
CO2   KOMPENSERING 
Når CO2 udledning ikke kan undgås kan  
den kompenseres via store anerkendte  
naturprojekter, som er med til at begrænse  
mængden af CO2 i atmosfæren. 



MÆNGDEN AF CO2 I ATMOSFÆREN 
STIGER OG KLIMAET ÆNDRER SIG

 
- 

EN VERDEN I FORANDRING 
 

Befolkningen vokser med ca. en tredjedel

Efterspørgslen efter energi vokser med ca. en tredjedel

CO2 udledningen skal reduceres med ca. halvdelen

2017

7,6 MIA.

32Gt
 (netto CO2 emissioner)1

2050

9,8 MIA.

18,4Gt
 (netto CO2 emissioner)1

 

Godt under

Målet er højst

2oC 

1,5oC 
Parisaftalen sigter mod at holde den gen-
nemsnitlige globale temperaturstigning 
“godt under” 2°C i forhold til før-industrielt 
niveau. Målet er, at temperaturen ikke må 
stige med mere end 1,5°C. 

EU og Danmark har meddelt FN’s klima- 
panel IPCC et 40 % reduktionsmål i 2030 
ift. 1990. Den danske regering har sat et 
mål på 70 % inden 2030. 

1Netto CO2 emissioner fra energisystemer, ref. Shell Sky Scenario



VEJE TIL AT BEGRÆNSE NETTOUDLEDNING AF CO2

Undgå CO2 ved at   stoppe CO2 skabende aktiviteter
  benytte vedvarende energi 
  skifte til nye energiformer 

Reducer CO2 gennem   energieffektivisering 
  elektrificering
  opfangning og lagring af CO2 

Kompenser CO2 ved at    stoppe skovrydning 
  bevare udsatte naturområder 
  genetablere skov
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DET ER EN GIGANTISK UDFORDRING  
AT NEDBRINGE DEN GLOBALE CO2  
UDLEDNING
Der er ikke én løsning, men mange delløsninger

BEHOVET FOR ENERGI 
STIGER

Jordens befolkning forventes at 
stige med næsten en tredjedel 
frem mod 2050 – fra 7,6 til 9,8 
milliarder og levestandarden 
stiger. Det betyder, at behovet 
for energi også stiger. 

Selv med massiv energieffektivise-
ring vil energiforbruget stige med 
omkring 50 % frem mod 2050.

MÆNGDEN AF CO2 SKAL 
REDUCERES

For at begrænse den globale 
temperaturstigning skal netto 
CO2 udledningen reduceres 
med ca. halvdelen. 

I henhold til Parisaftalen skal 
den globale CO2 udledning 
tilbage til et niveau, som træer, 

planter og havet kan optage. 
Udledningen skal toppe så 
hurtigt som muligt og derefter 
falde hurtigt. 

I EU er målet, at CO2 udlednin-
gen skal være reduceret med 
80-95 % i 2050 i forhold til 
1990 og være tæt på nul senest 
ved udgangen af dette århund-
rede.

MANGE DELLØSNINGER

For at løfte klimaudfordringen  
er det nødvendigt at sætte ind 
på mange fronter: øget energi- 
effektivitet, massiv udbygning  
af bæredygtig energi fra sol  
og vind, elektrificering, CO2 
lagring og ikke mindst hjælp  
fra naturen selv – i form af natur- 
bevarelse, stop for skovfældning 
og storstilet plantning af skov.

NATUREN SPILLER EN 
BETYDNINGSFULD ROLLE

FN anslår, at 15-20 % af den 
årlige, globale CO2 udledning 
stammer fra skovrydning og 
dræning af vådområder. Det er 
mere end alle fly, biler og skibe 
udleder årligt. 

Problemet ved rydning og 
afbrænding af skov er tosidet. 
Dels mister kloden træernes 
kapacitet til at optage CO2 
(fotosyntese). Dels frigives det 
kulstof, der er bundet i biomas-
sen og i jorden. 

CO2 kompensering gennem 
naturprojekter er omkostningsef-
fektivt og kan skaleres på globalt 
plan. Det er en her-og-nu løsning, 
når CO2 udledning ikke kan 
undgås eller reduceres.



NATUREN KOMMER I SPIL VIA HANDEL 
MED CO2  KREDITTER
Køb og salg af CO2 kreditter er 
en nødvendig forudsætning for,  
at naturprojekter overhovedet 
etableres, og er således en 
nøgle til beskyttelse og etable-
ring af store naturområder,  
som lagrer CO2. 

Shell investerer i naturprojekter 
overalt i verden. Projekterne 
hjælper med at reducere CO2 
udledningen, og har affødte 
fordele i tråd med FNs verdens- 
mål for bæredygtig udvikling 
ved forbedrede levevilkår for 
mennesker og dyr og bevarelse 
af den biologiske mang- 
foldighed. 

Projekterne genererer certifice- 
rede CO2 kreditter, som Shell 
sælger videre til kunderne.  

Den effekt, der er ved at bevare 
de store landområder bliver om- 
regnet til den CO2 udledning, 
der ville have være, hvis områ-
det var blevet ryddet eller på 
anden måde ødelagt. Ved 
skovplantning beregnes den 
mængde CO2, som gennem 
fotosyntesen bliver bundet i  
form af kulstof i træernes  
biomasse og i jorden. 

En CO2 kredit repræsenterer 
undgåelse eller fjernelse af et 
ton CO2. 

Projekterne og dannelsen af de 
beregnede CO2 kreditter over- 
våges løbende og verificeres  
af de højeste internationalt  
anerkendte standarder som  
VCS og Gold Standard.



Standard Etableret Kommentarer

2003
Oprettet af WWF. 1.500 projekter i 80 lande. 
Lægger ud over CO2 vægt på bæredygtighed 
og opfyldelse af SDG’er (Sustainable Develop-
ment Goals)

2005
Hjemmehørende hos organisationen Verra. 
1.300 projekter. Fokus på CO2/GHG (Green 
House Gases). Arbejder både på det officielle 
og det frivillige CO2  marked.

Kilde: Eksempler på etablerede standarder til certificering af kompensationsprojekter i notatet  
”Flyrejser, klima og kompensation” (2019) af Henrik Gudmundsson, CONCITO



Shells portefølje af naturprojekter er spredt over hele kloden.  
Alle projekter:

 er verificeret af internationalt anerkendte verificeringsvirksomheder

 er tilrettelagt af erfarne projektudviklere

 har positiv påvirkning udover CO2 oplagring  
– biodiversitet, levestandard og bæredygtig udvikling

 er anerkendt af de lokale regeringer

EKSEMPLER PÅ NATURPROJEKTER

CORDERILLA AZUL PROJEKTET  
PERU 

2,5 MIO. TON CO2 OM ÅRET = 2,5 MIO. CO2 KREDITTER

Projektet understøtter et rigt økosystem med oprindelig biodiversitet, skove  
med høj CO2 binding og en multikulturel befolkning på mere end 250.000 
mennesker:  

Det beskytter 1,6 millioner hektar truet skov og gendanner nedbrudte  
landområder til dyrkning af kakao og kaffe, som små landmænd og  
lokalsamfund er afhængige af som levebrød. 

 beskytter 28 arter af høj beskyttelsesværdi

 understøtter 716 job, 30 % heraf til kvinder

 forbedrer skoler for 6 lokalsamfund

 producerer bæredygtige produkter, herunder fair trade og økologisk  
kakao og kaffe



KATINGAN MENTAYA PROJEKTET 
INDONESIEN 

7,5 MIO. TON CO2 OM ÅRET = 7,5 MIO. CO2 KREDITTER

Projektet, som omfatter 150.000 hektar jord, forhindrer skovrydning, som ville  
have ført til dræning af underliggende tørv. Området er hjemsted for adskillige 
kritisk truede dyrearter, herunder omkring 10 % af de overlevende borniske  
orangutanger:

 mere end 500 mennesker er direkte beskæftiget af projektet

 beskyttelse af 5 kritisk truede, 8 truede og 31 sårbare dyrearter

 der arbejdes tæt sammen med 34 landsbyer inden for området

 
    

Naturprojekterne er nøglen til beskyttelse og etablering af store naturområder, som lagrer kulstof.  
Men de har også store affødte fordele i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.



CO2  KOMPENSERING
I PRAKSIS
  Når du køber Shell brændstof, betaler du et mindre ørebeløb pr. liter  
for CO2 kompensering

 Shell køber løbende CO2 kreditter og betaler til de forskellige natur- 
projekter

 I starten af hvert kalenderår modtager du et certifikat på de foregående 
12 måneders køb af Shell produkter omregnet til mængden af udledt 
CO2, som er blevet kompenseret. 

 Certifikatet har et nummer, som refererer til Shells portefølje af projekter, 
som auditeres løbende af anerkendte uafhængige organisationer 

HVORFOR SHELL
 Shell har global tilstedeværelse

 Har den nødvendige kapital til at være på markedet for CO2 kreditter

 Har stor global erfaring med projekter, og har handlet med CO2  
kreditter siden 2003

 Tilbyder en portefølje af naturprojekter som auditeres løbende af  
anerkendte uafhængige organisationer
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Vi er eneforhandler af alle typer brændstof herunder 
Shell GTL Fuel og driver alle Shell tankstationerne i Danmark.

Nærum Hovedgade 8 • DK-2850 Nærum • Telefon +45 7010 2200 


