Lokal klimatkompensation för ett bättre klimat globalt. Treet the Earth.

Din lokala
klimatlösning.

Absorb är ett svenskt klimatinitiativ som grundades 2019. Vårt mål
är att göra det enkelt att agera för sitt klimatavtryck. Genom våra
100% transparenta återbeskogningsprojekt i Sverige och
Nordeuropa minskar vi tillsammans koldioxidhalten i atmosfären.

Business for good. Vi planterar nya träd

100% transparens

på restmark i Sverige & Nordeuropa.

i allting vi gör.

FNs klimatmål väntar inte — Genom att varje individ
och företag agerar för sitt egna klimatavtryck kan vi
tillsammans motverka klimatförändringarna.
Vi måste öka upptaget av koldioxid från atmosfären och
samtidigt minska våra utsläpp för att nå en fossilfri framtid.
Skogen kan användas i båda syften. Den absorberar
koldioxid men kan också skördas och användas för att
ersätta fossilbaserade och utsläpps-intensiva produkter.

TV4 Nyhetsmorgon
“En alldeles utmärkt idé
som gäller klimatet.”

The Body Shop

Philippa Parnevik
“Du kan gå med mig och Absorb
i resan genom att skapa en
klimatprenumeration!!”

Penny Parnevik

Huski Chocolate
Svenska Alpina Landslaget

Peter ‘Foppa’ Forsberg
“Ett grymt initiativ för att
minska klimatförändringarna…
Vi hoppas att du stödjer också”

Ubisoft Sweden

Ett nytt, säkert och eﬀektivt trädplanteringsprojekt

Hur fungerar projektet?
Absorb hittar restmark som är övergiven och oproduktiv. Tillsammans med våra
kunders bidrag kan vi plantera nya träd i samarbete med de lokala markägarna.
Skogen absorberar koldioxid och bidrar på lång sikt med förnybar råvara som
minskar vårt fossilberoende.

De nya skogarna ska bestå av minst 2-3 trädslag för att bidra till en rik
biodiversitet.

Länsstyrelsen granskar restmarkerna för att säkerställa att biologisk
mångfald och andra nyckelvärden inte skadas.

Projektet är certifierat av Carbon Capture Company som garanterar att
klimatnyttan är 100% spårbar, additionell, varaktig och
väldokumenterad.

För Privatpersoner

Avbryt när som helst

1. Beräkna ditt klimatavtryck

2. Prenumerera på lokala projekt

3. Se din påverkan

Med vår klimatkalkylator beräknar du

Plantera träd varje månad och bli

Följ de nya skogarna med 100% spårbarhet

dina koldioxidutsläpp på 1 minut.

100% klimatbalanserad.

och försök att minska dina utsläpp.

För Företag

1

Boka möte.

Vi skapar ett skräddarsytt koncept för ert företag. Vad ska
klimatkompenseras? Vet ni redan ert klimatavtryck? Behövs en
klimatredovisning?

2

Klimatkompensera.

Genom våra ISO och CCC certifierade planteringsprojekt kan ni känna er

3

Kommunicera.

Genom att kommunicera ert långsiktiga klimatarbete maximeras affärsnyttan

säkra i vart pengarna går med 100% transparens.

& trovärdigheten stärks gentemot kunder.

Agera redan idag!
ara
Skanna koden för att se, sp
er.
eller dela våra kontaktuppgift

www.absorb.nu
info@absorb.nu
+46 (0)8 86 1000

