Pressemeddelelse
Commoditrader lancerer klimainitiativ med økonomisk gulerod til landbruget
Under navnet CommodiCarbon lancerer Commoditrader et nyt klimainitiativ som har til formål at
certificere og derigennem kompensere landbrugets omlægning til pløjefri dyrkning og andre
initiativer inden for Conservation Agriculture principperne – også kaldet carbon farming. Initiativet
forventes at kunne øge planteavlerens gennemsnitslige årlige dækningsbidrag med 30-70%.
”Klimadebatten raser i det danske land, og både indenfor forskningen og på politisk plan blæser
vindene i højere grad end nogensinde før med Conservation Agriculture. Dyrkningsformen er en
nøgle til at opnå en væsentlig reduktion i udledningen af drivhusgasser, og det estimeres, at en total
omlægning af alt Europæisk landbrug kan skabe en 11-23% reduktion i udledningen af
drivhusgasser til atmosfæren. ”Og med samfundets bevågenhed på de klimamæssige muligheder
ved omlægning af landbruget bør de økonomiske potentialer for landbruget ikke overses”, fortæller
Ida Boesen, Commoditrader.
Helt konkret vil CommodiCarbon gøre det muligt for landmænd, at kunne planlægge en hel eller
delvis omlægning til carbon farming. Herigennem vil den enkelte landmands reduktion af
drivhusgasudledning og lagring af kulstof i jorden, kunne certificeres. De udstedte certifikater vil
blive solgt til virksomheder med ambitiøse klimamål, og som landmand vil man derigennem få en
finansiel støtte til en mere klimavenlig produktion.

Økonomien er ikke til at betvivle
Inspirationen til initiativet kommer fra USA, hvor man ser en stor tilknytning til Conservation
Agriculture samt en aktiv handel med carbon certifikater fra de lokale landbrug. Den store fordel i
certifikater som disse er den direkte sporbarhed og dermed den store troværdighed i et
handelsperspektiv. Det er med en digital tilgang yderligere muligt at påvise koordinatpræcision på
markniveau – og det er interessant for certifikatkøbere der ønsker at medfinansiere den
klimarelaterede omlægning af landbruget.
”Interessen i carbon certifikater fra landbruget er på globalt plan steget markant i løbet af de seneste
år, hvorfor vi forventer en minimumspris på €15 pr. ton CO2 i den første periode, med udbetaling
kort efter høst 2021. Markedet udvikler sig dog konstant, og vi forventer faktisk på sigt, at værdien
for landmanden kan blive højere.”
Man kan altså betragte carbon-certifikater lidt som en ekstra afgrøde, som høstes i slutningen af
vækstsæsonen, og ligesom med almindelige afgrøder, høster man som man sår.
CommodiCarbons metode og beregningsalgoritmer står på skuldrene af international anerkendt
forskning, IPCC guidelines (FN’s Klimapanel) og modeller udviklet af et konsortium af ledende
europæiske universiteter, og regner bl.a. på CO2e besparelsen ved pløjefri dyrkning, efterafgrøder,
gødskningsniveau. Jordbundsforhold samt en lang række andre indikatorer for en given CO2
udledning samt lagring af kulstof i jorden.

CommodiCarbon inviterer til webinar for DFAs medlemmer
Selvom CommodiCarbon indtil videre kun er lanceret officielt i Danmark, har holdet bag gjort det
muligt for DFAs medlemmer i udlandet at deltage i programmet allerede i dette høstår. I den
forbindelse inviterer CommodiCarbon til webinar hvor man som DFA-medlem kan få alle
informationer om deltagelse i programmet i dette høstår.
Webinaret finder sted torsdag den 17. december kl. 15:00. Du tilmelder dig her:
https://akvvlyst.videomarketingplatform.co/commodicarbon-webinar-for/db178ccc49c1be88474a
*Har du ikke har tid til at deltage, kan du efterfølgende se webinaret on-demand – det kræver blot
at du tilmelder dig via linket.

