CO2-effekt ved kommende monitoreringer og

verifikationer ikke forventes at kunne opnås.

Hvis der opstår behov for at tilføre CO2-enheder til projekter på grund af

utilsigtede hændelser, overføres CO2-enheder fra buffer til projektet uden

beregning for lodsejer.

Hvis der opstår behov for at tilføre CO2-enheder til projekter på grund af

tilsigtede hændelser, skal lodsejer kompensere for overførslen.

Kompensationsprisen fastsættes baseret på den højeste af følgende to
priser:

Den gennemsnitlige enhedspris for CO2-enheder givet til

bidragsproduktet i Klimaskovfonden 12 måneder op til dato hvor der
identificeres et transaktionsbehov.

Den oprindelige enhedspris for CO2-enheder for det specifikke

projekt tillagt inflation baseret på nettoprisindekset.
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Permanens
Det er afgørende, at fondens skovrejsningsprojekter opnår en langvarig effekt. Derfor skal alle projekter søge
om at opnå fredskovspligt under Skovloven administreret af Miljøstyrelsen. Herudover pålægges alle
projektarealer en servitut, som blandt andet indeholder følgende for at sikre permanens:

Fredskovarealet skal drives med sigte på at opretholde et permanent skovklima og etablering af lokalt

tilpasset, uensaldrede blandingsskov. Man må herunder ikke anvende renafdrifter >1 ha eller afdrive > 15% af
det samlede fredskovareal indenfor hver 10 års driftsperiode.

Fredskovarealet skal anlægges i overensstemmelse med PEFC’s principper for bæredygtig skovdrift

og/eller FSC’s principper for ansvarlig skovdrift eller tilsvarende kvalificeret, anerkendt grundlag, så det er
muligt (men ikke et krav) at opnå certificering.

Fredskovarealet skal forsikres imod brand og stormfald eller tilsvarende grundlag til sikring af skovens

varige CO2-lager.  

Matrikelejer pålægges at kompensere Klimaskovfonden for transaktioner med Klimaskovfondens

fællesbuffer for CO2-enheder, hvis der ikke opnås projekteret CO2-effekt på projektarealet grundet

tilsigtede hændelser.



17

Tidsperspektiver i projekter
Skovrejsning er en tidskrævende proces, men samtidig ønsker og forventer bidragydere at se umiddelbare resultater af deres klimahandling. Det
forsøger Klimaskovfonden at tage højde for og opererer derfor med tidsperspektiver både for lodsejere, der ansøger om støtte til et
skovrejsningsprojekt, og for bidragydere, som virksomheder, organisationer og privatpersoner, der giver bidrag til den danske klimaindsats.

Tidsperspektiver for lodsejere

Følgende tidsaspekter gør sig gældende for lodsejere, der ønsker at
gennemføre skovrejsningsprojekter med støtte fra Klimaskovfonden:

Skovrejsningen skal etableres senest 2 år efter dato for tilsagn.

Der kan alene opnås støtte til projekter, der endnu ikke er etableret.

Tidsperspektiver for bidragsydere

Klimaskovfonden giver et løfte til bidragsydere i forhold til, hvilke
skovrejsningsprojekter, deres bidrag kan finansiere. Bidrag kan gå til
projekter der:

etableres (beplantningsdato) fra bidragsdato og 3 år frem

har et aktivt og gældende tilsagn, men endnu ikke er etableret

allerede er etableret op til 2 år før bidragsdato.
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Dobbelttælling og parallelle rapporteringer

Frivillige og regulererede klimaregnskaber og klimamål for forskellige aktører såsom stat,
kommune, lodsejere, virksomheder og værdikædeaktører har forskellige og overlappende
afgrænsninger. Derfor kan et projekts CO2-effekt potentielt indgå i flere regnskaber og potentielt

bidrage til at opnå flere mål. Dette kan give anledning til både dobbelttælling og parallelle
rapporteringer, jf. de definitioner, der følger.

Klimaskovfonden har defineret følgende niveauer indenfor klimahierarkiet:

Niveau 1: Stat og FN, der primært er territorielt og reguleret under Paris-aftalen. Der kan dog
også være andre frivillige indsatser i dette niveau for eksempel staten som virksomhed, der har
opstillet selvstændige mål udenfor NIR og NDC.

Niveau 2: Kommuner, der er frivilligt og primært territorielt med afsæt i opgørelser og mål under
DK2020-indsatser. Der kan også her være yderligere frivillige indsatser udenfor DK2020 som
selvstændige mål for kommunen som virksomhed udenfor DK2020.

Niveau 3: Private virksomheder og individer, der gennemfører frivillige indsatser og
rapporteringer, primært med omdrejningspunkt i deres aktiviteter og værdikæde typisk opgjort
efter GHG-protokollens retningslinjer. Målsætninger vil ofte tage afsæt Science Based Target
Initiative.

Eksempel
Hvis en landmand udskifter belysning i sin
stald til LED, falder elforbruget. Hvis
landmanden fx er leverandør til Arla og
udarbejder klimaopgørelse gennem
Klimatjek, reduceres landmandens scope 2-
udledning. Arla opnår, som
værdikædeaktør, gevinst i deres scope 3-
opgørelser og bidrag til deres mål i forhold
til SBTi jf. GHG-protokollen. Kommunen,
som landmanden bor i, kan registrere CO2-

effekten i deres DK2020-regnskab, der har
geografisk afsæt, og tiltaget indgår
ligeledes i NIR til statens opnåelse af
Klimalovens mål og NDC.

Ovenstående eksempel og niveaudefinitioner viser dels sammenhængen mellem klimahierarkiets niveauer indenfor klimarapporteringer og dels,
hvordan CO2-indsatser kan være genstand for parallelle rapporteringer mellem de forskellige aktører og deres respektive niveauer.
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Sådan definerer vi parallelle rapporteringer

Parallelle rapporteringer er almindeligt forekommende og opstår,
når den samme CO2-enhed benyttes af forskellige aktører på

forskelligt registreringsniveau, jf. klimahierarkiets niveauer, til at indgå i
deres respektive opgørelser og målopfyldelse.

Det kan eksempelvis være hvis samme CO2-enhed indgår parallelt i

Danmarks klimaregnskab og i kommunens DK2020-regnskab og
bidrager parallelt til begges mål.

Sådan definerer vi dobbelttælling

Dobbelttælling opstår i det tilfælde, at 1) samme CO2-enhed benyttes

af samme aktør til at indgå i to forskellige opgørelser og
målopfyldelser, eller 2) den samme CO2-enhed indgår i to forskellige

aktørers opgørelser og målopfyldelse på samme registeringsniveau jf.
klimahierarkiets niveauer.

Det kan eksempelvis være hvis samme CO2-enhed indgår i to

kommuners regnskab til begges målopnåelse.

Håndtering af dobbelttælling
Klimaskovfondens standard for bidrag accepterer parallelle rapporteringer af CO2-effekter fra vores

projekter mellem Klimahierarkiets niveauer, når der er tale om:

�. Stat – til indregning i NIR og opnåelse af NDC og Klimalov (efter principperne udarbejdet af

FN)

�. Kommune – til indregning i frivilligt regnskab og mål med geografisk afsæt (typisk GHG-GPC

og DK2020-mål)

�. Privat virksomhed og privatperson – til indregning i frivilligt regnskab og mål (typisk GHG-

protokol og SBTi-mål)

I Klimaskovfondens standard for bidragsproduktet må CO2-enheder ikke være genstand for

dobbelttælling. Hvis en CO2-enhed undergår dobbelttælling, vil 1 tons CO2 fremstå med en effekt

af 2 tons.

Ovenstående definitioner og foreskrifter er udslagsgivende for Klimaskovfondens regler for CO2-

rapportering og Claim Guidance. 
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CO2-rapportering for lodsejere og direkte

aktører

Alle skovrejsningsprojekter i Klimaskovfondens standard for bidrag må indgå i følgende CO2-rapporteringer og

målopfyldelse samt have følgende ejerskab af CO2-effekter:

Staten:

CO2-effekten kan indregnes i NIR og opnåelse af NDC og Klimaloven (efter principperne udarbejdet af UNFCCC).

 Kommuner:

CO2-effekten kan indregnes i frivilligt regnskab og klimamål med geografisk afsæt (typisk GHG-GPC og DK2020 mål). Klimaskovfonden opnår

retten til CO2-effekten og videreformidling af denne.

Private lodsejere, herunder kirker:
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Private lodsejere beholder rettighederne til CO2-effekten, som ikke kan videresælges eller videreformidles til tredjepart.

Den løbende CO2-effekt kan indgå i lodsejers egne frivillige CO2-opgørelser og mål (som Klimatjek, Klimavejen, ESGreen Tool og lignende)

Den løbende CO2-effekt må indgå i rapporteringer i lodsejers værdikæde (jf. GHG-protokollen gældende regler for scope 1, 2 og 3)

Klimaskovfonden pålægger ikke lodsejer begrænsninger i forhold til at benytte den løbende CO2-effekt til reduktion af kommende omkostninger

eller kommende krav fra statslige reguleringer såsom en CO2-afgift.

Verificerede CO2-enheder opnår ved verifikation straks status af ”benyttet” i Klimaskovfondens klimaregister.

Klimaskovfonden:

Klimaskovfonden opnår ikke ejerskab af CO2-effekten, der opnås gennem projekter, der gennemføres af private lodsejere og kirker.

Projekternes CO2-effekt fremgår af Klimaskovfondens klimaregister med anvisning af både ex-ante effekt og ex-post effekt.
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CO2-rapportering og claim guidance for

private bidragydere

Når der er tale om et bidrag til den danske klimaindsats kan private bidragydere ikke indregne
klimaeffekten i deres klimaregnskab. Virksomheder må gerne omtale deres bidrag og bruge det i
markedsføring indenfor visse retningslinjer, for eksempel at det tydeligt fremgår, at klimaeffekten
indtræffer på sigt.

Bidrag i klimaregnskaber
For private bidragsydere gælder følgende CO2-rapporteringsforhold:

�. Bidragsyder kan ikke indregne CO2-effekten i egne frivillige klimaregnskaber eller

videreformidle CO2-effekten.

�. Bidragsyder kan ikke benytte CO2-effekten til at modvirke eksisterende eller kommende

regulative krav som kvoteindregning eller en CO2-afgift.

Markedsføring af bidrag
Private bidragsydere må markedsføre og offentligt give udtryk for, at de bidrager til den danske klimaindsats, men følgende retningslinjer
skal overholdes:
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�. Private bidragydere må formidle, at de har givet et bidrag til de nationale klimamål, den nationale grønne omstilling eller tilsvarende

formuleringer.

�. Bidraget skal straks kan omtales i ex-ante CO2-omfang fra den fulde projektperiode opgjort af Klimaskovfonden.

�. Alle formuleringer vedrørende ex-ante CO2-enheder skal udarbejdes på sådan vis, at det ikke fremstår som om, at effekten allerede har fundet

sted, men så det forstås, at den vil indfinde sig i fremtiden.

�. Bidragsyder må sætte deres bidrag i relation til opgjorte CO2-udledninger på virksomhed-, mærke-, produktniveau eller tilsvarende, hvis det

tydeligt fremgår, at det er i afgrænset omfang og periode. Det skal kunne dokumenteres og følge anerkendte retningslinjer som for eksempel
GHG-protokollen.

�. Bidragsyder kan ikke benytte CO2-effekten til at fremføre påstande om klimaneutralitet eller tilsvarende formuleringer på virksomheds-, produkt-

eller mærkeniveau, eller tilsvarende.

�. Bidragsyderens kommunikationen skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Markedsføringsloven, herunder skærpelse omkring

forbuddene mod vildledning i markedsføringslovens §§5 og 6.

�. I omtale af bidraget skal det tydeligt fremgå, at det er opnået gennem Klimaskovfonden.

�. Bidragyders løbende kommunikation om status på CO2-effekternes overgang fra ex-ante til ex-post , skal være i overensstemmelse med den

gældende status i Klimaskovfondens register.

�. Benævnelse af Klimaskovfonden, benyttelse af Klimaskovfondens logo og konkret omtale eller visualisering af specifikke projekter, skal følge

Klimaskovfondens retningslinjer for Markedsføring.

Eksempler på accepteret
markedsføring:
I disse eksempler på påstande i markedsføring,
der kan accepteres, fremgår det tydeligt, at der
er tale om en CO2-effekt, der vil opnås på sigt

(over de næste hundrede år) og som forholder
sig til en udledning, der er afgrænset i omfang
og periode (firmabilers kørsel i 2021).

Hansen A/S har gennem Klimaskovfonden givet et bidrag til den nationale grønne omstilling

ved skovrejsning der over de næste 100 år vil binde 100 tons CO2.

Gennem Klimaskovfonden har Hansen A/S givet et bidrag til Danmarks klimamål på 100 tons

CO2æ. Det svarer til, at CO2-udledningen fra vores firmabilers kørsel i 2021 vil blive lagret i
træer i Danmark over de næste 100 år.




