
EATCO2, (CVR 38 65 99 28), reducerer CO2-emissioner ved at plante træer i områder verden over. 
Vores træplantning skaber sociale fordele for den lokale landbrugsbefolkning, som f.eks. 
jobska-belse, forbedring af infrastruktur, økonomi og sundhed. Der bliver ført dokumenterbar 
protokol over alle CO2 kompensationer, som hver bliver tildelt et unikt serienummer, der 
registreres i det internationale ”Markit-register” over klima kompensationer.  
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EATCO2, (CVR 38 65 99 28), reducerer CO2-emissioner ved at plante træer i områder verden over. 
Vores træplantning skaber sociale fordele for den lokale landbrugsbefolkning, som f.eks. 
jobska-belse, forbedring af infrastruktur, økonomi og sundhed. Der bliver ført dokumenterbar 
protokol over alle CO2 kompensationer, som hver bliver tildelt et unikt serienummer, der 
registreres i det internationale ”Markit-register” over klima kompensationer.  

CO2-KOMPENSATION
En altafgørende del af klimastrategien bag virksomheden, er kun at arbejde med landbrug-

sprojekter og nyplantning af skov. 

Alle FTF-kreditter stammer fra en landbrugspraksis kaldet ”Agroforestry”. ”Agroforestry” er en 

teknik, hvor man i samarbejde med lokale landmænd arbejder med træer, buske, afgrøder og 

kvæg for at skabe modstandsdygtighed i truede økosystemer. 

Metoden er designet til at reducere, lagre drivhusgasmissioner og skabe positive afledte 

virkninger for samfundet og naturen. 

Frem for en engangsbetaling bliver deltagende landmænd løbende betalt over en periode på 

10 år for deres medvirken i forhold til skovens vækst resultater. Jo bedre træerne vokser 

desto mere kuldioxid optager de, hvilket resulterer i større indtægter for landmanden. På den 

måde styrkes ikke alene biodiversiteten men der bliver skabt en ny "kulstof økonomi", der gør 

deltagende landmænd uafhængige af den traditionelle landbrugssæson. 

REGNEMETODE
Alle CO2 modsvar er udregnet konservativt på baggrund af data leveret af henholdsvis Con-

cito og fødevare & landbrugsstyrelsen. Der tages forbehold for værdikæde variabler - udover 

vores overkompensation på minimum 10%, opereres der med en 5% sikkerhedsmargen. 

VALIDERING
De projekter der samarbejdes med, er validerede af nogle af verdens mest anerkendte CO2 

standarder, heriblandt Plan Vivo og VCS. 

Økonomien bag projekterne bygger på en betalingsmetode kaldet Payments for Ecosystem 

Services, (PES), som er specifikt er rettet mod mindre landmænd og udsatte samfund, der 

ønsker at forvalte deres jord og naturressourcer bedre. 

Kun projekter, der kan demonstrere langsigtet bæredygtighed, at de gør en social forskel 

samt opretholder vitale økosystemer kan blive godkendt. Herudover er det et krav at størst-

edelen af omsætningen af CO2-kvoter går tilbage til landmanden. 

KOMPENSATION 
Alle FTF-kreditter indeholder en naturlig overkompensation på minimum 10%. Det betyder, at 

der bliver modvejet minimum 110% CO2 i forhold til kuvertens eller produktets faktiske 

udledning. 

NATURLIGE FTF-KREDITTER
FTF-klimakreditter er specielt udvalgte mellem hundredevis af projekter, for deres ekstraor-

dinære virkning på biodiversitet og omkringliggende befolkning.

GENNEMSIGTIGHED
For at sikre gennemsigtighed bliver alle FTF-kreditter listet i det internationalt anerkendte 

Markit register. Hver kredit får tildelt sit eget unikke serienummer, som kan spores tilbage til 

det enkelte projekt.

RESULTAT = KLIMAPOSITIV®
KlimaPositiv® er en varemærkestatus, der synliggør, at et produkt eller en kuvert har en 

positiv indvirkning på klimaet, blandt andet fordi der er blevet modvejet mere CO2 end det 

faktiske facit.

(Virksomheden) har I perioden dato – dato kompenseret for totalt antal ton CO2 igennem 

EatCO2, hvilket har resulteret i et klimamodsvar på antal ton CO2. 

I forbindelsen med CO2-kompensationen, er der blevet plantet antal træer. 

EatCO2 beregner CO2 kompensationer på grundlag af data leveret vores plantepartnere samt andre. Alle CO2 

kompensationer sker under opsyn af Plan Vivo og VCS-standarden samt andre, og anses for at være pålidelige. 

EatCO2 er dog ikke ansvarlig for unøjagtige, fejlagtige eller ufuldstændige data eller for beregningsfejl.  

EatCO2 opfordre alle samarbejdspartnere til igangsætte interne CO2 reducerende aktiviteter før en eventuel 

klimakompensation finder sted. 

EatCO2 har dog ikke gennemgået virksomhedens andre CSR-initiativer og har ikke indsigt i hvordan eller i hvilket 

omfang disse har fundet sted.

Det belyses at alle CO2 kompensationer sker på baggrund af træer der starter som stiklinger og løbende vokser 

sig store. Planteprocessen følger af samme årsag en plantesæson som er dikteret at projektudviklerene. Som 

resultat vil der for tid til anden være forskydninger mht. den faktiske CO2 kompensation og plantede træer. 

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT

Rapporten følger den globale anerkendte FN-standard "Global Compact".
Global Compact er et frivilligt initiativ baseret på virksomhedens ønske om at indføre 
nye bæredygtighedsprincipper for at sænke deres CO2 aftryk. 

ANALYSE 
Bæredygtighedsrapporten ser overordnet og isoleret på CO2-kompenserende tiltag og aktiviteter. 

Fiddles ApS
Stenløsevej 89

DK-2700 Brønshøj

Bæredygtighedsrapporten har til formål at belyse centrale elementer i virksomhedens 
klimaengagement.

EatCO2 har genereret følgende rapport på baggrund af virksomhedens CO2 kompensation i 
perioden 01.01.2021 - 31.12.2021.

Følgende rapport giver indblik i det engagement som virksomheden bidrager med for positivt at 
påvirke den bæredygtige udvikling i Europæisk industri. 



Rapporten følger den globale anerkendte FN-standard "Global Compact".

Global Compact er et frivilligt initiativ baseret på virksomhedens ønske om at indføre nye 

bæredygtighedsprincipper for at sænke deres CO2 aftryk. 

Bæredygtighedsrapporten har til formål at belyse centrale elementer i virksomhedens 

klimaengagementet. 

EatCO2 har genereret følgende rapport på baggrund af virksomhedens CO2 kompensation i 

perioden dato-dato.

ANALYSE 
Bæredygtighedsrapporten ser overordnet og isoleret på CO2-kompenserende tiltag og 

aktiviteter. 

Følgende rapport giver indblik i det engagement som virksomheden bidrager med for positivt 

at påvirke den bæredygtige udvikling i Europæisk industri.

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT

CO2 KOMPENSATION

Alle FTF-kreditter stammer fra en landbrugspraksis kaldet ”Agroforestry”. ”Agroforestry” 
er en teknik, hvor man i samarbejde med lokale landmænd arbejder med træer, buske, 
afgrøder og kvæg for at skabe modstandsdygtighed i truede økosystemer. 

Metoden er designet til at reducere, lagre drivhusgasmissioner og skabe positive afledte 
virkninger for samfundet og naturen. 

Frem for en engangsbetaling bliver deltagende landmænd løbende betalt over en periode på 10 
år for deres medvirken i forhold til skovens vækst resultater. Jo bedre træerne vokser desto 
mere kuldioxid optager de, hvilket resulterer i større indtægter for landmanden. På den måde 
styrkes ikke alene biodiversiteten men der bliver skabt en ny "kulstof økonomi", der gør 
deltagende landmænd uafhængige af den traditionelle landbrugssæson. 

REGNEMETODE
Alle CO2 modsvar er udregnet konservativt på baggrund af data leveret af henholdsvis Con-cito 
og fødevare & landbrugsstyrelsen. Der tages forbehold for værdikæde variabler - udover vores 
overkompensation på minimum 10%, opereres der med en 5% sikkerhedsmargen. 

EATCO2, (CVR 38 65 99 28), reducerer CO2-emissioner ved at plante træer i områder verden over. 
Vores træplantning skaber sociale fordele for den lokale landbrugsbefolkning, som f.eks. 
jobska-belse, forbedring af infrastruktur, økonomi og sundhed. Der bliver ført dokumenterbar 
protokol over alle CO2 kompensationer, som hver bliver tildelt et unikt serienummer, der 
registreres i det internationale ”Markit-register” over klima kompensationer.  

VALIDERING
De projekter der samarbejdes med, er validerede af nogle af verdens mest anerkendte CO2 

standarder, heriblandt Plan Vivo og VCS. 

Økonomien bag projekterne bygger på en betalingsmetode kaldet Payments for Ecosystem 

Services, (PES), som er specifikt er rettet mod mindre landmænd og udsatte samfund, der 

ønsker at forvalte deres jord og naturressourcer bedre. 

Kun projekter, der kan demonstrere langsigtet bæredygtighed, at de gør en social forskel 

samt opretholder vitale økosystemer kan blive godkendt. Herudover er det et krav at størst-

edelen af omsætningen af CO2-kvoter går tilbage til landmanden. 

KOMPENSATION 
Alle FTF-kreditter indeholder en naturlig overkompensation på minimum 10%. Det betyder, at 

der bliver modvejet minimum 110% CO2 i forhold til kuvertens eller produktets faktiske 

udledning. 

NATURLIGE FTF-KREDITTER
FTF-klimakreditter er specielt udvalgte mellem hundredevis af projekter, for deres ekstraor-

dinære virkning på biodiversitet og omkringliggende befolkning.

GENNEMSIGTIGHED
For at sikre gennemsigtighed bliver alle FTF-kreditter listet i det internationalt anerkendte 

Markit register. Hver kredit får tildelt sit eget unikke serienummer, som kan spores tilbage til 

det enkelte projekt.

RESULTAT = KLIMAPOSITIV®
KlimaPositiv® er en varemærkestatus, der synliggør, at et produkt eller en kuvert har en 

positiv indvirkning på klimaet, blandt andet fordi der er blevet modvejet mere CO2 end det 

faktiske facit.

(Virksomheden) har I perioden dato – dato kompenseret for totalt antal ton CO2 igennem 

EatCO2, hvilket har resulteret i et klimamodsvar på antal ton CO2. 

I forbindelsen med CO2-kompensationen, er der blevet plantet antal træer. 

EatCO2 beregner CO2 kompensationer på grundlag af data leveret vores plantepartnere samt andre. Alle CO2 

kompensationer sker under opsyn af Plan Vivo og VCS-standarden samt andre, og anses for at være pålidelige. 

EatCO2 er dog ikke ansvarlig for unøjagtige, fejlagtige eller ufuldstændige data eller for beregningsfejl.  

EatCO2 opfordre alle samarbejdspartnere til igangsætte interne CO2 reducerende aktiviteter før en eventuel 

klimakompensation finder sted. 

EatCO2 har dog ikke gennemgået virksomhedens andre CSR-initiativer og har ikke indsigt i hvordan eller i hvilket 

omfang disse har fundet sted.

Det belyses at alle CO2 kompensationer sker på baggrund af træer der starter som stiklinger og løbende vokser 

sig store. Planteprocessen følger af samme årsag en plantesæson som er dikteret at projektudviklerene. Som 

resultat vil der for tid til anden være forskydninger mht. den faktiske CO2 kompensation og plantede træer. 

En altafgørende del af klimastrategien bag EatCO2 er kun at arbejde med landbrugsprojekter og 
nyplantning af skov.



Rapporten følger den globale anerkendte FN-standard "Global Compact".

Global Compact er et frivilligt initiativ baseret på virksomhedens ønske om at indføre nye 

bæredygtighedsprincipper for at sænke deres CO2 aftryk. 

Bæredygtighedsrapporten har til formål at belyse centrale elementer i virksomhedens 

klimaengagementet. 

EatCO2 har genereret følgende rapport på baggrund af virksomhedens CO2 kompensation i 

perioden dato-dato.

ANALYSE 
Bæredygtighedsrapporten ser overordnet og isoleret på CO2-kompenserende tiltag og 

aktiviteter. 

Følgende rapport giver indblik i det engagement som virksomheden bidrager med for positivt 

at påvirke den bæredygtige udvikling i Europæisk industri.

CO2-KOMPENSATION
En altafgørende del af klimastrategien bag virksomheden, er kun at arbejde med landbrug-

sprojekter og nyplantning af skov. 

Alle FTF-kreditter stammer fra en landbrugspraksis kaldet ”Agroforestry”. ”Agroforestry” er en 

teknik, hvor man i samarbejde med lokale landmænd arbejder med træer, buske, afgrøder og 

kvæg for at skabe modstandsdygtighed i truede økosystemer. 

Metoden er designet til at reducere, lagre drivhusgasmissioner og skabe positive afledte 

virkninger for samfundet og naturen. 

Frem for en engangsbetaling bliver deltagende landmænd løbende betalt over en periode på 

10 år for deres medvirken i forhold til skovens vækst resultater. Jo bedre træerne vokser 

desto mere kuldioxid optager de, hvilket resulterer i større indtægter for landmanden. På den 

måde styrkes ikke alene biodiversiteten men der bliver skabt en ny "kulstof økonomi", der gør 

deltagende landmænd uafhængige af den traditionelle landbrugssæson. 

REGNEMETODE
Alle CO2 modsvar er udregnet konservativt på baggrund af data leveret af henholdsvis Con-

cito og fødevare & landbrugsstyrelsen. Der tages forbehold for værdikæde variabler - udover 

vores overkompensation på minimum 10%, opereres der med en 5% sikkerhedsmargen. 

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT

VALIDERING
De projekter der samarbejdes med, er validerede af nogle af verdens mest anerkendte CO2 
standarder, heriblandt Plan Vivo og VCS. 

Økonomien bag projekterne bygger på en betalingsmetode kaldet Payments for Ecosystem 
Services, (PES), som er specifikt er rettet mod mindre landmænd og udsatte samfund, der 
ønsker at forvalte deres jord og naturressourcer bedre. 

Kun projekter der kan demonstrere langsigtet bæredygtighed, at de gør en social forskel samt 
opretholder vitale økosystemer kan blive godkendt. Herudover er det et krav at størst-edelen af 
omsætningen af CO2-kvoter går tilbage til landmanden. 

KOMPENSATION 
Alle FTF-kreditter indeholder en naturlig overkompensation på minimum 10%. Det betyder, at 
der bliver opvejet minimum 110% CO2 i forhold til kuvertens eller produktets faktiske udledning. 

NATURLIGE FTF KREDITTER
FTF-klimakreditter er specielt udvalgte mellem hundredevis af projekter, for deres ekstraor-
dinære virkning på biodiversitet og omkringliggende befolkning.

GENNEMSIGTIGHED
For at sikre gennemsigtighed bliver alle FTF-kreditter listet i det internationalt anerkendte Markit 
register. Hver kredit får tildelt sit eget unikke serienummer, som kan spores tilbage til det enkelte 
projekt.

EATCO2, (CVR 38 65 99 28), reducerer CO2-emissioner ved at plante træer i områder verden over. 
Vores træplantning skaber sociale fordele for den lokale landbrugsbefolkning, som f.eks. 
jobska-belse, forbedring af infrastruktur, økonomi og sundhed. Der bliver ført dokumenterbar 
protokol over alle CO2 kompensationer, som hver bliver tildelt et unikt serienummer, der 
registreres i det internationale ”Markit-register” over klima kompensationer.  

RESULTAT = KLIMAPOSITIV®
KlimaPositiv® er en varemærkestatus, der synliggør, at et produkt eller en kuvert har en 

positiv indvirkning på klimaet, blandt andet fordi der er blevet modvejet mere CO2 end det 

faktiske facit.

(Virksomheden) har I perioden dato – dato kompenseret for totalt antal ton CO2 igennem 

EatCO2, hvilket har resulteret i et klimamodsvar på antal ton CO2. 

I forbindelsen med CO2-kompensationen, er der blevet plantet antal træer. 

EatCO2 beregner CO2 kompensationer på grundlag af data leveret vores plantepartnere samt andre. Alle CO2 

kompensationer sker under opsyn af Plan Vivo og VCS-standarden samt andre, og anses for at være pålidelige. 

EatCO2 er dog ikke ansvarlig for unøjagtige, fejlagtige eller ufuldstændige data eller for beregningsfejl.  

EatCO2 opfordre alle samarbejdspartnere til igangsætte interne CO2 reducerende aktiviteter før en eventuel 

klimakompensation finder sted. 

EatCO2 har dog ikke gennemgået virksomhedens andre CSR-initiativer og har ikke indsigt i hvordan eller i hvilket 

omfang disse har fundet sted.

Det belyses at alle CO2 kompensationer sker på baggrund af træer der starter som stiklinger og løbende vokser 

sig store. Planteprocessen følger af samme årsag en plantesæson som er dikteret at projektudviklerene. Som 

resultat vil der for tid til anden være forskydninger mht. den faktiske CO2 kompensation og plantede træer. 



Rapporten følger den globale anerkendte FN-standard "Global Compact".

Global Compact er et frivilligt initiativ baseret på virksomhedens ønske om at indføre nye 

bæredygtighedsprincipper for at sænke deres CO2 aftryk. 

Bæredygtighedsrapporten har til formål at belyse centrale elementer i virksomhedens 

klimaengagementet. 

EatCO2 har genereret følgende rapport på baggrund af virksomhedens CO2 kompensation i 

perioden dato-dato.

ANALYSE 
Bæredygtighedsrapporten ser overordnet og isoleret på CO2-kompenserende tiltag og 

aktiviteter. 

Følgende rapport giver indblik i det engagement som virksomheden bidrager med for positivt 

at påvirke den bæredygtige udvikling i Europæisk industri.

CO2-KOMPENSATION
En altafgørende del af klimastrategien bag virksomheden, er kun at arbejde med landbrug-

sprojekter og nyplantning af skov. 

Alle FTF-kreditter stammer fra en landbrugspraksis kaldet ”Agroforestry”. ”Agroforestry” er en 

teknik, hvor man i samarbejde med lokale landmænd arbejder med træer, buske, afgrøder og 

kvæg for at skabe modstandsdygtighed i truede økosystemer. 

Metoden er designet til at reducere, lagre drivhusgasmissioner og skabe positive afledte 

virkninger for samfundet og naturen. 

Frem for en engangsbetaling bliver deltagende landmænd løbende betalt over en periode på 

10 år for deres medvirken i forhold til skovens vækst resultater. Jo bedre træerne vokser 

desto mere kuldioxid optager de, hvilket resulterer i større indtægter for landmanden. På den 

måde styrkes ikke alene biodiversiteten men der bliver skabt en ny "kulstof økonomi", der gør 

deltagende landmænd uafhængige af den traditionelle landbrugssæson. 

REGNEMETODE
Alle CO2 modsvar er udregnet konservativt på baggrund af data leveret af henholdsvis Con-

cito og fødevare & landbrugsstyrelsen. Der tages forbehold for værdikæde variabler - udover 

vores overkompensation på minimum 10%, opereres der med en 5% sikkerhedsmargen. 

VALIDERING
De projekter der samarbejdes med, er validerede af nogle af verdens mest anerkendte CO2 

standarder, heriblandt Plan Vivo og VCS. 

Økonomien bag projekterne bygger på en betalingsmetode kaldet Payments for Ecosystem 

Services, (PES), som er specifikt er rettet mod mindre landmænd og udsatte samfund, der 

ønsker at forvalte deres jord og naturressourcer bedre. 

Kun projekter, der kan demonstrere langsigtet bæredygtighed, at de gør en social forskel 

samt opretholder vitale økosystemer kan blive godkendt. Herudover er det et krav at størst-

edelen af omsætningen af CO2-kvoter går tilbage til landmanden. 

KOMPENSATION 
Alle FTF-kreditter indeholder en naturlig overkompensation på minimum 10%. Det betyder, at 

der bliver modvejet minimum 110% CO2 i forhold til kuvertens eller produktets faktiske 

udledning. 

NATURLIGE FTF-KREDITTER
FTF-klimakreditter er specielt udvalgte mellem hundredevis af projekter, for deres ekstraor-

dinære virkning på biodiversitet og omkringliggende befolkning.

GENNEMSIGTIGHED
For at sikre gennemsigtighed bliver alle FTF-kreditter listet i det internationalt anerkendte 

Markit register. Hver kredit får tildelt sit eget unikke serienummer, som kan spores tilbage til 

det enkelte projekt.

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT

RESULTAT = KLIMAPOSITIV®
KlimaPositiv® er en varemærkestatus, der synliggør, at et produkt eller en kuvert har en positiv 
indvirkning på klimaet, blandt andet fordi der er blevet opvejet mere CO2 end det faktiske facit.

EatCO2 beregner CO2 kompensationer på grundlag af data leveret vores plantepartnere samt andre. 
Alle CO2 kompensationer sker under opsyn af Plan Vivo og VCS-standarden samt andre, og anses for at 
være pålidelige. EatCO2 er dog ikke ansvarlig for unøjagtige, fejlagtige eller ufuldstændige data eller for beregningsfejl.  

EatCO2 opfordre alle samarbejdspartnere til igangsætte interne CO2 reducerende aktiviteter før en eventuel 
klimakompensation finder sted. 

Det belyses at alle CO2 kompensationer sker på baggrund af træer der starter som stiklinger og løbende vokser sig 
store. Planteprocessen følger af samme årsag en plantesæson som er dikteret at projektudviklerene. Som resultat vil 
der for tid til anden være forskydninger mht. den faktiske CO2 kompensation og plantede træer. 

EATCO2, (CVR 38 65 99 28), reducerer CO2-emissioner ved at plante træer i områder verden over. 
Vores træplantning skaber sociale fordele for den lokale landbrugsbefolkning, som f.eks. 
jobska-belse, forbedring af infrastruktur, økonomi og sundhed. Der bliver ført dokumenterbar 
protokol over alle CO2 kompensationer, som hver bliver tildelt et unikt serienummer, der 
registreres i det internationale ”Markit-register” over klima kompensationer.  

Fiddles ApS har I perioden 01.01.2021 - 31.12.2021 kompenseret for totalt 72,215 ton CO2.

I forbindelsen med CO2-kompensationen, bliver der blevet plantet 361 træer.

EatCO2 har dog ikke gennemgået Fiddles ApS andre CSR-initiativer og har ikke indsigt i hvordan eller i hvilket omfang 
disse har fundet sted.




