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DELGEN TIL SENERE 

Som en reaktion på klimaforandringerne ønsker stadigt flere danske 
virksomheder at kompensere for deres negative påvirkning af klimaet. 

Vi har derfor valgt at skrue kraftigt op for klimaambitionerne, og som den 
første danske nødhjælpsorganisation tilbyder vi konkrete klimaaftaler med 
erhvervslivet. Aftalerne skal være med til at hjælpe verdens fattigste med at 
tilpasse sig de nye barske vejrforhold og sideløbende sikre, at danske 
virksomheder – og deres kunder – kompenserer for udledning af 
drivhusgasser. 

Tilgangen med klimakompensation, hvor der investeres i for eksempel CO2-
reducerende skov i udviklingslande som kompensation for egen udledning i 
Danmark, har været genstand for heftig debat. Kritikere mener, at ordet 
kompensation i denne sammenhæng dækker over aflad. 

“ 

Vi mener bestemt ikke, at danske 
virksomheder bare kan fortsætte 
udledningen af drivhusgasser som 
hidtil og så få syndsforladelse ved at 
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investere i klimakvoter andre steder i 
verden 
I Folkekirkens Nødhjælp kan vi naturligvis ikke operere med et begreb som 
aflad. Vi mener bestemt ikke, at danske virksomheder bare kan fortsætte 
udledningen af drivhusgasser som hidtil og så få syndsforladelse ved at 
investere i klimakvoter andre steder i verden. Derfor skal de klimaaftaler, vi 
inviterer erhvervslivet med i, være meget mere ambitiøse og have flere 
indbyggede målsætninger ud over klimakompensation. 

Solceller og akut nødhjælp 
Hvis vi skal bremse klimaforandringerne og skabe en grønnere fremtid for 
alle, så kræver det først og fremmest, at danske virksomheder og borgere 
mindsker egne CO2-udslip fra produktion, flyrejser, forbrug etc. Men det er 
ikke nok for store dele af verdens befolkning. Her er skaden allerede sket. 
Vandstanden er steget mange steder, og andre steder er det helt stoppet med 
at regne. 

Derfor sikrer en klimaaftale mellem Folkekirkens Nødhjælp og danske 
virksomheder investeringer i langsigtet klimahjælp, der skal skabe robuste 
samfund i verdens fattigste lande. 

Aftalens virksomhedspart er med til at igangsætte en omlægning til 
tørkeresistente afgrøder, alternative energikilder som solceller og 
biobriketter, nye indtægtsmuligheder og adgang til drikkevand, så folk kan 
opretholde livet der, hvor de er. Og klimaaftalerne har samtidig fokus på yde 
akut hjælp til verdens fattigste i form af evakuering og nødhjælp, når 
katastrofen rammer. 

Endelig er klimakompensation en integreret del af en klimaaftale. Sammen 
med vores lokale partnere planter og vedligeholder vi skov i Uganda. Det 
betyder, at virksomhedsparten kan kompensere for egen CO2-udledning i 
Danmark ved at købe træer, der reducerer de drivhusgasser, der er årsagen til 
klimaforandringerne. Samtidig er træerne til stor gavn for lokalbefolkningen. 
Træer modvirker jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser. De 
giver skygge og frugt, der er en vigtig indtægtskilde. 

Ikke en løsning i sig selv 
En af de virksomheder, der netop har indgået en klimaaftale med 
Folkekirkens Nødhjælp, er Natur-Energi, der ejes af det store danske 
energiselskab NRGi. Med den nye aftale kan Natur-Energi tilbyde kunderne et 
klimavenligt strømprodukt. Vi kalder det Nødstrøm, fordi træplantning fuldt 



ud kompenserer for den strøm, der kommer ud af kontakten. Samtidig 
bidrager kunderne til klimasikring og nødhjælp i verdens fattigste lande. 

Selvom Danmark ofte er et foregangsland, når det kommer til den grønne 
omstilling, så er vi stadig et af de lande i verden, der udleder mest CO2 pr. 
indbygger. Vi rækker derfor ud til de danske virksomheder, der vil reducere 
deres CO2-aftryk, samtidig med at de vil sikre hjælp til de mennesker, der står 
i første række, når klimaforandringer rammer. 

Klimakompensation kan ikke i sig selv løse de langsigtede globale 
klimaudfordringer. Vi skal finde nye, bæredygtige måder at leve på. 

Men i en overgangsperiode er det nødvendigt, hvis målsætningen fra den 
internationale Paris-aftale om at holde den globale temperaturstigning på 1,5 
grader skal være realistisk. 

Det har intet med synd at gøre. Det handler om sund fornuft. 

De udledninger, vi kan reducere, skal reduceres, og der, hvor det ikke er 
muligt, skal vi se på mulighederne for klimakompensation og støtte til 
klimatilpasning. 

 


