Övertorneå kommun har tagit ett unikt initiativ i den globala klimatfrågan!
Vid ett seminarium i Stockholm den 1 november betalade LKAB
300 000 kronor till Sveaskog för åtgärder som får skogen att binda mer koldioxid. Transaktionen är del
av ett demonstrationsprojekt som företagen driver tillsammans med Övertorneå kommun sedan 2009.
Genom att konstruera ett handelssystem för skogliga koldioxidkrediter vill LKAB och Sveaskog synliggöra
den svenska skogens outnyttjade potential att göra klimatnytta. Handel med koldioxidkrediter skapar
möjligheter för den expanderande industrin, samtidigt som Sveriges möjlighet att bli koldioxidneutralt år
2050 stärks.
- Den här modellen skapar incitament för markägare att välja en skogsskötsel som binder in mer
koldioxid, säger Olof Johansson, chef för miljö och hållbarhet på Sveaskog, i en kommentar.
- Vi vill minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi ökar vår produktion av järnmalmspellets i framtiden,
kompletterar Monica Quinteiro, chef för kvalitet och miljö på LKAB. Vi kan reducera utsläppen ytterligare,
men inte till noll. Genom att finansiera tillväxthöjande åtgärder i skogen kan vi nå nollutsläpp från vår
region.
Som landets första eko-kommun så såg vi inte bara en möjlighet utan en skyldighet att göra något för
klimatet -Vi vill ta ansvar, säger kommunalråd Roland Kemppainen. Att få samarbeta med Sveaskog och
LKAB och öka integrationen mellan företagen och de små skogsägarna känns formidabelt.
Ett tillväxtbefrämjande skogsbruk skapar jobb i både skogen och industrin. -Vi vill ha lokala ”flisshejker” i
kommunen, på så sätt så stannar pengarna lokalt och skapar lokala arbetstillfällen och det är jätteviktigt
säger Näringslivschef Stig Kerttu.
De hittills genomförda åtgärderna i Övertorneå beräknas ge en extra inbindning av 58,3 tusen ton
koldioxid över en period på upp till 20 år. Det innebär en tillväxtökning på 30 procent mer än svensk
skogs medeltillväxt.
Potentialen på skogsmark i produktion är i storleksordningen 2 ton CO2 extra per hektar, eller 45
miljoner ton CO per år för hela landet. Som jämförelse: Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser är 60
miljoner ton CO2 ekvivalenter per år. –Det säger en hel del om potentialen för ABCD-projektet säger
projektledaren Torbjörn Körlof.
Övriga partners i projektet är: SLU, LRF Norrbotten, SYVAB och Norrbottens läns landsting samt
Länsstyrelsen i Norrbottens län.
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