
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preferred by Nature Carbon Footprint 

Support and Verification Programme  

Administrer dit CO2-aftryk 

www.preferredbynature.org 

Hvorfor vælge Preferred by Nature Carbon Management Programme? 

• Ekspertstøtte til at etablere og anvende et CO2-styringssystem 
• En bred vifte af tjenester med focus på dine behov og dit engagement 
• Tredjepartsevaluering, der skaber tillid hos dine kunder og interessenter 
• Anvendelse af udsagn og logoer efter en vellykket verifikation  
• Global løsning med repræsentanter på tværs af mange regioner 

Træf strategiske foranstaltninger for at styre din 

organisations eller dit produkts CO2-aftryk.  

Preferred by Nature Carbon Footprint Management 

(CFM) Support and Verification Programme er udviklet 

til at hjælpe alle organisationer, der ønsker at 

gennemføre troværdige og ansvarlige klimatiltag.   

Administrer dit CO2-aftryk 

Administration af CO2-aftryk for organisationer eller 

produkter kan være en udfordrende opgave. Det 

nødvendige indsatsniveau afhænger af din specifikke 

situation og kompleksiteten af dine aktiviteter, 

produktsortiment eller forsyningskæder.  

Vi har et integreret support- og verifikationsprogram, 

der hjælper dig med at styre dit CO2-aftryk effektivt 

og opnå belønninger gennem offentlige krav, hvis du 

ønsker det. 

Preferred by Nature Carbon Footprint Management 

Support and Verification Programme er tilpasset 

international anerkendte standarder såsom GHG 

Protocol, PAS standarder and ISO 14064. Det er 

designet til at give din organisation mulighed for 

systematisk at forvalte dit CO2-aftryk, realisere 

drivhusgasemissioner- og mål, og navigere i 

mulighederne for CO2-kompensation. 

Global løsning skræddersyet til dine behov 

Vores CFM-Program har en merværditilgang til at 

støtte kunderne. I modsætning til traditionelle 

certificeringstjenester sigter vi mod at arbejde tættere 

sammen med virksomheder, der forsøger at reducere 

deres klimapåvirkning.  

Alt efter dine behov kan vi tilbyde en række tjenester, 

der kan hjælpe dig gennem CFM-processen og hjælpe 

dig med at nå dine klimamål. Preferred by Nature’s 

tjenesteportefølje inkluderer skræddersyede kurser, 

der passer til din virksomhed og dine aktiviteter, 

rådgivningsfunktioner vedrørerende implementering af 

CO2-CFM-aktiviteter, støtte til beregninger af CO2-

aftryk og dataidentifikation, samt CFM-verifikation. 

Som vores kunde vil du blive hjulpet med at afgøre, 

hvilke tjenester der er mest hensigtsmæssige under 

hensyntagen til din interne ekspertise og ambitioner.   

Særlige tjenesteydelsesområder 

• Kapacitetsopbygning og uddannelse 

• Skræddersyet evaluering af værktøjer til 

beregning af CO2-aftryk, produlter eller 

enheder  

• Preferred by Nature Carbon Footprint 

Management (CFM) Verifikation for 

virksomhed, produkt, tjenesteydelse eller 

begivenhed   

Livscyklusvurdering af produkter og tjenester 
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Subscribe to our newsletter 

www.preferredbynature.org/newsletter 

Kapacitetsopbygning og rådgivningstjenester 

Ved at opbygge kompetencer hos dit personale kan I 

bedre forstå mulighederne og udfordringerne i 

forbindelse med forvaltning af CO2-aftryk og sikre, at 

der er et troværdigt og gennemsigtigt system på plads. 

Vores team leverer den viden og de færdigheder, som 

dit personale har brug for til at sikre passe beregninger 

og reduktioner af CO2-aftryk. Dette omfatter forståelse 

af gældende krav til din virksomhed og vores CFM-

Standard, beregningsmetoder, emissionsfaktorer, og 

brug af værktøjer til CO2-aftryk. 

Vi tilbyder en bred vifte af rådgivningstjenester, 

herunder vejledning til at hjælpe din organisation med 

at opnå CO2-neutralitet, om udvælgelsen af passende 

CO2-kompensationsprojekter, indsætningsprojekter 

eller om udvikling af passende strategier for 

reduktionsmål for organisationen eller produktet.  

Preferred by Nature Carbon Footprint 

Management (CFM) Verifikation  

Hvis dit mål er at forvalte og reducere dit CO2-aftryk 

løbende, og du gerne vil bruge offentlige udsagn til at 

kommunikere din indsats, kan du vælge at deltage i 

vores verifikationsprogram. Denne mulighed verificerer 

din virksomheds, produkts, tjenestes eller events 

aftryk i forhold til Preferred by Nature Carbon Footprint 

Management Standarden. Det giver dig mulighed for at 

formidle dine tiltag ved hjælp af udsagn og logoer på 

og uden for produkterne. For fortsat at kunne bruge 

udsagnene kræves der en årlig verificeringsaudit. 

 

 

Skræddersyede evalueringer 

Hvis du er interesseret i en verifikation med et 

specifikt omfang, f.eks. validering af CO2-emissioner i 

forbindelse med dit produkt, din forsyningskæde, din 

organisation eller endda evaluere et specifikt værktøj 

til beregning af CO2-aftryk, kan vi levere den 

nødvendige støtte og tredjepartsekspertise. Selv om 

denne type tjeneste ikke giver dig mulighed for at 

bruge vores verificerede udsagn eller varemærker, kan 

din virksomhed stadig få sikkerhed for, at dine 

rapporterede emissioner er passende, fuldstændige og 

troværdige. 

Livscyklusvurdering af produkter og 

tjenester med fokus på GHG-emissioner 

Vi giver dig indsigt, så du kan beregne og styre 

produkters og tjenesters klimapåvirkninger. Vores 

integrerende tilgang til livscyklus-drivhusgasemissioner 

omfatter støtte til at identificere organisatoriske mål, 

der er i overensstemmelse med global bedste praksis 

for LCA, indsamling af data og rapportering om og 

gennemgang af jeres CFM-system. LCA-værktøjer kan 

bruges til at støtte beslutningstagning i 

forsyningskæden, rapportering om overholdelse af 

reglerne samt forvaltning af anlæg og leverandører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontact os 

For mere information:  

Ondřej Tarabus 

Climate Programme Manager  

otarabus@preferredbynature.org                           

+34 605 638 383 

Håndtering af interessekonflikter 

Mens formålet med Preferred by Nature CFM 

Programmet er at støtte din indsats for CO2-styring 

og hjælpe dig med at nå klimamålene, ønsker vi at 

sikre, at vores verification stadig er troværdig. Vi har 

derfor defineret specifikke typer af støtte, som vi 

ikke tilbyder. Dette omfatter udvikling af dine interne 

procedure, udvikling af din forvaltningsplan for CO2-

aftryk, udarbejdelse af reduktionsplaner og -mål eller 

udfyldelse af skabeloner, herunder data om CO2-

aftryk på dine vegne.  


