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Verifikation af Økosystemgenopretning  
 

Tilfør troværdighed til dine genopretningsindsatser 

Økosystemerne understøtter alt liv på Jorden. Jo sundere 

vores økosystemer er, jo sundere er planeten og dens 

befolkning. 

Verden har sat et mål 

om at bevare mindst 

30 procent af vores 

landområder inden 

2030, og det år 

nærmer sig hurtigt. Dette er et afgørende øjeblik for 

naturbevaring og genopretning. Der er et presserende 

behov for effektivt at overvåge virkningerne og dele 

resultaterne af økosystemgenopretningsprojekter for at 

sikre, at de opnår den tilsigtede effekt oh holder 

ressourcerne & interessen oppe.  

Med henblik på at støtte den globale indsats for 

økosystemgenopretning verden over har vi udviklet 

Standarden for Feltverifikation af Økosystemgenopretning 

for at evaluere resultaterne af genopretningsprocessen. 

Hvis du er projektleder, kan verifikationen i forhold til 

denne Standard hjælpe dig med at identificere potentielle 

mangler i dit projekt, selv ved at bruge standarden selv 

som en tjekliste (første- eller andenpartsevalueringer). 

Verifikationen, der udføres af en uafhængig tredjepart, 

hjælper med at bringe det eksterne perspektiv in dog øger 

chancerne for at opnå finansiering til dine aktiviteter og 

for sikkert at kommunikere projektresultaterne til 

interesserede interessenter og offentligheden. Hvis du er 

investor, hjælper denne verifikation dig med at verificere 

virkningerne af din investering.  

 

 

 

 

Økosystemforringelsen har nået de fjerneste hjørner af vores planet, fra vores dyrebare regnskove 

til vores uvurderlige rev. En ny FN-rapport viste for nylig, at mere end 75% af jordens 

landområder er væsentligt nedbrudt. Dette har haft en enorm indvirkning på biodiversiteten, 

menneskers sundhed og den økonomiske velfærd. 

Men der er håb. Der har været en udbredt diskussion om betydningen af økosystemgenopretning 

og investeringer i dette.  

https://www.decadeonrestoration.org/strategy 

 

 

 

Ifølge FN skal der på verdensplan ske en massiv 

genopretning af økosystemer på hundredvis af millioner 

af hektar for at opnå målene for bæredygtig udvikling 

(Sustainable Development Goals - SDG) inden 2030. 

https://www.decadeonrestoration.org/strategy 

Med den voksende relevans og med initiativer som FN’s Årti for Genopretning og 

andre – herunder Bonn Challenge, Aichi-målene, New York-erklæringen om 

skove -der er blevet iværksat med henblik på økosystemgenopretning, er der er 

en stigende efterspørgsel fra finansiorer, investorer og andre interessenter, der 

ønsker at overvåge fremskridtene.  

https://preferredbynature.org/da/node/1556624
https://www.decadeonrestoration.org/strategy
https://www.decadeonrestoration.org/strategy
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 Identifikation af genopretningsleder. Den person/gruppe, der er ansvarlig for at gennemføre genopretning og opfylde 

verifikationskravene i felten er udpeget.  

 
 

 Inddragelse af interessenter. De primære interesserenter konsulteres forud for eller under feltverifikationen. 

 

 
Gennemgang af præstationer. Der foretages en effektivitetsvurdering tilpasset risiko, omfang og intensitet for Små 

Landbrugere og Lokalsamfund (Small Holders & Communities - SH&C’er) og mellemstore projekter og årligt for store 

projekter. 

 
 

Audit-rapport. Auditor udarbejder et udkast, som genopretningslederen derefter gennemgår. 

Enhver større uoverensstemmelse skal lukkes, inden verifikation gives.  

 

 
Offentligt resumé og anprisninger. Et offentligt resumé af rapporten er tilgængelig på Preferred by Nature-webstedet.   

For at der kan fremsættes offentlige anprisninger, skal de først gennemgås og godkendes af vores auditor og accountability-

system.  

Verifikation i henhold til Standarden for Økosystem-

genopretning er en fremragende måde at formidle om 

indsatsen og vise, at ressourcerne investeres i den rigtige 

retning. Ved at kombinere tekniske, miljømæssige, sociale 

og økonomiske egenskaber giver Standarden en 

struktureret tilgang og detaljeret tjekliste til verifikation af 

økosystemgenopretningspraksis. 

Standarden for Økosystemgenopretning fokuserer på at 

vurdere præstationen af økosystemgenopretning på 

feltniveau i tropiske, tempererede og boreale biomer. Den 

gør det muligt for projektejerne at vurdere de 

foranstaltninger, der er truffet mod klimaforandringer ved 

at anvende Climate Change-modulet og allerede nu at 

kunne fremlægge offentlige resuméer og anprisninger om 

positive klimaeffekter. Da dette modul er tilpasset de 

grundlæggende krav i de standarder, der producerer 

karbonkreditter, kan det desuden også bruges til at 

afgøre, om projekter er velegnede til at gå videre til 

næste skridt i den henseende. I modsætning til mange 

projekter, der udelukkende fokuserer på de miljømæssige 

aspekter af økosystemgenopretning, er lokalsamfund og 

kulturer centrum i Standarden for 

Økosystemgenopretning, hvilket er afgørende for, at 

økosystemgenopretningsprojekter kan blive vellykkede. 

Denne unikke Standard, der er så “social” i sin natur, er 

udformet til at være nyttig for små landbrugere og 

lokalsamfund, men omfatter også nogle afgørende 

aspekter som f.eks. ’Frit, Forudgående og Informeret 

Samtykke’, inddragelse af interessenter, sociale fordele og 

virkninger, samt arbejdstagernes vilkår og rettigheder.  

 

Erfaring og dokumenteret ekspertise 

Preferred by Nature er en international 

nonprofitorganisation, der samarbejder med projekter, 

landmænd, skovbrugere, virksomheder, NGO’er og 

regeringer for at støtte bedre arealforvaltning og 

forretningspraksis til gavn for mennesker, natur og klima i 

mere end 100 lande. I næsten 30 år har vi certificeret 

over 80 millioner hektar skovareal og over 800.000 

landmænd og skovbrugere verden over i henhold til 

internationale bæredygtiggedsstandarder. Med over 270 

medarbejdere med kombineret felt- og sektorerfaring og 

et stort netværk af hundredvis af lokale organisationer og 

eksperter kan vi med vores knowhow og kapacitet udføre 

mere end 5.000 audits om året. 

Vi tilbyder vores certificeringstjenester i henhold til 

anerkendte ordninger som Forest Stewardship CouncilTM 

(FSCTM) Forest Management, FSC Chain of Custody, 

Sustainable Biomass Program, og vi fokuserer på at levere 

tjenester af høj kvalitet.  

Altid klar til dit næste skridt  

Baseret på vores innovative tilgang og dokumenterede 

tekniske ekspertise kan vi hjælpe dig med at forstå 

Standardens krav og opbygge tillid mellem dig og dine 

interessenter.  

Kontakt os for at få mere at vide eller for at arrangere en 

Verifikation af Økosystemgenopretning.  

Kontakt os 

Mateo Cariño Fraisse  

Senior Manager, Programmet for 

Arealanvendelse  

E-mail: mcarino@preferredbynature.org  

Audit -

rapport 

Gennemgang af 

præstationer 

Offentligt 

resumé og 

anprisninger 

Identifikation af 

genopretnings-

leder 

Inddragelse af 

interessenter 

Fremgangsmåden til Verifikation af Økosystemgenopretning 

Kort om verifikationsprocessen 

https://preferredbynature.org/da/certification
https://preferredbynature.org/da/certification/fsc-forest-management/fsc-skovcertificering
https://preferredbynature.org/da/certification/fsc-forest-management/fsc-skovcertificering
https://preferredbynature.org/da/certification/fsc-chain-custody/fsc-sporbarhedscertificering
https://preferredbynature.org/da/certification/sbp
mailto:mcarino@preferredbynature.org
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 Økosystemgenopretningsverifikation 

Spørgsmål & Svar 

Hvorfor er Standarden velegnet til små landbrugere og 

Lokalsamfund?  

Standarden er baseret på løbende forbedringer – små landbrugere 

og lokalsamfund har tilstrækkelig tid til at forberede deres 

aktiviteter fuldt ud til at opfylde alle kravene i Standarden. 

Kriterierne for løbende forbedringer skal være opfyldt ved periodens 

udløb, og der skal fremlægges en plan for opfyldelse af de 

udestående kriterier ved den næste audit på stedet (f.eks. hvis det 

sker efter tre år).  

Der er også færre dokumentationskrav til små landbrugere og 

lokalsamfund i verifikationsprocessen, der kræves færre audits, og 

små landbrugere og lokalsamfund kan bruge en lokal ekspert I 

deres økosystemgenopretningsbestræbelser.  

Hvad hvis jeg mener, at mit projekt ikke er klar til at 

blive verificeret, men stadig ønsker en uafhængig 

gennemgang?  

En valideringsmulighed er beregnet til disse tilfælde, hvor projektet 

befinder sig mere i planlægningsfasen. I valideringsfasen 

kontrolleres planen og de potentielle forvaltningsaktiviteter, der for 

nylig er påbegyndt for et genopretningsprojekt, i forhold til 

Standarden, hvilket giver mulighed for god planlægning i de tidlige 

faser og giver også tillid til potentielle investorer og 

finansieringskilder.  

Hvorfor har Standarden ikke Principper & Kriterier?  

I stedet for flere forskellige niveauer af krav har vi holdt Standarden 

strukturelt enkel og inkluderet alle normative krav på ét niveau som 

indikatorer. Derfor er Standarden enkel nok til at kunne bruges som 

et første skridt til derefter at gå videre til andre standarder som 

Forest Stewardship Council™ (FSC™) eller kulstofstandarder ved at 

bruge kulstof-modulet.  

Hvad er omkostningsstrukturen? 

Gebyret for præstationsvurderingen afhænger af størrelsen og 

kompleksiteten af den verificerede virksomhed. Efter at have 

vurderet disse aspekter vil din Preferred by Nature-kontaktperson 

give dig et forslag, som specificerer omkostningsstrukturen. Du kan 

indlede evalueringsprocessen ved at kontakte os via 

ansøgningsformularen her. 

Hvad med upartiskhed og fortrolighed? 

Preferred by Nature’s Kvalitetsstyringssystem omfatter flere 

politikker, der gør det muligt for vores organisation af levere 

troværdige assurance-tjenester i overensstemmelse med 

akkrediteringskravene. Disse omfatter Upartiskhedspolitikken, som 

sikrer upartiskhed, gennemsigtighed og uafhængighed i alle vores 

aktiviteter, og Fortrolighedspolitikken, som beskriver vores strenge 

tilgang til beskyttelse af fortrolige data og oplysninger fra vores 

kunder.  

 

 

 

 

Verifikationsprogrammet for Økosystem-

genopretning er udviklet af Preferred by Nature 

og blev lanceret i 2020 som en 

evalueringsramme, der kan anvendes på de 

fleste niveauer, fra små landbrugere og 

lokalsamfund til større forvaltningsenheder, og 

på et hvilket som helst tidspunkt i en 

igangværende genopretningsproces eller 

projekt, for forskellige genopretningstilgange – 

fra træplantning til landbrugsskovbrug, 

græsningsforvaltning eller naturlig regeneration.  

I modsætning til de fleste andre miljømærker er 

Standarden for Økosystemgenopretning ikke 

afhængig af markedets “tiltrækningskraft” fra 

forbrugere, der er villige til at betale en merpris 

for bæredygtige produkter. 

I mange tilfælde finansieres 

økosystemgenopretningsprojekter af lokale eller 

internationale fonde, som ønsker at se beviser 

på, at deres penge er givet godt ud.  

Verifikationen skal hjælpe lokalsamfundene og 

projektlederne med at styre indsatsen og vise, 

at alt er blevet verificeret af uafhængige 

auditorer. Det giver troværdighed til 

genopretningsprojekter.  

Som et uafhængigt tredjepartsorgan for 

certificering/verifikation foretager vi 

evalueringer i forhold til de krav, der er fastsat i 

Verifikationen af Økosystemgenopretning for 

projekter rundt om i verden. 

https://preferredbynature.org/da/node/1556624
https://preferredbynature.org/da/about-us
https://preferredbynature.org/da/uvildighedspolitik
https://preferredbynature.org/da/fortrolighedspolitik
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Kan jeg ændre omfanget af verifikationsstatussen?  

Du kan udvide eller ændre omfanget af din verifikationsstatus i 

forbindelse med dit præstationsevalueringsaudit (årligt for store 

projekter og mindst hvert tredje år for små og mellemstore 

projekter) eller imellem audits. Du skal underrette os om hver af 

følgende situationer, som kan kræve formelle ændringer i omfanget 

af din verifikationsstatus: ● Yderligere områder, hvor du ønsker at 

fremsætte anprisninger som verificeret, ● Brugen af nye typer af 

input, der ikke er omfattet af dit nuværende verifikationsområde,  

● Ændringer i det system, der anvendes til kontrol af anprisninger, 

● Udvidelse eller fjerneste af steder, der er omfattet af 

verifikationsområdet.  

Hvad er proceduren for klager og appeller?  

Tvister er opdelt i to brede kategorier: Klager og appeller. Alle 

klager og appeller behandles ved hjælp af Preferred by Nature’s 

Politik for Konflikthåndtering.  

Hvilke oplysninger videregives til tredjeparter?  

Vores auditorer skal have adgang til fortrolige oplysninger for at 

kontrollere, om organisationen overholder de standarder, der er 

fastsat I evalueringsordningerne, herunder Programmet for 

Økosystemenoprettelse. Alle offentlige anprisninger skal typisk 

gennemgås og godkendes af verifikatoren og/eller accountability-

systemet. Et offentligt resumé af de projekter, der er blevet 

verificeret, offentliggøres på Preferred by Nature-webstedet, så det 

bredere interessentsamfund kan fortsætte med at engagere sig og 

give feedback, efterhånden som projekterne udvikler sig.  

 

 

 

 

✓ Genopretningen af økosystemer og 

skovlandskaber er afgørende for at holde 

temperaturen inden for den 2 graders 

stigning, der er fastsat i Paris-aftalen.  

 
✓ FN har erklæret 2020-2030 ‘Årtiet for 

Økosystemgenopretning’, mens de 

understreger, at det ikke kun er til fordel 

for klimaet, men også for de involverede 

samfund og virksomheder. ’Mellem nu 

og 2030 kan genopretningen af 250 

millioner hektar nedbrudte terrestriske 

og akvatiske økosystemer generere USD 

9 billioner i økosystemtjenester’, står der 

i en erklæring på FN’s hjemmeside for 

kampagnen. 

 
✓ Ved at vælge Standarden for 

Økosystemgenopretning til din 

rapportering kan du vise din 

ansvarlighed over for interessenterne og 

give troværdighed til dine 

genopretningsprojekter.  

 

FSC™ A000535 | FSC-accredited certification body 

 

 

 

https://preferredbynature.org/dispute-resolution-policy
https://preferredbynature.org/dispute-resolution-policy
https://preferredbynature.org/dispute-resolution-policy
https://preferredbynature.org/da/node/1556627

