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Erbjudande till investerare 
Investerare kallas den intressegrupp som utgörs av organisationer, företag och 
privatpersoner, som är köpande aktörer i Svensk Kolinlagring. Investerare ges 
möjligheten att ekonomiskt stötta jordbrukare i omställningen till ett kolinlagrande 
matsystem.  
 
Svensk Kolinlagring har utformat fyra paket för investering i kolinlagring, med syfte att 
tillgodose företags-, organisationers-, privatpersoners- och jordbrukares olika behov och 
förutsättningar, samt för att fortsatt utveckla Svensk Kolinlagrings program. Alla 
investeringar bidrar till omställningen till ett kolinlagrande jordbruk och till 
omställningen av matsystemet.  
 

Kolkredit 

• Investering i en kolkredit, det vill säga en verifierad och kvantifierad inlagring av 
koldioxid, med mervärden. 

• Investeringskostnaden är 1800 SEK exklusive moms per ton koldioxid. 
• Verifikat erhålls som bevis för kolkrediten.  
• Varje kolkredit registreras i Svensk Kolinlagrings system, tillsammans med 

uppgifter om köpande organisation (i enlighet med GDPR), och kan inte att säljas 
vidare.  

• Svensk Kolinlagring tar fullt ansvar för kreditens permanens samt garanterar att 
kolkrediten utfärdats under additionella förhållanden. 

• Passar alla organisationer.  
• Investerare ska ha skriftliga mål för utsläppsminskningar i linje med 1,5-

gradersgränsen, till exempel SBT. Målen ska följas upp och uppdateras årligen.  
• Investerare ska delta i Svensk Kolinlagrings årsmöte. 
• Krediteringen utgår ifrån ett schablonvärde baserat på effekter presenterade i 

vetenskaplig litteratur (se Kolschabloner och policies för kol). Vi samarbetar med 
flera universitet och forskningsinstitut med målsättning att anpassa och utveckla 
beräkningsmodeller för modellering av kolinlagring. 

 

Transformation 

• Investeringar i Transformationspaketet möjliggör för jordbrukare att ta stora kliv 
på sin omställningsresa, samt för spjutspetsgårdar att genomföra nya eller mer 
experimentella insatser med syfte att driva utvecklingen framåt. 

• Investeringskostnaden utgår från antalet hektar som investeraren önskar stötta 
ekonomiskt för omställning. För odlingssäsong 2023 är priset 1500 SEK exkl. 
moms per hektar.  

• Investerare får en slutrapport som presenterar genomförda metoder och resultat, 
samt löpande kommunikationsmaterial att dela i sina egna kanaler.  

• Inga kolkrediter säljs i detta paket – fokus ligger på omställning.  
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• Resultaten från insatserna som investeringen bidragit till paketeras och på ett 
sätt som investeraren kan använda i sin egen kommunikation. Bland annat får 
investerare ett utökat kommunikationsmaterial samt en sammanfattning av 
genomförda investeringar och åtgärder. 
 

Egen värdekedja 

• Omställning av jordbruk som ingår i organisationens egen värdekedja. 
Individuellt anpassad utifrån den investerande organisationens behov. 

• Investeringskostnad enligt offert. 
• Svensk Kolinlagring och den investerande organisationen utformar tillsammans 

en plan för omställningsarbetet inom den egna värdekedjan, som kan löpa under 
ett eller flera år och involvera en eller flera gårdar.  

• Målet är att inom fem år kunna minska organisationens klimatavtryck.  
• Passar organisationer i matbranschen som har mål om klimatneutralitet. 
• Investerare ska ha, eller ha målsättningen att sätta, skriftliga mål för 

utsläppsminskningar i linje med 1,5-gradersgränsen, till exempel SBT. Målen ska 
följas upp och uppdateras årligen.  

• Investerare ska delta i Svensk Kolinlagrings årsmöte. 
• Syftet Egen värdekedjepaketet är inte att producera kolkrediter - fokus ligger på 

omställning.  
• Resultaten från insatserna som investeringen bidragit till paketeras och på ett 

sätt som investeraren kan använda i sin egen kommunikation. Bland annat får 
investerare ett utökat kommunikationsmaterial samt en sammanfattning av 
genomförda investeringar och åtgärder. 
 

Intensiva provtagningsplatser 

• Investera i upprättande av en intensiv provtagningsplats där effekten av 
kolinlagrande metoder mäts och följs upp årligen, ända ned till 90 cm djup där 
det är praktiskt genomförbart.  

• Investeringskostnad är 10 000 SEK exkl. moms per hektar och år. Minsta antal 
hektar att investera i är 10 hektar och minsta antalet år är fem år.  

• Svensk Kolinlagring genomför provtagningen och förmedlar och paketerar 
resultaten på ett sätt som investeraren kan använda i sin egen kommunikation. 
Återkoppling ges varje år efter genomförd provtagning.  

• Passar organisationer med intresse av att främja forskningen och driva 
utvecklingen framåt. 

 

Krav på investerare 
• För att investera i Kolkreditpaketet eller Egen värdekedjapaketet krävs att 

investerare gör åtagande till Svensk Kolinlagrings kriterier på verksamhetsnivå:  
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• Verksamhetens växthusgasutsläpp ska minska över tid.  
Det innebär att investerare ska ha skriftliga mål för utsläppsminskningar i linje 
med 1,5-gradersgränsen, till exempel SBT. Målen ska följas upp och uppdateras 
årligen.  

• Samverkan och kunskap om kolinlagring ska främjas.  
För att främja samverkan ska en representant från den investerande 
organisationen delta i Svensk Kolinlagrings årsmöte. För att öka kunskapen om 
kolinlagring ska en representant från respektive investerare göra första modulen 
i Carbon Actions onlinekurs “Grunderna i regenerativt jordbruk” med en 
tidsåtgång av cirka 4 timmar.  

 
Figur 1 nedan visar hur processen går till, från intressent till investerare i kolinlagring 
inom Svensk Kolinlagrings program. 
 

 

 

 
 
Figur 1. Vägen från intresseanmälan till investerare går via ett inledande möte om organisationens eget 
klimatarbete. Beroende på om organisationen ställer krav på kvantifierad kolinlagring, vill minska 
utsläppen från produkter inom den egna värdekedjan eller helt enkelt söker en klok klimatinvestering 
eller vill stötta forskning, så erbjuder Svensk Kolinlagring fyra olika paket. 
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Avvikande riktlinjer för Egen värdekedja 

För egen värdekedjapaketet vill vi belysa att Svensk Kolinlagring verifierar att 
organisationen och dess leverantörer uppfyller sina åtaganden för detta ramverk. Det 
ligger dock på den redovisande organisationen att följa kraven för GHG, SBT med flera 
vid beräkning och redovisning av exempelvis netto-inlagring.  


