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Vi løser kun klimakrisen ved at reducere vores CO2-udledninger markant. Men 
klima-kompensation med plantning af træer i udviklingslande kan for nogle 
virksomheder være en del af løsningen i en overgangsperiode. 
 

Klimaforandringerne kræver handling nu. Det er ikke længere nogen nyhed, at 
konsekvenserne bliver uoverskuelige, hvis den globale temperaturstigning stiger 
med mere end 1,5-2 grad.  

Derfor må alle midler tages i brug. Først og fremmest skal danske virksomheder 
afsøge alle muligheder for at reducere deres CO2-udslip i den daglige produktion og 
drift. For det andet skal de udslip, der ikke kan reduceres på den korte bane, 
kompenseres. 

Klimakompensation kan se ud på mange måder, men der kan være langt mellem 
troværdige løsninger. I Folkekirkens Nødhjælp har vi udviklet klimaaftaler, der er 
baseret på vores arbejde med klimatilpasning i udviklingslande. 

Sammen med vores partnere og lokalbefolkningen planter vi træer i Uganda, der 
kompenserer for danske virksomheders CO-udledning - og derved mindske deres 
CO2-aftryk. Vi sikrer samtidig, at CO2-optaget er større end den CO2, der 
kompenseres for. 

Energiselskabet Natur-Energi har allerede indgået en klimaaftale med Folkekirkens 
Nødhjælp, og vi er i dialog med rejseselskaber, interesseorganisationer og 
industrivirksomheder, der ønsker at bruge kompensations-muligheden som en del af 
deres grønne omstillings-strategi. 

Klimaforandringerne kan allerede mærkes, særligt i verdens fattigste lande, selvom 
udledningerne i høj grad er skabt af de rigeste. 

Vores partnere i for eksempel Mali, Uganda og Kenya kan allerede konstatere, 
hvordan landbrug er påvirket, og klimarelaterede katastrofer truer udviklingen. 
Klimatilpasning- og nødhjælp er derfor en integreret del af Folkekirkens Nødhjælps 
kompensationsordning.  

https://www.noedhjaelp.dk/erhverv/klimaaftale


Det er vigtigt for os at understrege, at den langsigtede løsning naturligvis er en 
bæredygtig omstilling, der fører til markant reduktion af CO2-udledninger. Men 
kompensation kan være en del af løsningen i en overgangsperiode. 

 


