
Vi giver landmændene mulighed 
for at sætte klimaforandringerne 

på dagsordenen  



Landmænd lægger om til nye 
dyrkningsmetoder og nedsætter 
udledningen af drivhusgasser 
(GHG) 

1 

CO2 reduktioner kvantificeres og 
verificeres 2 

Virksomheder køber certifikater til 
nedsættelse af GHG udledning - 
landmanden får betaling for 
certifikater 

3 

Landmænd, drivhusgasser og virksomheder 

Kulstofkompensationer 
fra pløjefri landbrug 

Virksomheder med 
behov for at 
nedbringe deres 
carbon aftryk 



Landmandens steps I CommodiCarbon – kort fortalt 

• Landmanden signer op til CommodiCarbon programmet 
• Forpligter til ikke at pløje/lave kraftig jordbearbejdning i min. 5 år - helst 10 år 
• Sikrer sig ejerskab over jorden i denne periode  

 
• Gennemgår Certificering og Audit – foretages af 3. part firma 

 
• Marker bliver kontrolleret via satilit 

 
• Mulighed for rådgivning om pløjefri dyrkningsform 

• Og hjælp til planlægning af strategi 
 

• Årlig Verificering – foretages af 3. parts firma 
• Kontrol af, at alt er gjort som meldt ind i strategi - hvis ændringer ift. strategi gør man det 
 

• Udbetaling af certifikater  
_______________________________________________________________________________
_________ 
• Landmanden melder ind hvad der skal ske på de enkelte marker til det pågældende høstår 

 



Retningslinjer 

Råderet over arealer 
• Landmanden skal have råderet over arealerne 

 
Undgåelse af double counting 
• Landmanden må ikke sælge CO2 besparelsen til anden side 

 
Overvejelser omkring om vedligeholdelse 
• Langvarige aftaler er nødvendige for CO2 binding  
 
Bindings- & vedligeholdelsesperiode  
• En aftale er 10 år med mulighed for to fornyelser (re-cerfiticering)  

 
Definition af minimun standard  
• Det er ikke tilladt at pløje eller foretage kraftig jordbearbejdning som 

grubning eller dybdeharvning. Derfor er det heller ikke tilladt at indmelde 
marker med roer, kartofler eller andre afgrøder der forårsager kraftig 
jordbearbejdning ved høst. 
 
 
 
 
 
 
 

Typiske overtrædelser og aftalebrud 
• Afgivelse af åbenlys (og gentagende) falsk data  
• Overtrædelse af juridiske vilkår - f.eks. Salg af GHG effekten til flere parter  
• Pløjning trods forpligtelse til ikke at gøre dette 
• Manglende overholdelse af kontrakten i hele bindingsperioden 

 
Sanktioner  
• Ved overtrædelser vil der være en vurdering af hensigt og forekomster. 

Standard sanktion er udtrædelse af programmet og tilbagebetaling af 
udbetalinger 

• I tilfælde af ikke-forsætlige og delvis 1. gangs overtrædelser, kan der gives 
en undtagelse  

 
Tilbagebetaling/genbetaling  
• Tilbagekaldelsesperioden er 3 år - det vil sige, hvis en landmand begynder 

at pløje i år 5, skal udbetalingen fra år 2-4 betales igen. 
 

Håndtering af Agronomiske udfordringer 
• I helt ekstraordinære situationer vil det være acceptabelt at foretage en 

pløjning, denne vurdering vil ikke blive taget af landmandens konsulent .  
 

 
 

 



Data  til baseline definition 

• Jorden  
• Humusindhold 
• JB nummer 
• Fugtig/tør 
• Dræning 
• Rt 

• Har der været skov på arealet? 
• Jordbearbejdning – de sidste 5 år 
• Efterafgrøder  - de sidste 5 år  
• Sidste afgrøde fra marken 

• År 
• Afgrøde 
• Bejdsning af frø 
• Udbytte 
• Håndtering af halmen 

• Gødskning 
• Mængde, type og metode  

• Planteværn  
• Antal behandlinger med type  

• Energiforbrug – for marken  
 



Eksempel 



Eksempel på ejendom 

• Ejendom med 10 marker 
• 5 marker er tilmeldt CommodiCarbon programmet med 

baseline, 5 er ikke og kan jordbearbejdes som landmanden 
ønsker  

Marker ikke tilmeldt 
CommodiCarbon Marker tilmeldt CommodiCarbon – INGEN 

PLOV/KRAFTIG JORDBEARBEJDNING 



Eksempel på ejendom 

• År 1 – 5 marker tilmeldt til CommodiCarbon 

Efterafgrød
er indtil 
såning 

Vintersæd 
– sået efter 

øverlig 
harvning 

Vintersæd 
– sået efter 

øverlig 
harvning 

Vintersæd 
– sået efter 

øverlig 
harvning 

Efterafgrød
er indtil 
såning 

Total 
forventet: 

13 CO2 
certifikater 

Forventet
: 3 CO2 

certifikat
er 

Forventet
: 3 CO2 

certifikat
er 

Forventet
: 2 CO2 

certifikat
er 

Forventet
: 2 CO2 

certifikat
er Forventet

: 2 CO2 
certifikat

er 

Realiseret  
13 CO2 

certifikater 



Eksempel på ejendom 

• År 2 – 5 marker tilmeldt til CommodiCarbon 

Vintersæd 
– sået 
direkte 

Efterafgrød
er indtil 
såning 

Vintersæd 
– sået 
direkte 

Vintersæd 
– sået 
direkte 

Efterafgrød
er indtil 
såning 

Total 
Forventet : 

15 CO2 
certifikater  

Forventet
: 3 CO2 

certifikat
er 

Forventet
: 3 CO2 

certifikat
er 

Forventet
: 3 CO2 

certifikat
er 

Forventet
: 3 CO2 

certifikat
er 

Forventet
: 3 CO2 

certifikat
er 

Realiseret: 
15 CO2 

certifikater 



Eksempel på ejendom 

• År 3 – 5 marker tilmeldt til CommodiCarbon 

Vintersæd 
– sået 
direkte 

Vintersæd 
– sået 
direkte 

Vintersæd 
– sået 
direkte 

Efterafgrød
er indtil 
såning 

Efterafgrød
er indtil 
såning 

Total 
forventet: 

15 CO2 
certifikater 

Forventet
: 3 CO2 

certifikat
er 

Forventet
: 3 CO2 

certifikat
er 

Forventet
: 3 CO2 

certifikat
er 

Forventet
: 3 CO2 

certifikat
er Forventet

: 3 CO2 
certifikat

er 

Realiseret: 
13 CO2 

certifikater 



Retningslinjer 



Retningslinjer – ved indgåelse af  kontrakt 

xx Råderet over arealer 
• Ved dette step i certificeringen skal der være defineret og certificeret et unikt antal marker 
• For hver mark skal landmanden (ved dette step I certificeringen) kunne fremvise dokumentation for råderet – som enten er “bevis for ejerskab”  eller 

anskaffe en forpagtningskontrakt med minimum 1 år tilbage af kontrakten (eller for det indeværende høstår.  
• For forpagtet jord er det ikke et krav at lodsejeren giver accept til at indgå bindingsaftale . 
• Derudover er det ikke et krav om længden af forpagtning – det er landmandens ansvar at sikre at han eller hun kan overholde 

overholdelsespolitikken gennem bindings- / vedligeholdelsesperioden  
 

Undgåelse af double counting 
• Landmanden skal være I stand til at sandsynliggøre den mængde GHG han fjerner/reducerer – og dermed ikke være juridisk bundet til andre 

programmer – hverken op eller nedstrøms. 
• Når man indgår aftale skal landmanden underskrive en tro og love erklæring på at effekten ikke er solgt til anden side. 
 
Overvejelser omkring om vedligeholdelse 
• For at sikre integriteten af solgte GHG reduktioner/fjernelser,er det er krav at an indgår langvarige aftaler   
• Reduktioner der oprinder fra lavere energi realterede emissioner er per definition permanente   
• Reduktioner der stammer fra kulstof binding og jord kulstof forbedringer og efterfølgende bliver pløjet kan delvist reversere effekten. Derfor er det 

vigtigt at opretholde langvarige aftaler og disse sikres gennem en rimelig periode gennem en minimumsstandardoverholdelsespolitik 
 

Bindings- & vedligeholdelsesperiode  
• En minimums bindingsperiode (oplåsning/forpligtelsesperiode) er etableret for at sikre en fornuftig periode for jordkulstof forbedring og langvarig aftale  
• En standard bindings periode er sat til 10 år med mulighed for to fornyelser (re-cerfiticering) – der er dog også planlagt en kortere periode på 5 år. For 

den kortere bindingsperiode er der en yderligere  
• Efter udløb af bindingsperiode er landmanden forpligtet til en vedligeholdelsesperiode på 10 år for at sikre at det kulstof der er bundet I jorden forbliver 

her. 
 
Definition af minimun standard  
• Ingen konventionel pløjning – en blanding af reduceret jordbearbejdning og no-till er fuldt accepteret – begge er en variant af dyrkningspraksis og kan 

være en del af sædskiftet 
 
 

 
 

 



Politik og protokol – overtrædelser & dispensationer 

xx Typiske overtrædelser og aftalebrud 
• Afgivelse af åbenlys (og gentagende) falsk data  
• Overtrædelse af juridiske vilkår - f.eks. Salg af GHG effekten til flere parter  
• Overtrædelse af minimumsstandarden  
• Manglende overholdelse af kontrakten i hele bindingsperioden - f.eks. ikke i stand til at forny jordleje)  
 
Opdagelse: Overtrædelser forventes at blive opdaget gennem data- og satellitvalidering, stikprøvekontrol på gården 
og en række referencekontroller  

 
Sanktioner  
• Ved overtrædelser vil der være en vurdering af hensigt og forekomster. Standard sanktion er udtrædelse af 

programmet og tilbagebetaling af udbetalinger 
• I tilfælde af ikke-forsætlige og delvis 1. gangs overtrædelser, kan der gives en undtagelse  

 
Tilbagebetaling/genbetaling  
• Tilbagekaldelsesperioden er 3 år - det vil sige, hvis en landmand begynder at pløje i år 5, skal udbetalingen fra år 

2-4 betales igen. 
 

Håndtering af “Agronomiske udfordringer 
• Baseret på en professionel agronomisk vurdering kan undtagelser fra overholdelsespolitikken foretages (med en 

klar proces) 
• Formålet med den professionelle vurdering er at validere det agronomiske behov for at overskride grundreglen 

for overholdelsespolitikken og derved risikere at der skal en negativ tilbageførsel (Et eksempel er”resistent 
rajgræs med behov for en engangs pløjning  
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