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Sammanfattning
Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.
Systemet syftar till att skapa ekonomiska incitament för tillväxthöjande
skogsskötselaktiviteter som binder in koldioxid i skogsbiomassa och mark, och
reducerar halten av koldioxid i atmosfären. För den mängd koldioxid som binds in
skall motsvarande sänkkrediter kunna utfärdas. Huvudmålet är att
sänkkrediterna skall kunna användas av industrin som en del av åtagandet i EU
ETS. I ett kortare tidsperspektiv är målet att krediterna från kolsänkorna skall
kunna användas för frivilliga åtaganden av aktörer som önskar stödja en ökad
klimatnytta inom det svenska skogsbruket, samtidigt som ett ökat trävaruuttag
blir möjligt.
Halten av koldioxid i atmosfären anses av världens samlade vetenskapliga samfund vara
för hög. En för hög halt av koldioxid kan bidra till att klimatet, så som vi känner till det,
förändras radikalt redan inom de nästkommande 100 åren. Klimatförändringarna
påverkar den ekonomiska tillväxten negativt och medför ökade kostnader som
exempelvis torka, svält, sjukdoms- och ökenspridning, kraftigare väderfenomen och
översvämningar. I en sådan kontext är det viktigt att ta till vara på alla möjligheter att
minska utsläppen av koldioxid.
Vårt förslag till system för sänkkrediter innehåller riktlinjer för tillämpning, metoder för
mätning av nettoinbindning av koldioxid, förslag på rapporteringskrav samt hur
verifiering av kolsänkor kan genomföras. Utformningen av systemet för att skapa
sänkkrediter är till stora delar en administrativ process som byggs upp genom
dokumentation av olika delsteg. Rapporten föreslår att handeln med sänkkrediter på sikt
skall kunna inkluderas i EU ETS, på ett liknande sätt som när mekanismen för ren
utveckling, CDM och gemensamt genomförande, JI, introducerades i EU ETS.
Nedan ges en schematisk bild över den generella projektprocessen för att generera
sänkkrediter: Från identifiering av projektet till utfärdande av krediterna.
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Figuren ovan återger den generella processen i systemet från planering till genomförande.

En ökad tillväxt i skogen innebär att inbindningen av koldioxid ökar, samtidigt som
även mer trädråvara kan levereras till skogsindustrierna och energisektorn. Dessutom är
det sannolikt att utsläppsreduktionerna från skogsskötselaktiviteter blir billigare än de
marknadspriser för utsläppsrätter som noteras i dagens handelssystem, EU ETS. Det
finns alltså en god potential att skogsskötselaktiviteterna är lönsamma både ur ett
finansiellt och samhällsekonomiskt perspektiv.
Det är mycket stora mängder kol som är bundet i skogsmark och biomassa. Detta kol
utgör en viktig del i kolets kretslopp och påverkar balansen mellan atmosfärisk
koldioxid och bundet kol i olika former. Den nettoinbindning av kol som sker i
skogsmark utgörs framförallt av skog i aktivt skogsbruk, till skillnad från obrukad
skogsmark vars koldioxidbalans är neutral. Att öka nettoinbindning av koldioxid i skog
kan vara en viktig del för att förhindra för höga halter av koldioxid i atmosfären.
Tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter erbjuder möjligheten att varaktigt inbinda
koldioxid i biomassa och mark, utöver det normala koldioxidupptag i biomassa som
sker i kolets cykel.
CO2 bundet i skogsmark och
biomassa
miljarder ton CO2

Historiska data från SLU visar att
mängden bunden koldioxid i skogen
kontinuerligt har ökat på grund av
ett aktivt och ständigt förbättrat
skogsbruk (se bild till höger).
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Grundprincipen för kolinbindning och kolsänkans varaktighet
Grundläggande för ett system för sänkkrediter är kolsänkornas varaktighet, att
reduktionerna är verkliga och att de motsvaras av ett ökat upptag av koldioxid i skog.
En kolsänka kan av flera olika anledningar reverseras p.g.a. t.ex. storm, brand eller
insektsangrepp. Kolsänkans reverserbarhet skapar på så sätt en varaktighetsutmaning.
För att kunna hantera kolsänkans varaktighet är det viktigt med en definition. Olika
definitioner av varaktighet har varit föremål för diskussion i andra system för
sänkkrediter, bl.a. FN och Kaliforniska Climate Action Reserve.
Att absolut definiera varaktighet innebär att en tillväxthöjande skogsskötselaktivitet som
givit upphov till sänkkrediter inte får reverseras (så länge marginalkostnaden för ett ton
koldioxid inte är noll). En mer pragmatisk definition utgår från kolsänkeprojektets
tidsspann. Nettoeffekten av inbunden koldioxid mäts således endast under projektets
gång och de effekter som uppstår efter projektets slut inkluderas inte i beräkningen.
I det Kaliforniska systemet, Climate Action Reserve, används 100 år som den tidsperiod
en kolsänka måste upprätthållas, för att anses vara varaktig. I Sverige är varaktighet inte
tidsbestämt.
Vår studie gör ingen definition av tidsperspektivet för varaktighet. En kolsänka
betraktas som varaktig så länge nettoinbindningen i skogsmark och levande biomassa
överstiger den inbindning som skulle ha förelegat om inga skogsskötselsaktiviteter
genomförts (ett s.k. Business as Usual scenario – härefter baseline). Nedan ges en
schematisk bild över en tillväxtkurva som skapat en nettoinbindning av koldioxid
jämfört med baseline.

Exempel på hur tillväxtkurvan justeras som följd av genomförd tillväxthöjande skogsskötselaktivitet.
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Vid avverkning av beståndet uppstår bokföringsmässigt ett utsläpp av koldioxid, vilket
resulterar i en icke varaktig kolsänka. För att inbindningen av koldioxid skall vara
varaktig föreslås att flera skogsskötselaktiviteter skall genomföras i kluster, med ytor
vars omloppscykel är parallellförskjutna i tiden. Den förhöjda inbindningen i resterande
ytor i klustret, överstiger det utsläpp som skapas när en yta avverkas. På så sätt är det
möjligt att avverka ytor i klustret utan att inbindningen av koldioxid i klustret
understiger inbindningen i ett baseline scenario (se kapitel 2 för närmare beskrivning).
Den viktigaste faktorn för att kunna säkerställa varaktiga kolsänkor genom
skogsskötselaktiviteter är robusta rutiner samt tredjepartsgranskning vid mätning och
rapportering. Dessa säkerställer att den kolsänka som skapats också motsvarar det som
rapporterats med en rimlig grad av osäkerhet.
Ett kluster av skogsskötselaktiviteter på olika ytor behöver en klusterägare och
skogsägare (projektägare), som ingår i klustret. Relationen mellan klusterägare och
projektägare, som genomför skogsskötselaktiviteterna, skall regleras med ett avtal för
att underlätta tydligheten i parternas motprestationer.
Projektprocessen
Generellt delas projektprocessen upp i två faser, uppstart och genomförande.
Uppstartsfasen innefattar framförallt att samla information om skogsskötselaktiviteten,
dokumentera detta i en s.k. PDD (Projektdesigndokument) som skall valideras av en
tredje part samt att få aktiviteten godkänd och registrerad av en programmyndighet.
Genomförandet består framförallt av att dokumentera den nettoinbindning av koldioxid
som skogskötselaktiviteten åstadkommer, få mätningar och protokoll
tredjepartsgranskade samt att ansöka om utfärdande av sänkkrediter. I själva
projektprocessen är mätning och verifiering centrala för att skapa trovärdiga
sänkkrediter. Nedan ges en schematisk bild av det ovan beskriva förloppet samt vilka
aktörer som kan vara inblandade i projektprocessen.
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Systemets rollinnehavare, deras ansvar och processbeskrivning från projektidé till utfärdade sänkkrediter

Mätning, rapportering och verifiering
Den tillväxthöjande effekten från skogsskötselaktiviteterna behöver kvantifieras för att
fastställa mängden extra kol som binds som resultat av aktiviteten. Det innebär att
projektet behöver övervakas av skogsägaren. Övervakning av tillväxthöjande
skogsskötselaktiviteter omfattar periodisk inventering och mätning av skogen.
Inventering och mätning av skog är i sig inget nytt. Sedan 1962 har
Riksskogstaxeringen och Markinventeringen genomfört inventeringar av skog och följt
utvecklingen av skogsbestånden i Sverige.
Det är viktigt att den standard för mätmetodik som rekommenderas för
skogsskötselaktiviteten är kompatibel med andra system, så att de sänkkrediter som
skapas går att sälja och får ett värde för deltagare i utsläppsrättshandelssystem. Den
viktigaste jämförelsen är mot EU:s handelssystem för utsläppsrätter, EU ETS, hur
utsläppen av koldioxid övervakas och med vilken noggrannhet. En specifikation har
framarbetats för vilka krav en mätmetodik för skogsinventering skall uppfylla i fråga
om bl.a. osäkerhetsnivåer och mätfrekvens.
För att fastställa det extra koldioxidupptag som sker under en specifik period föreslås
skogens kolinnehåll mätas före och efter (eller under) den tillväxthöjande
skogsvårdsaktiviteten. Mätningar behöver genomföras dels på projektytan och dels för
en referensyta som utgör baseline. Det extra koldioxidupptaget utgör skillnaden i
koldioxidupptag mellan de två ytorna. Baseline, som skall subtraheras, måste vara
representativ både i tillväxtförhållanden och i tidsperiod.
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Hänsyn måste också tas även för följdutsläpp och följdsänkor (se kapitel 2.3 för
komplett formel för att beräkna nettoinbindning av koldioxid). Upptag av kol i biomassa
och skogsmark sker i flera olika kolpooler (se tabell nedan).
Kolpool

Poltyp

Valfrihet

Markbundet kol

Markbundet kol

Frivillig

Kol i dött organiskt
material

Stående död
biomassa

Frivillig

Liggande på mark
död biomassa

Frivillig

Förna

Frivillig

Ovan mark,
stående träd

Obligatorisk

Ovan mark, buskar
och örtväxter

Frivillig

Under mark, rötter

Obligatorisk

Kol i levande
biomassa

I studien föreslår vi att kolpoolen levande biomassa ovan och under mark skall vara
obligatoriska att beräkna medan de andra kolpoolerna är frivilliga. Frivilligheten baseras
på att det inte är troligt att kolpoolerna i dött organiskt material och i mark kommer att
förändras i sådan utsträckning att mätning av poolerna är kostnadseffektivt, åtminstone
inte i det korta perspektivet. Finner en skogs- eller klusterägare att det är
kostnadseffektivt att mäta de andra kolpoolernas kolinnehåll, är det dock möjligt att
kreditera dessa kolpooler.
All rapportering sker av projektägare samt klusterägare. Tredjepartsgranskning sker i
två steg, dels valideringen inför ett projekt, dels vid fastställande av det som rapporteras
som kolsänka, s.k. verifiering. Både verifiering och validering utförs av en ackrediterad
kontrollör. För att erhålla sänkkrediter måste klusterägaren kunna visa upp en verifierad
kolinbindningsrapport av en ackrediterad kontrollör.
Ansökan för utfärdande av sänkkrediter görs förslagsvis i femårsperioder i samband
med att mätningar och beräkningar av inbunden koldioxid utförs. När ansökan är
inkommen, och programmyndigheten godkänt ansökan, skall krediterna överföras till
specificerat konto hos antingen klusterägaren eller köparen av sänkkrediterna.
Klusterägaren kan sälja rätten till sänkkrediterna i förväg genom en s.k. ERPA
(Emission Reduction Purchase Agreement – används inom ramen för CDM-projekt) för
att på så sätt delfinansiera de tillväxthöjande skogsskötselaktiviteterna.
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Bokföring
Utsläpp och inbindning av koldioxid inom LULUCF-sektorn bokförs på nationsnivå
enligt två huvudregler;


Brutto-netto tar endast hänsyn till förändring av kollager under
åtagandeperioden. Denna regel används för skogsplantering, avskogning,
återplantering av skog samt övriga tillväxthöjande skogsskötselåtgärder.



Netto-netto jämför utsläpp och inbindning som härrör en specifik aktivitet
under åtagandeperioden mot utsläpp och inbindning under referensåret 1990.
Denna regel använd för jordbrukssektorn.

Det råder delade meningar om vilken bokföringsmetod som skall vara globalt gällande
under Kyotoprotokollets nästa åtagandeperiod med start 2013. Under FN:s klimatmöte,
COP 16, i Cancun i december 2010 diskuterades tre förslag till bokföring; brutto-netto
metoden som är den gällande idag, netto-netto metoden med 1990 som referensår samt
netto-netto metoden baserat på en framtida tänkt referenslinje. Med framtida
referenslinje menas att industrialiserade länder får göra prognoser om kommande
inbindningar och utsläpp inom skogssektorn. Denna prognos utgör referenslinjen och
om något land lyckas binda in mer kol jämfört mot referensnivån uppstår en kolsänka.
Det senare förslaget togs fram som ett alternativ mot att använda ett svårbestämt och
ofta missvisande historiskt basår. Skogsindustrin, till skillnad från andra industrier,
förändras naturligt med tiden med avseende på skogens inbindning och även
skogsavverkningen skiljer sig åt från år till år. Förslaget har dock mött stor skepsis från
kritiker som menar att det skulle vara ett kryphål för utvecklade nationer att gömma
utsläpp.
Oavsett vilka bokföringsregler som blir gällande på nationsnivå kommer de inte vara
aktuella för bokföringen av de aktivitetsbaserade projekt som avhandlas i denna rapport.
Det viktigaste argumentet för aktivitetsbaserade kolsänkor, att skapa incitament till att
öka skogstillväxt genom ett uthålligt skogsbruk gentemot ett statiskt bevarande, glöms
ofta bort i klimatförhandlingarna. Utsläpp och inbindning i skog får inte bli avgörande
för en nations klimatåtagande utan bör ses holistiskt och sättas i relation till andra
klimatminskande åtgärder.

Risker och riskhantering
Det finns en risk att den kolsänka som skapas som resultat av de tillväxthöjande
skogsskötselaktiviteterna delvis reverseras eller inte binder in koldioxid enligt plan.
Rapporten utgår från att biomassa som inte står kvar på skogsmarken antas utgöra ett
utsläpp av koldioxid. I ett kluster, som innehåller en portfölj av många tillväxthöjande
skogsskötselaktiviteter, är det troligt att något eller några projekt inte kommer att binda
in koldioxid enligt prognos. Avvikelsen kan bero på flera olika orsaker. Dessa kan delas
in i:
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Risker relaterade till naturliga störningar, t.ex. stormar, torka, frost,
skogsbränder
Aktivitetsrisker, t.ex. tjuvavverkning, överavverkning, dåligt genomförd
skogsskötsel
Finansiella risker, t.ex. konkurser, likviditetsbrist, finansieringsproblem

När de tillväxthöjande skogsskötselaktiviteterna inte följer den planerade inbindningen
av koldioxid kommer inte heller sänkkrediter att kunna utfärdas. En diskrepans uppstår
mellan verklig inbindning och förväntat antal sänkkrediter. Dessa sänkkrediter kan
redan vara sålda i förväg genom en ERPA, vilket sätter klusterägaren i en besvärlig
situation.
Om sänkkrediter tillförs ett handelssystem måste systemets övervakningsprinciper
kunna garantera att det skett en faktisk inbindning av koldioxid och att kolsänkorna som
ligger till grund för sänkkrediterna med tiden inte reverseras.
Med en genomtänkt riskhanteringsstrategi kan man minska riskerna med varaktighet
och reversering av kolsänkorna. Det finns t.ex. flera olika sätt att inkludera steg i
ansökningsprocessen för utfärdandet av sänkkrediter som bidrar till att minska risken att
”dåliga” sänkkrediter tillförs ett system för handel med utsläppsrätter (se kapitel 6 om
riskhantering).
Genom att t.ex. använda temporära sänkkrediter är det möjligt att hantera
varaktighetsrisken. Kolsänkor i skogen bör ses som ett verktyg att köpa tid i en situation
då alla tänkbara möjligheter att minska koncentrationen av koldioxid i atmosfären bör
övervägas.
Slutsatser
De ekonomiska förutsättningarna för att genomföra tillväxthöjande
skogsskötselaktiviteter i kluster anses vara god. Kostnaderna styrs framför allt av hur
frekvent mätning, rapportering och verifiering behöver vara, men också av att temporära
sänkkrediter behöver ersättas när klustrets samlade kolsänka minskar. Intäkterna är
framför allt beroende av vilket pris en sänkkredit kan betinga.
Det finns en risk att billiga sänkkrediter från skogen möjligtvis kan minska
investeringsviljan, eller skjuta upp investeringar, i mer kostsamma utsläppsreduktioner
inom energi- och industrisektorerna. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det en
mycket rationell allokering av investeringar om sänkkrediter är billigare än andra
möjligheter att hindra att halten av koldioxid i atmosfären ökar. Med ett handelssystem
som accepterar sänkkrediter bör investeringar i skogssektorn öka och ett mer uthålligt
och produktivt skogsbruk skapas.
Den politiska förståelsen och acceptansen för kolsänkorna samt en vilja att öka
tillväxten i skog är avgörande faktorer för att kunna inkludera sänkkrediter i ett
handelssystem för utsläppsrätter. Det kan behövas restriktioner som begränsar mängden
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sänkkrediter som kan länkas in i t.ex. EU:s handelssystem, för att inte helt omöjliggöra
investeringar för att reducera koldioxid i energi- och industrisektor.
Att inom rimliga gränser kunna hantera utmaningarna med kolsänkornas varaktighet är
en av de viktigaste förutsättningarna för att framgångsrikt kunna implementera ett
system som skapar sänkkrediter från tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter. Det
kommer att ställas höga krav på att robustheten i handelssystemet är tillräcklig med
motsvarande kombinerade osäkerhetsnivåer som accepteras inom EU ETS och
internationellt.
De tillväxthöjande skogsskötselaktiviteterna och de systemprocesser som förslås för att
kunna generera sänkkrediter från inbindning av koldioxid behöver stöd från politiskt
och akademiskt håll. För att kunna få stöd behöver kolsänkeprojektet kommuniceras på
ett strukturerat, strategiskt men även transparent sätt. Det är av största vikt att visa upp
en demonstration av ett system som kan mäta, rapportera och verifiera kolinbindningen
med tillfredställande noggrannhet och där möjlighet ges att följa de utfärdade
sänkkrediterna och kolsänkornas varaktighet under den period som demonstrationen
pågår.
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Abstract
This report presents a proposal for a trading system with carbon sink credits. The
system aims at creating financial incentives for an increased reduction of carbon
dioxide in the atmosphere through growth-enhancing forest management
activities. The major aim is that carbon sink credits will be able to be used by
industry as a part of the obligations in EU ETS. In the shorter term, the goal is
that it will be possible to use the carbon sink credits in the context of voluntary
commitments on behalf of those wishing to support increased climate benefits
within the Swedish forestry industry, at the same time as an increase in the supply
of goods from the forest is made possible.
The carbon dioxide content in the atmosphere is believed, by the world’s scientific
community, to be unacceptably high. An excessively high carbon dioxide content can
contribute to the climate, as we know it today, changing radically within the next 100
years. Climate changes negatively impact financial growth and result in increased costs
brought about by phenomena such as drought, starvation, sickness, the expansion of the
deserts, extreme weather conditions and floods. In such a context it is important to
utilise all available possibilities to decrease carbon dioxide emissions.
Our proposal for a system with carbon sink credits includes application guidelines,
methods for the measurement of the projects’ effects, a proposal for reporting
requirements and a proposal for the means by which a verification of carbon sinks could
function. The design of the system to create sink credits from carbon sinks is, primarily,
an administrative process based on a variety of documentation established at various
sub-stages. The system proposed in the report is intended to be able to support an
expanded trading system, both administratively and technically, in a manner similar to
the manner in which the clean development mechanism, CDM, was introduced in EU
ETS.
The major stages of the proposal include identification of the projects, registration,
implementation, monitoring, reporting and verification, and could potentially lead to
issuing of credits (see figure below).
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The figure above represents the general process in the system, from planning to implementation.

Increased forest growth implies that the fixing of carbon dioxide is greater, whilst at the
same time; more raw materials can be delivered to the forestry industries and energy
sector. In addition, it is probable that emission reductions from forestry management
projects will be cheaper than the market prices listed for emissions trading in today’s
trading system, EU ETS. There is also a good potential for the forest management
projects to be profitable, both from a financial and socio-economic perspective.
There are large amounts of carbon stored in forest grounds and biomass. This carbon is
part of an important cycle, known as the carbon cycle, that influences the balance
between atmospheric carbon dioxide and carbon fixed in different forms. The positive
net fixation of carbon in forest soils and biomass is found primarily in active forestry
land, while idle forest land has a net zero carbon fixation. To increase the rate of
fixation in forestry lands may conclusively be a strategy to reduce the level of carbon
dioxide in the atmosphere.

Historical data from the Swedish
University of Agricultural Sciences
(SLU) shows that the annual level

CO2 fixed in forest land and biomass

Billion ton CO2

Growth enhancing forest
management projects offers the
possibility to permanently fix the
carbon dioxide in the biomass and
soils, in addition to the normal
carbon dioxide absorption which
takes place in the biomass’s carbon
cycle.
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of absorption in the forests has consistently increased in line with to active and
continually improved forestry practices.
The basic principle for carbon fixation and the permanence of the carbon sink
Fundamental to the system of sink credits is the permanence of the carbon sinks, that the
reductions are real, and that they correspond to increased absorption of carbon dioxide
in the forest.
A carbon sink can for a number of reasons be reversed. Examples of potential triggers
for reversal are, for example storms, fires or insect infestations. The reversible nature of
the carbon sink thus creates a challenge, how to deal with such events.
To address the issue of non permanence it is important to have a definition of
permanence. Different definitions of permanence has been discussed and applied in
different systems for carbon sink, such as the UN CDM mechanism or the Californian
Climate Action Reserve.
Permanence in a longer perspective has no limits. This implies that a measure which is
eligible for credits should prevent emissions on a permanent basis, or until the point in
time at which the marginal economic cost of one tonne of emitted carbon dioxide is zero
or negligible.
In a short-term perspective, permanence can be defined within the carbon sink project’s
time span. The net effect of fixed carbon dioxide is, in other words, measured only
during the progress of the project and effects arising after the end of the project are not
included in the calculation.
In the recently developed California system, Climate Action Reserve, permanence is
defined as a period of 100 years. In Sweden, permanence is not determined in terms of a
time period.
Permanence is defined in the study as the net increased amount of fixation in the
forestry land and living biomass in excess of the amount of fixation which would have
taken place if the forestry management activities had not been implemented.
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Example of how the growth curve is adjusted as a result of executed growth-enhancing forestry management
activities.

When the forest is cut down, an emission of carbon dioxide is regarded to have taken
place, even if it physically does not occur. The logging operation would thus create a
non permanent carbon sink. In order for the fixation to be permanent, it is proposed that
the forest management activities be implemented in clusters, where each activity area
has a different starting point. This way, enhanced growth in many areas in the cluster
will cover up for the emissions created by the cutting in one area. It will then be
possible to fell areas within the cluster, but still with a higher net carbon fixation in the
cluster, compared to the fixation in a reference area, under a so-called ”Business as
Usual” scenario (henceforth: Baseline scenario).
The most important factor in being able to ensure permanent carbon sinks via forestry
care measures is robust routines and third party audits of the measurement and
reporting. These ensure that the carbon sinks which can be created are also equivalent to
those being reported, on the basis of a reasonable degree of uncertainty.
A cluster of forest management activities on various areas requires a cluster owner and
forest owner. The relationship between the cluster owner and the forest owner,
implementing the forest management activities, is to be regulated on the basis of an
agreement in order to facilitate the clarity of the parties’ respective expected
performance.
Project process
Generally the project process is divided into two major phases, start-up and
implementation. The start up comprises of the activities to collect information regarding
the forest management activity, document the information in a PDD (Project Design
Document) to be validated by a third party, and to register and receive approval for the
activity by the relevant program authority. The implementation phase is comprised by
the activities to document the fixed carbon due to the forest management activity, have
the measurements and related protocols reviewed and approved by a third party verifier,
and apply for issuance of the sink credits. In terms of creating credible healthy sink
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credits, measurements, reporting and verifying of the results is essential. Below is a
schematic picture of the project process.

Project owner

Cluster owner

Third party reviewer

Program Authority

Start up
1

2

3

4

5

Project identification

Project design document
(PDD)

Execution of
forrest activity

Monitoring of project

Application for credits

Validation of PDD

Registration of project

Execution
Verification of
monitoring results

Issuance of credits

The participating entity’s, their respective responsibilities and process description from project concept to issued
credits.

Measurement, reporting and verification
The growth enhancing effect from forest management activities needs to be quantified
in order to determine the amount of additional carbon fixed due to these activities. This
implies that the project needs to be monitored by the forest owner. The monitoring of a
growth enhancing forest management project includes the periodic inventory and
measurement of the forest. The inventory and measurement of the forest is, in itself,
nothing new. Since 1962, the Swedish National Inventory of Forests (RIS) and the
Swedish Forest Soil Inventory have executed inventories of forests and have followed
the development of forest stand.
It is important that the standard for measurement methodology recommended for forest
management projects, is compatible with other systems. This way the sink credits can
be sold and have a value for the participants in an emission trading system. The most
important comparative sector is the sector within the EU’s trading system for emission
rights, EU ETS. Relevant issues to compare are how the system monitors carbon
dioxide emissions and the degree of care inherent in this system. A specification has
been produced regarding the necessary requirements of measurement methodology for
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forest stands in terms of, amongst other things, uncertainty levels and measurement
frequency.
To determine the net fixed carbon due to a growth enhancing activity the carbon content
of the forests’ biomass and soils should be measured before and after (or during) the
growth enhancing activity. Measurements should be done twice both at the managed
area and at a similar reference area (regarded as a baseline development). The net fixed
carbon is determined by the difference in carbon fixation between the two areas.
Consideration must also be given to the subsequent emissions and subsequent sinks
(See chapter 2.3 for complete formulas for calculating the net carbon fixation).
Carbon pool

Type of pool

Mandatory/optional

Land-fixed carbon

Land-fixed carbon

Optional

Standing dead biomass

Optional

Lying dead biomass

Optional

Organic debris

Optional

Surface, standing trees

Mandatory

Surface, bushes and
herbs/plants

Optional

Sub-surface, roots

Mandatory

Carbon in living biomass

Table showing the different types of carbon pools that may be included in the carbon sink.

In the study, we propose that it should be mandatory to measure the carbon pool living
biomass above and below ground, while measurement of the other carbon pools will be
voluntary. This voluntary option will be based on the improbability that carbon pools in
dead organic matter and in the ground will be changed to the extent that it will be
possible to measure these pools in a cost-effective manner, at least in the short-term. If,
however, a forest or cluster owner deems it to be cost-effective to measure the carbon
content of other carbon pools, it will be possible to issue sink credits for these pools.
All reporting is undertaken by the project owner and the cluster owner. The third party
verification is a two-stage process, comprising both the validation of the preparation for
a project, and the verifying of the measured and reported a carbon sink. Both
verification and validation are conducted by an accredited third party controller.
In order to obtain credits, the cluster owner must be able to present a carbon-fixing
report verified by the accredited controller. It is then possible to apply for the credits to
be issued.
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It is recommended that the application for the issue of credits be made after 5 years, as
this is an appropriate time for the measurements of the net carbon fixation to be
performed. When the application has been approved by the programme authorities, the
credits are to be transferred to a specified account, held either by the cluster owner or by
the purchaser of the sink credits.
The project owner can sell the rights to sink credits in advance, through a so-called
ERPA3. This way the forest owner can generate part financing of the growth enhancing
forest activity.
Accounting
Emissions and sequestration of carbon dioxide in the LULUCF sector are at the national
level accounted for based on two main rules;


Gross-net, which only takes into account the change in carbon stocks during
the commitment period. This rule is used for afforestation, deforestation,
reforestation, and other growth-enhancing forest management measures.



Net-net, which compares emissions and sequestration, derived a specific
activity during the commitment period of emissions and sequestration in the
reference year 1990. This rule is used for agriculture.

There is a difference of opinion regarding which accounting method should be the
prescribed in the next commitment period starting 2013. During the UN Climate
Change Conference, COP 16, in Cancun in December 2010, three proposals for
accounting were discussed; gross-net approach which is applied today, net-net method
with 1990 as reference year, and net-net method based on a future forecasted reference
baseline. With future reference baseline is meant that industrialized countries may make
projections of future emissions and sequestration in the forest sector. This projection
represents the reference baseline and any country that manages to sequestrate more
carbon compared to the reference level, has created a carbon sink.
The latter proposal was developed as an alternative to use a hard-to-specify and often
misleading historical base year. The forest industry, unlike other industries, change
naturally over time with respect to the forests’ sequestration and also logging activities
vary from year to year. The proposal has been met with great scepticism from critics
who argue that it would create a loophole for developed nations to hide emissions.
Regardless of what accounting rules will be undertaken at the national level, they will
not be present for the activity-based projects discussed in this report. The main
argument for activity-based carbon sinks, creating incentives to increase forest growth
through sustainable forestry management as compared to a static preservation of carbon,
is often overlooked in the climate negotiations. Emissions and sequestration in forests
may not be crucial to a nation's climate commitment but should be viewed holistically
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and should be related to other climate mitigation measures.
Risks and risk management
There is a risk that the carbon sink created may be partly reversed, or may not fix
carbon dioxide as planned. The report assumes that biomass that has been cut down for
logging reasons constitutes a carbon dioxide emission. In a cluster, encompassing a
portfolio of a number of carbon sink projects, it is probable that one or another of the
projects will not fix carbon dioxide as predicted. Deviations can be dependent on a
number of factors. These can be grouped under the following:




Risks related to natural causes, e.g. storms, drought, frost, forest fires
Activity risks, e.g. felling theft, over-felling, poorly-conducted forestry
management
Financial risks, e.g. bankruptcy, liquidity deficits, financing difficulties

If the project does not follow the planned fixing of carbon dioxide, it will not be
possible to issue the sink credits. A discrepancy arises between the actual fixation and
the anticipated number of credits. These credits may already have been sold, which can
place the cluster owner in a difficult situation.
If these credits are part of a trading system, the system must be able to guarantee that a
fixation of carbon dioxide occurs which is equivalent to the credits traded, and that this
fixation is not reversed over time.
With a thorough risk management strategy, risks involving the permanence and reversal
of carbon sinks can be reduced. There are, for example, a number of methods that could
be included in the application process for the issuing of credits that would reduce the
risk for “bad” credits to enter an emission rights trading system.
Through the use of, for example temporary credits, it is possible to manage risks
involving permanence. Carbon sinks in forest should be seen as a means to buy time in
a situation in which each and every possibility to reduce the concentration of carbon
dioxide in the atmosphere should be considered.
Conclusions
The financial premises for the undertaking of a carbon sink project in a cluster may be
considered as positive. The cost aspect is primarily governed by the required frequency
of measurements, reporting and verification, but is also governed by the fact that credits
must be replaced when the clusters total carbon sink declines. The income aspect is
primarily dependent on the price of the carbon credit.
There is a risk that cheap credits from forestry could potentially decrease the will to
invest, or defer investments in more expensive emissions reduction strategies in the
energy and industrial sectors. From a socio-economic perspective, it is a very rational
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allocation of investments if forest credits are cheaper than other kinds of strategies to
reduce the content of carbon dioxide in the atmosphere. With sink credits system,
investments in the forestry sector would increase, and a more sustainable and productive
forestry sector would be created.
The political understanding and acceptance of carbon sinks, as well as a desire to
increase the growth in forests are decisive factors for the successful implementation of a
system of carbon sink credits. It may be necessary to impose restrictions on the amount
of sink credits allowed in the EU ETS, if the price of the sink credit is completely deters
investment in the energy and industrial sectors.
Being able to manage the challenges involved in the permanence of carbon sinks in a
reasonable manner is one of the most important prerequisites for the successful
implementation of a programme generating sink credits from forestry projects. High
demands will be placed on the robustness of the system, with corresponding combined
uncertainty levels at least in level with the EU ETS, and international standards.
The project concept for carbon sinks, and the system procedures proposed in order to be
able to credit further growth need support from both the political and academic
communities. In order to receive support, the carbon sink concept, and the need to
create incentive systems for further growth in forestry, must be communicated in a
structured, strategic, but also transparent manner. It is of uttermost importance, to
demonstrate a system, that is able to measure, report and verify carbon fixation with
satisfactory precision, and at the same time monitor the issued sink credits and the
permanence of the carbon sinks.
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1 Sänkkrediter från kolsänkor
1.1 Bakgrund, syfte och mål
1.1.1 Bakgrund
Halten av koldioxid i atmosfären anses av världens samlade vetenskapliga samfund vara
för hög. Klimatförändringarna bidrar till minskad ekonomisk tillväxt och ökade
kostnader i form av t.ex. torka, svält, sjukdomsspridning, ökenspridning, kraftigare
väderfenomen och översvämningar. I en sådan kontext är det viktigt att ta till vara på
alla tänkbara möjligheter att reducera halten av koldioxid i atmosfären.
Skogsskötselaktiviteter erbjuder möjligheten att storskaligt inbinda koldioxid i biomassa
och mark. Sveriges lantbruksuniversitet visar att inbindningen i skogen kontinuerligt har
ökat på grund av ett ständigt förbättrat skogsbruk, en utveckling som i stor utsträckning
drivs på genom de riktlinjer som skogsstyrelsen utfärdar för skogskötsel. För att
ytterligare dra nytta av skogens förmåga att binda koldioxid bör ekonomiska incitament
för ändrad skogsskötsel skapas för markägare, arrendeinnehavare och samfälligheter.
Genom att skapa incitament som får skogsägare att utveckla skogsskötseln utöver det
normala kan mer skogsråvaror skapas samtidigt som mer koldioxid tas upp i växande
skog.
Ett ökat kolinnehåll i skogen används idag för att uppfylla Sveriges åtagande om
utsläppsreduktioner inom Kyotoöverenskommelsens artikel 3.31. Enligt artikel 3.4 är det
även möjligt att inkludera förändringar som följer av skogsskötsel. Sveriges
koldioxidbalans förbättras genom att skogsskötseln utvecklas och Sverige krediteras för
det genom att färre utsläppsrätter behöver annulleras. Intäkten från denna kreditering
skulle kunna användas för att skapa incitament till ökat upptag av koldioxid i skog.
Vi föreslår att krediter från kolsänkor skall kunna utfärdas och göras handelsbara för de
kolsänkor som skapas genom tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter. Kraven för att
kunna utfärda krediter från kolsänkor är att den kolinbindning som följer av
skogsskötselaktiviteterna är kvantifierbara med en hög grad av säkerhet och att
kolsänkorna är varaktiga.
Arbetet i projektet har bedrivits som ett delprojekt parallellt med tre andra projekt med
Övertorneå kommun som huvudprojektägare. PricewaterhouseCoopers har agerat
projektledare med representanter från Sveaskog och SLU som projektdeltagare.
1.1.2 Syfte
Projektet syftar till att ge underlag för att skapa drivkrafter i ett system för effektiv
reducering av koldioxid i atmosfären genom skogsskötselaktiviteter. Projektet skall
även ge förutsättningar och legitimitet för krediter från kolsänkor. Det skall
åstadkommas genom att beskriva nyttan med ökad tillväxt i skog, fastslå en

1

Artikel 3.3 anger att det skall vara möjligt att använda av kolsänkor som möjlighet för att uppfylla åtagandena inom
Kyotoöverenskommelsen.
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genomarbetad systemutformning och ingående beskriva mätning, rapportering och
verifiering ifrån tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter.
Arbetet skall resultera i riktlinjer för tillämpning, metoder för mätning av projektens
effekter, förslag på rapporteringskrav samt hur verifiering av kolsänkor kan fungera.
Tanken är att de tillväxthöjande skogsskötselaktiviteterna skall följa den anvisning som
ges av föreliggande arbete, och på så sätt säkerställa att reduktionerna är verkliga,
varaktiga och additionella2.
Avsikten är att riktlinjerna som skapas genom projektet skall vara praktiskt tillämpbara i
de fullskaliga forskningsprojekt som genomförs i Överkalix/Kalix. Samtidigt skall det
demonstreras hur administrationen med mätning, rapportering och verifiering kan
fungera och hur ekonomin i skogsskötselsprojekten påverkas av intäkter från
sänkkrediter.
1.1.3 Mål
Målsättningen med arbetet är att visa att kolsänkor är kvantifierbara med en hög grad av
säkerhet och att det genom en välstrukturerad systematisk metod är möjligt att visa att
kolsänkors varaktighet inte är något hinder för utfärdandet av sänkkrediter.
Målet på kort sikt är att krediterna från kolsänkorna skall kunna användas för frivilliga
åtaganden av aktörer som önskar stödja ökad klimatnytta inom det Svenska skogsbruket
samtidigt som ett ökat råvaruuttag möjliggörs.
Målet på lång sikt är att de skapade sänkkrediterna även skall kunna användas av
industrin för uppfyllande av deras åtagande i EU:s handelssystem för utsläppsrätter, EU
ETS.
Systemet som föreslås för att hantera sänkkrediter administrativt och tekniskt skall
stödja hur ett framtida utökat handelssystem med utsläppsrätter skall utformas för att
kunna inkludera sänkkrediter på ett liknande sätt som krediter från mekanismen för ren
utveckling (CDM3) introducerats i EU ETS.

1.2 Metod och Disposition
För att utforma grunden till ett handelssystem med sänkkrediter, har jämförelser av hur
befintliga handelssystems ingående delar byggts upp, jämförelse med EU ETS och
processen för hur mekanismen för ren utveckling fungerar, varit till stor nytta.
Befintliga metoder för bestämning av kolinnehåll i skog har använts. Resultat av SLU:s
praktiska försök i fält använts för att utveckla statistiska metoder som ger tillräcklig
noggrannhet. Som standard för noggrannhet används de krav som kan förväntas vid ett
införlivande av krediter i ett handelssystem för utsläppsrätter. Vidare har paralleller
2

Innebär att reduktionen är en direkt följd av det incitament som ges via sänkkrediter, och inte skulle ha genomförts
utan systemet med sänkkrediter.
3
Clean Development Mechanism är en flexibel mekanism under Kyoto Protokollet, se www.unfccc.org för mer info
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dragits mot det Kaliforniska systemet Climate Action Reserve (kolsänkor), det
kanadensiska systemet för kolsänkeprojekt samt hur REDD+ projekt föreslås fungera.
I föreliggande rapport ges i kapitel ett en övergripande beskrivning av
systemutformningen och hur projekten skapas. I kapitel två berörs mer i detalj hur
varaktiga kolsänkor kan skapas med hjälp av kluster av skogsskötselsprojekt. Kapitel tre
beskriver i detalj hur mätningen av den inbundna koldioxiden skall genomföras och
vilka problem och krav som existerar relaterat till mätning av skog. I kapitel fyra
beskrivs en del av den granskning och rapportering som är nödvändig för att systemet
skall vara robust och transparent. Kapitel fem beskriver handel med krediter. Kapitel
sex behandlar risker och riskhantering i samband med skogsskötselaktiviteten och
kapitel sju innehåller en analys av lönsamheten för gödsling som tillväxthöjande
skogsskötselaktivitet. Kapitel åtta beskriver rapportens slutsatser och rekommendationer
för vidare arbete.

1.3 Övergripande systemutformning
Det är mycket stora mängder kol som är bundet i skogsmark och biomassa. Detta kol
utgör en viktig del i kolets kretslopp och påverkar balansen mellan atmosfärisk
koldioxid och bundet kol i olika former. Den nettoinbindning av kol som sker i
skogsmark utgörs framförallt av skog i aktivt skogsbruk, till skillnad från obrukad
skogsmark vars koldioxidbalans är neutral (upptag i form av fotosyntes och avgång i
form av respiration av koldioxid är lika stora). Att öka nettoinbindning av koldioxid i
skog kan vara en viktig del för att förhindra för höga halter av koldioxid i atmosfären.
I de fall tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter kan ge ett ökat upptag av koldioxid
utöver normalt koldioxidupptag är tanken att det skall kunna generera sänkkrediter. Vid
avverkning av beståndet uppstår bokföringsmässigt ett utsläpp av koldioxid, vilket
resulterar i en icke varaktig kolsänka. För att inbindningen av koldioxid skall vara
varaktig föreslås att flera skogsskötselaktiviteter skall genomföras i kluster, med ytor
vars omloppscykel är parallellförskjutna i tiden. Den förhöjda inbindningen i resterande
ytor i klustret, överstiger det utsläpp som skapas när en yta avverkas. Detta ger upphov
till ett kluster av skogsskötselsprojekt som på kort och lång sikt har en stor potential att
öka upptaget av koldioxid från atmosfären.
1.3.1 Principer för systemutformning
Vid systemutformningen har paralleller dragits till redan existerande system som skapar
krediter från andra typer av utsläppsminskande aktiviteter. Principerna för systemets
utformning är att kolsänkor och därmed sänkkrediter skall skapas i projektform med väl
beskrivna avgränsningar, analogt med hur CDM projekt skapar krediter. Några
grundläggande principer för systemet är bl.a.:



Skogsskötselsaktivitetens fördelar och nackdelar samt hur det skapar en
kolsänka är det som är grundläggande för mekanismen att skapa sänkkrediter.
Endast de tillväxthöjande skogsskötselsaktiviteter som binder in koldioxid
utöver den normala inbindningen i jämförbar skogsskötsel skall vara krediterbar.
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Krediterna från kolsänkor skall kunna användas på samma sätt som krediter från
Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer; på kort sikt för marknaden för
frivillig koldioxidkompensation, och på längre sikt för EU:s marknad för
utsläppsrätter, EU ETS.
Mätning och rapporteringskrav skall vara i linje med mätnings- och
rapporteringskrav på den marknad där krediterna skall marknadssättas.
Beskrivningar av projekt, avgränsningar, mätning, rapportering och verifiering
skall valideras av tredje part.
För att undvika trovärdighetsproblem med kolsänkornas varaktighet skall
kolsänkeprojekt klustras, för att begränsa inverkan av avverkning och
nyplantering samt hantera viss risk med att kolsänkan reverseras.

För att föra samman de europeiska och internationella systemen för handel med
utsläppsrätter finns länkdirektivet. Det innebär att deltagare i EU:s handelssystem EU
ETS kan tillgodogöra sig utsläppsminskningar från projekt under CDM och JI och
nyttja dessa utsläppsrätter i handelssystemet. Länkdirektivet reglerar kopplingen av
CDM och JI till handelssystemet, d.v.s. hur utsläppsrätterna CER:s och ERU:s ska
hanteras i registersystemen. Att inkludera även sänkkrediter från projekt baserade på
skogsskötsel har samma innebörd som att inkludera utsläppsrätter från JI projekt. Dock
behöver EU aktivt ta ställning till om sänkkrediter (RMU:s4) skall vara godkända att
använda som krediter i handelssystemet för utsläppsrätter.
1.3.2 Antaganden och begränsningar
Systemförslaget vilar på ett antal antaganden och begränsningar. Även om den som
utvecklar projekt är i störst behov av intäkter i projektens tidiga skeden så skall
sänkkrediter endast kunna betalas ut till befintliga kolsänkor som kan rapporteras med
de fastslagna mät- och rapporteringskraven.5
Det är med dagens bokföringssystem av koldioxidutsläpp inom nationell inventerings
rapportering endast möjligt att kreditera kolsänkor som finns i skogen, så fort skogen
avverkats så elimineras kolsänkan ovan mark. Denna bokföringsbegränsning finns även
i detta systemförslag. I verkligheten upphör inte kolsänkan före det att de
skogsprodukter som avverkningen ger upphov till (möbler, hus, etc.) bränns som avfall
eller på annat sätt övergår till koldioxid.
Överlag har konservativa antaganden gjorts som snarare underestimerar än
överestimerar värdet av kolsänkor och mängden krediterbar inbunden koldioxid som
resultat av de tillväxthöjande skogsskötselaktiviteterna.

4

Removal Units enligt Kyotoprotokollets definition av sänkkrediter
Behovet av finansiering i de tidiga delarna av projektet föreslås istället hanteras med hjälp av att ett köpekontrakt
sluts mellan en finansiär och den som utvecklar skogsskötselsprojektet. Läs mer om köpekontrakt i kapitel 4 om
ERPA (Emission Rights Purchase Agreement).
5
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1.3.3 Beskrivning av systemet
Den övergripande systemutformningen för att skapa sänkkrediter från kolsänkor är till
stora delar en administrativ process som byggs upp genom dokumentering av olika
delsteg. Nedan ges en schematisk bild över den generella projektprocessen för att
generera sänkkrediter: Från identifiering av projektet till utfärdande av krediterna.

Uppstart
Projekt
identifiering

Projektdesign

Validering

Registrering av
projekt

Start och
genomförande
av projekt

Genomförande

Periodiskt övervakning
av projekt

Periodisk verifiering av
övervakningsresultat

Ansökan och
utfärdande av krediter

.
Figur 1. Schematisk bild över projektprocessen för skogsskötselaktiviteten

Det slutgiltiga målet med skogsskötselsaktiviteterna är att skapa krediter som kan säljas
till en deltagare i ett handelssystem med utsläppsrätter, som behöver ytterligare
utsläppsutrymme. Krediterna har en temporär karaktär och kan endast användas för att
uppfylla åtaganden temporärt, eller d.v.s. så länge kolsänkan upprätthålls. På så sätt är
det tänkt att finansiera och ge avkastning till skogsägare som vill investera i att utföra
skogsskötselsaktiviteter och delta i ett kluster.
Systemet kommer att ha ett antal viktiga rollinnehavare, varav de mest centrala är
beskrivs nedan:





Projektägare är den/de som äger marken där skogsskötselsaktiviteten
genomförs. Projektägaren är också ansvarig för att praktiskt genomföra
skogsskötselsaktiviteten.
Klusterägare är den part som är ansvarig för att en varaktig kolsänka byggs
upp, som administrerar projektägarnas projektytor, ansvarar för registrering av
klustret, samt kan vara mottagare av sänkkrediter. Klusterägaren kan utgöras av
en tredje part, en samarbetsorganisation eller någon av de större skogsägarna
som är ansluten till klustret.
Köpare av sänkkrediter är den part som ingår avtal med klusterägaren för att
köpa sänkkrediterna. Köparen kan om ett avtal föreligger direkt få sänkkrediter
överförda till sitt konto.
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Valideringsorgan är den som genomför godkännande av projektdesign och
kontrollerar att klustret kommer skapa en varaktig kolsänka.
Verifieringsorgan är den som återkommande genomför godkännande av
mängden koldioxid som inbundits i projektet, storleken på kolsänkan.
Validerings- och verifieringsorgan kan vara en och samma part. Kan även kallas
ackrediterad kontrollör.
Programmyndighet är den som är huvudman över processen att utfärda
sänkkrediter från kolsänkor, mottagare av verifierade kolinbindningsrapporter
och den som överför sänkkrediter etc.

Projektprocessen för att åstadkomma krediter delas in i fem steg som innefattar olika
aktiviteter:






Identifiering
Registrering
Genomförande
Verifiering
Transaktion av sänkkrediter

Nedan ges en schematisk bild av de olika parternas del i projektprocessen för att
generera sänkkrediterna:
Projektägare

Klusterägare

Ackrediterad
tredjepartsgranskning Programmyndighet

Uppstart
1

2

3

4

5

Projektidentifiering

Projektdesigndokument
(PDD)

Genomförande av
skogsvårdsaktivitet

Övervakning av
projekt

Ansökan om krediter

Validering av PDD

Registrering av projekt

Genomförande
Verifiering av
övervakningsresultat

Utfärdande
av krediter

Figur 2. Systemets rollinnehavare, deras ansvar och processbeskrivning från projektidé till utfärdade
sänkkrediter.
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Kronologiskt består processen av att identifiera lämpliga ytor som har potential att öka
tillväxten genom skogsskötselsaktiviteter. När ytorna är identifierade skall klustret
dokumenteras på ett standardiserat sätt i ett projektdesigndokument (PDD) som
beskriver hur klustret av ytor skapar en varaktig kolsänka. I PDD:n skall en
övervakningsbeskrivning tas fram enligt riktlinjer från programägaren och
dokumenteras i en standardmall. Projektdesign och övervakningsbeskrivning valideras
av tredje part. Valideringen syftar till att säkerställa att det finns logik i skapandet av
kolsänkan från just den typ av projekt som beskrivits i PDD:n samt att
övervakningsbeskrivningen följer de riktlinjer som fastställts av programmyndigheten.
Valideringen ger även kluster- och projektägarna ett visst mått av säkerhet som denne
kan använda som underlag för investeringsbeslut i projektet.
Efter att ett projekt validerats skall projektet registreras. Till registrering kommer ett
antal andra krav ställas, som t.ex. att ett riskhanteringsdokument framställs6. Det är dock
inte givet att ett projekt startar direkt efter att projektdesignen är validerad. Därför skall
en första inmätning av de projektytor och kontrollytor som ingår i klustret göras av
projektägaren eller klusterägaren i direkt anslutning till projektstart för att erhålla en
nollpunkt. All mätning, även den initiala mätningen skall följa den
övervakningsbeskrivning som validerats. Resultatet av mätningen dokumenteras i en
mätrapport/kolinbindningsrapport. Denna rapport verifieras av verifieringsorganet. Det
verifierade resultatet registreras hos programägaren.
Beroende på projekt så kommer övervakningsprogrammet kräva olika mätfrekvens för
att beräkna den inbundna mängden kol. Det är dock frivilligt att mäta så ofta man vill,
eller så ofta som är överenskommet med eventuella investerare. Det validerade
övervakningsprogrammet kommer dock att ställa krav på en viss minimifrekvens när en
verifierad kolinbindningsrapport skall lämnas till programägaren.
Rapporteringsfrekvensen skall vara angivet i projektdesigndokumentet och valideras av
tredje part.
Projektägaren skall se till att genomföra de skogsskötselsaktiviteter som är avtalade mot
klusterägaren. Innan ansökan om utfärdande av sänkkrediter kan göras av klusterägaren
skall alla mätresultat av inbunden koldioxid verifieras av tredjepart. Det är den
verifierade kolinbindningsrapporten som, efter registrering, är grunden för utfärdande
av sänkkrediter från programmyndigheten. När verifieringen och ansökan om
sänkkrediter är genomförd kan sänkkrediterna överföras. Projektägaren kan sälja rätten
till sänkkrediterna i förväg genom ett s.k. ERPA7. En sådan försäljning skall registreras
hos programägaren så att utbetalning av sänkkrediter går direkt till köparens konto.
Köpeavtalet skall i så fall följa en standardiserad mall som registreras hos
programmyndigheten.

6

Se mer om dessa krav i kapitlet om risker och riskhantering
Det beskrivna köpeavtalet är analogt med hur FN arbetar med köpeavtal inom ramen för den flexibla mekanismen
CDM där en ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement) utgör det standardiserade köpeavtalet.
7
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Nedan ges en bild av hur detta system kan se ut om handelssystemet EU ETS är tänkt
avnämare för sänkkrediterna (RMU:s).
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Figur 3. Exempel på övergripande systemutformning om EU ETS godkänner sänkkrediterna.

I bilden ovan beskrivs systemet integrerat med det nationella registret för utsläppsrätter
SUS samt det internationella registersystemet CITL. Klustret av projekt motsvaras av
Forest Management projekten (skogsskötselsaktiviteter) som är föremål för övervakning
och kontroll av tredje part och programägaren.
De utfärdade sänkkrediterna antas vara temporära för att kunna hantera kolsänkornas
reverserbarhet. De temporära sänkkrediternas egenskaper och nytta beskrivs tydligare i
kapitlet två, om varaktiga kolsänkor.

1.4 Projekt som kan skapa sänkkrediter
Det finns en stor mängd projekt som kan ge ökad koldioxidinbindning i skogsmark och
bidra till att skapa en varaktig kolsänka. Exempel på skogskötselsaktiviteter som ger
ökad tillväxt är:





Föryngring av skog;
Förtätning av bestånd;
Näringstillförsel;
Övriga tillväxtoptimerande aktiviteter

Rapporten fokuserar på gödslingsprojekten i de delar som inte är generiska. Generiska
delar är t.ex. mätning, rapportering och verifiering. Beroende av projektens utformning
så kommer kolsänkan på markområdet i det enskilda projektet att uppstå vid olika
tidpunkter.
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1.5 Relation mellan projektägare och klusterägare
Ansvarsfördelningen mellan klusterägare och projektägare bör regleras i ett kontrakt.
Ansvarfördelningen kan göras så som avtalsparterna önskar men det finns delar av
konceptet som lämpligen regleras.
Risken för att kolsänkorna reverseras behöver regleras. Om det har utfärdats
sänkkrediter och en kolsänka reverseras måste de temporära sänkkrediterna ersättas med
andra krediter. Vem som skall stå risken för reverseringen skall avtalas mellan
skogsägare och klusterägare.
Hur ersättning sker till skogsägarna efter inbunden koldioxid bör också regleras i ett
kontrakt. P.g.a. projektens icke varaktighet, men klustrets varaktighet, kommer
ersättningen inte att kunna baseras på den inbindning som sker i det specifika projektet.
Ersättning baseras istället på den varaktiga kolsänkans storlek som skapas i klustret av
projekt. Det innebär att de skogsägare som deltar med projektytor kommer att få dela på
intäkterna för de sänkkrediter som motsvarar den varaktiga kolsänkan som klustret kan
möjliggöra. Rimligtvis bör ersättningen baseras på antal hektar, år och skötselaktivitet
som en skogsägare deltar i klustret. Det är således upp till klusterägaren att hantera
risken i portföljen av projekt, beräkna den möjliga avkastningen och sluta kontrakt med
respektive skogsägare som ger ett mervärde till klustret. Hur den varaktiga kolsänkan
byggs upp och vad som är kreditgrundande beskrivs tydligare i kapitel två, ”Hur
varaktiga kolsänkor skapas”.
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2 Hur varaktiga kolsänkor skapas
2.1

Historisk inbindning av kol i boreala skogar

Ett aktiv skogbruk har under de senaste 150 åren sett till att CO2-inbindningen i de
boreala skogarna ökat kontinuerligt allt eftersom större arealer brukats mer effektivt.
Skogen är en viktig näring för Sverige och spelar en viktig roll i ett hållbart samhälle
bl.a. som byggnadsmaterial och bränsle till energigenerering.
Mängden inbunden CO2 har beräknats från 1926 till dagens datum av SLU8. Resultatet
visar att inbindningen i markbundet kol, och kol bundet i biomassa i skogsmarker ökat
från cirka 5,7 miljarder ton CO2 till cirka 7,7 miljarder ton CO29.

miljarder ton CO2

CO2 bundet i skogsmark och
biomassa
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7,7
5,7

1926

2000

Graf 1. Inbunden CO2 i skogsmark och biomassa.

Den största delen av ökningen har skett genom inbindning av CO2 i levande biomassa.
Sett ur ett historiskt perspektiv går det att argumentera för möjligheten att skapa
varaktiga kolsänkor i skogsnäringen. Skogsskötseln har utvecklats under de senaste 150
åren och kommer med stor sannolikhet också att göra det framöver. I denna studie görs
ingen utredning om i vilken takt skogsindustrin kommer att utvecklas. Det kan dock
konstateras att en ökning av inbindningen av koldioxid kan åstadkommas genom ett
aktivt skogsbruk.
Den produktiva skogsmarken utgör idag cirka 22,7 miljoner hektar.10 Utöver den
kolsänka som kan byggas upp i levande biomassa (stående skog), genereras även andra
effekter vid en högre biomassaproduktion. Effekterna syns i kolinnehållet i
skogsmarken genom den ökade förnan som skapas då mer biomassa växer på en yta,
samt i ökad produktion av trävaror. Det finns därmed argument för att det finns en
slutpunkt när ett kluster kan upphöra utan att kolsänkan reverseras.

8 Sveriges Lantbruksuniversitet
9 Ågren et Al, SLU, 2007
10 Skogsstatistisk årsbok 2009
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2.1.1 Tillväxt i skogsbestånd
Bestånd i olika ålder växer olika fort. Skogens nettoupptag av koldioxid blir positiv
först under ungskogsstadiet när den sammanlagda barrytan tar upp en stor del av det
infallande ljuset. Upptaget är störst i den medelålders välslutna skogen och avtar sedan
med ökande ålder.

Figur 4: Tallbestånds tillväxttakt i olika ålder och bilder från skogar i motsvarande ålder
(Källa: Kenneth Sahlén, SLU)

Upptag och bindning av koldioxid och produktionen av trädbiomassa i svenska
barrskogar kan ökas om den ljusupptagande och koldioxidbindande barrytan ökas och
barrens näringsstatus förbättras. Barrytan kan ökas med högre stamantal och ökad
barrmassa per träd. Ökad tillgång på kväve ger ökad barrmassa.
2.1.2 Grundprincipen för kolinbindning och hantering av varaktighet
Grundprincipen för bildandet av sänkkrediter är den tillväxthöjande
skogsskötselaktivitetens ökade växthusgasnytta minus eventuella andra utsläpp som
uppkommer vid skogsskötselaktiviteten. Binder skogsytan med tillväxthöjande
skogsskötselaktivitet mer kol under samma tidsperiod jämfört ett scenario utan
tillväxthöjande skogsskötselaktivitet så har en ökad växthusgasnytta skapats. Det som
genererar högre nettofotosyntes (tillväxt), större upptag av koldioxid och därmed
genererar en ökad växthusgasnytta bör vara grunden för sänkkrediter, förutsatt att mer
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koldioxid vid varje mättillfälle är bundet i området än jämfört med om inga
tillväxthöjande aktiviteter genomförts.
För att kunna utgöra en varaktig kolsänka är det viktigt att tillväxthastigheten för
projektytan är högre än vid en konventionell yta. Det kan åstadkommas med t.ex.
tillväxtoptimerande skogsskötsel exempelvis förtätning av bestånd eller gödsling av ett
yngre bestånd fram till avverkning. I figur 5 nedan illustreras hur en tillväxthöjande
skogsskötselsaktivitet, exempelvis gödsling, bidragit till att skogsytan där projektet
genomförs har en högre tillväxthastighet än en vanlig yta.

Figur 5: Exempel på hur tillväxtkurvan justeras som följd av genomförd tillväxthöjande skogsskötselaktivitet.
Det markerade området visar det ökade upptaget av koldioxid per år på projektytan jämfört samma yta utan
tillväxthöjande skogsskötselaktivitet vid varje given tidpunkt, (Källa: PwC analys)

På ytan har en växthusgasnytta åstadkommits under den period som projektet löper och
skogen står kvar. Vid avverkning av skogen försvinner den växthusgasnytta som
skapats. Figur 6 nedan ger en schematisk gestaltning.
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Figur 6: Exempel på hur projektytan påverkas vid avverkning och en ny projektaktivitetscykel kan påbörjas
(Källa: PwC analys)

Den ytterligare kolsänka som skapats kommer för det enskilda beståndet att byggas upp
för att därefter, vid avverkning, minska till noll.
För att åstadkomma en varaktig kolsänka över en längre tidsperiod är det nödvändigt att
använda sig av ett kluster av kolsänkeprojekt som löper med olika starttid och
avverkningscykler som avlöser varandra. På så sätt är det möjligt att uppnå en högre
nettobindning av koldioxid vid alla tidpunkter även om vissa bestånd i poolen avverkas.
Nettoinbindningen av koldioxid jämfört med baseline måste i övriga projekt i klustret
vara tillräckligt stor för att väga upp för de bokförda utsläppen som uppkommer när ett
enskilt projekt avverkas. Så länge nya projekt startas kommer mer koldioxid vid varje
tidpunkt att vara nettobundet i biomassa och mera koldioxid således tas upp i den
växande biomassan.
I det nyutvecklade kaliforniska systemet11 används 100 år som den period då en
kolsänka behöver existera för att sänkkrediten inte skall behöva ersättas vid en
reverserad kolsänka. 100 år används som referens för en kolsänka som anses varaktig.
Tidsperioden för att uppnå ett maximum kommer att bero på hur snabbt inbindningen
sker samt hur många projekt som finns tillgängliga för klusterägaren. Tillgången till
projektytor för tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter anses generellt vara mycket
god12. Den produktiva skogsmarken utgör idag cirka 22,7 miljoner hektar.13 I figur 7
visas hur projektens omloppstid avlöser varandra.

11 Climate Action Reserve
12
Under 500 år kan en nettosänka motsvarande c:a 12,5 Mton koldioxid bundits på 50 000 hektar skogsmark.
Följaktligen finns en enorm potential att utnyttja. T.ex. skulle en procent av den produktiva skogsmarken kunna ge
upphov till en kolsänka motsvarande c:a 57 miljoner ton koldioxid. 57 miljoner ton koldioxid motsvarar drygt hela
Sveriges koldioxidutsläpp år 2008 (Naturvårdsverket)
13 Skogsstatistisk årsbok 2009
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Figur 7: När flera bestånd löper över tid byggs en varaktig kolsänka upp som inte blir lika känslig för avverkning
av det enskilda beståndet. De efterföljande projekten utgör en pool av projekt, ett kluster. (Källa: PwC analys)

Tillväxt per Ha och år

Om åldersstrukturen i en grupp av bestånd är ojämnt fördelad, vilket ofta är fallet, så
kommer tillväxten i gruppen att variera över tiden. I figur 8 illustreras skillnaden i
tillväxt mellan kluster med tillväxthöjande skogsskötselprojekt och baseline över tid.

Figur 8: Beskrivning av skillnad i tillväxt mellan kluster med tillväxthöjande skogsskötselsprojekt och baseline.
(Källa PwC analys)

Kolinnehållet i skogen kommer efter genomförande av de tillväxthöjande
skogsskötselsaktiviteterna vid varje given tidpunkt att vara högre än baseline. Samtidigt
kommer ett högre uttag av virke vara möjligt jämfört baseline.
De ovan visade figurerna 4-8 är förenklade, schematiska och exemplifierar endast en
kolpool, levande trädbiomassa ovan och under mark. När de tillväxtoptimerande
skogskötselaktiviteterna genomförs är det högst troligt att det sker en ökning av det
markbundna kolet i form av organiskt material som inte omvandlas till koldioxid.
Bidraget i markbundet kol anses dock vara relativt svårt att mäta och hur stor effekten
blir är omtvistat. Rapporten fokuserar därför på de kolpooler som är enklare och mer
kostnadseffektiva att mäta och verifiera.
SLU har under en längre period undersökt hur tillväxthöjande aktiviteter skulle kunna
utveckla ett skogsbestånd. Med tillväxtoptimering avses att skogen sköts på ett så
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optimalt sätt som möjligt. I rapporten har framförallt gödsling undersökts som möjlig
aktivitet, men det är möjligt att skapa ännu högre tillväxt med t.ex. en kombination av
gödsling och andra tillväxthöjande aktiviteter. I graf 2 visas en relativt sanningsenlig
bild av skillnaderna mellan tillväxthastigheterna per år i ett typiskt bestånd för gödsling,
ett tillväxtoptimerat bestånd samt ett bestånd utan några aktiviteter (Baseline).14
Tillväxthastighet biomassa
Gödsling
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Tillväxtoptimering

m3/ha & år
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15

5

0

år
Graf 2. Tillväxthastigheten av biomassa för bestånd som behandlas olika.
(Källa: PwC analys)

I grafen antas att skogsskötselsaktiviteten tillväxtoptimering avslutas efter 90 år
eftersom projektets årsmedelstillväxt antas nå maximum vid den tidpunkten.
Ackumuleringen av biomassa på en identisk yta sker med olika tillväxthastighet, vilket
påverkar den totala mängden biomassa och inbunden koldioxid. I graf 3 ges en
modellerad bild av hur inbunden koldioxid ackumuleras i samma bestånd med olika
skogsskötselsaktiviteter.
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Graf 3. Inbindning av koldioxid på en 50 hektar stor yta med ovan angivna tillväxthastigheter av biomassa
(Källa: PwC Analys)

14

Data för tillväxthastigheten har inhämtats från SLU, Kenneth Sahlén.
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Om ovan beskrivna tillväxthastigheter används för de olika alternativen, är det möjligt
att modellera hur den varaktiga kolsänkan byggs upp för en pool av
skogsskötselaktiviteter och gödsling. Nedan illustreras resultatet från den förenklade
modelleringen.

Baseline 0-130 år
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Graf 4. Exempel för hur inbindning av koldioxid sker i en pool av projekt vid tillväxtoptimering över 500 år,
(Källa: PwC Analys)
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Graf 5. Exempel för hur inbindning av koldioxid sker i en pool av projekt som gödslas över 500 år,
(Källa: PwC Analys)

Baseline utgörs för det tillväxtoptimerade klustret av en omloppstid motsvarande 0 130 år. Vid gödslingen antas projekten införas i poolen vid 30 års ålder och ersättas med
nya 30-åriga projekt när de avverkas. Baseline utgörs av en omloppstid motsvarande
100 år (130-30 år) eftersom projekt införs i poolen vid 30 års ålder.
Spikarna i kurvan kan förklaras av att projektytor avverkas. I exemplet ovan har 100
projekt med totalt 50 hektar per yta använts (5000 hektar). Grafen visar hur den
långvariga bindningen av koldioxid i kolsänkan byggs upp.
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2.2 Projektgränser för skogsskötselsaktiviteterna
Skogsskötselsaktiviteternas projektgräns kan definieras på två sätt. Dels geografiskt
utifrån den geografiskt definierade projektytan med koordinater och dels med
huvudsakliga insatsprodukter som används i skogsskötselsprojekten, så som t.ex.
bränsle. Projektgränserna anger vilka utsläpp som anses ligga innanför respektive
utanför skogsskötselaktiviteten.
Utsläpp från insatsprodukter som redan täcks av andra handelssystem bör inte
inkluderas i beräkningen av nettoutsläppen från projekten. Det gäller framförallt
elförbrukning utöver vad som skulle ha skett om projektet inte genomförts. Samtliga
kraftverk i Sverige är inkluderade i handelssystemet EU ETS. Om dessa skulle räknas
med sker en dubbelräkning av utsläppen, vilket är inte är önskvärt. Det är viktigt att
dessa system inte överlappar varandra utan kompletterar varandra.

2.3 Nettoberäkning av koldioxidinbindning
De aggregerade nettoinbundna koldioxidekvivalenterna beräknas enligt nedanstående
formel:
Snetto = Sprojektytor – Sbaseline – FUprojekt + FSprojekt – Lprojekt + ISprojekt
Där,
Snetto = Nettosänka för projektet
Sprojektytor = Inbunden koldioxid i biomassa i samtliga projektytor
Sbaseline = Inbunden koldioxid i baselineytor
FUprojekt = Följdutsläpp för projektet
FSprojekt = Eventuella följdsänkor för projektet
Lprojekt = Eventuellt väsentligt läckage för projektet
ISprojekt = Eventuella väsentliga indirekta sänkor
Beräkningen skall föras in i projektdesigndokumentet15 och utgöra grunden för t.ex.
försäljningen av sänkkrediter i förväg samt för validerare och programmyndigheter att
kontrollera huruvida klustret av projekt kommer att kunna generera en långsiktigt
varaktig kolsänka.
De ingående delarna i formeln skall beakta de kolpooler som inkluderats i projektet
samt de växthusgaser som inkluderas. Växthusgasernas globala uppvärmningsförmåga
(GWP) skall användas för att räkna om utsläppen till koldioxidekvivalenter. I tabell 1
presenteras en översikt över den globala uppvärmningsförmågan för respektive
växthusgas.

15 Projektdesigndokument eller PDD är huvuddokumentet för beskrivning av ett kolsänkeprojekt och beskrivs
utförligare längre fram i denna rapport
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GWP -värden och livslängder
från 2007

GWP-tidshorisont
20 år

100 år

500 år

Metan

72

25

7,6

Dikväveoxid (lustgas)

289

298

153

HFC-23 (ett fluorkolväte)

12 000

14 800

12 200

HFC-134a (ett fluorkolväte)

3 830

1 430

435

Svavelhexafluorid

16 300

22 800

32 600

Tabell 1. Översikt över de växthusgaser som skall inkluderas i beräkningarna av nettokolsänkan.

Förslagsvis används kolumnen med värden för GWP under 100 år. I de allra flesta fall
kommer beräkningen av nettosänkan att utgöras av Sprojektytor, Sbaseline och FUprojekt.
Resterande termer anses vara behäftade med relativt stora kostnader att kvantifiera på
ett tillfredställande sätt.

2.4

Övriga effekter av projektaktiviteterna

För att beräkna nettoeffekten av inbunden koldioxid är det nödvändigt att även ta
hänsyn till övriga effekter som uppstår vid projektimplementeringen. Dessa effekter
benämns följdutsläpp, följdsänkor, läckage och indirekta sänkor.
Följdutsläpp bör betraktas som de utsläpp av växthusgaser som uppkommer direkt i
anslutning till en projektaktivitet. Det är naturligt att begränsa ett projekt geografiskt för
att få en uppfattning om vilket område som skall kopplas till eventuella följdutsläpp
samt vilka aktiviteter som ligger i projektet och vilka som ligger utanför. Det finns även
påverkan som sträcker sig utanför den geografiskt specificerade zonen som måste
beaktas.
Vad som skall inkluderas som följdutsläpp bör bestämmas i enlighet med internationella
standarder och med hänsyn tagen till nationella förhållanden. Det finns redan många
metodologier och verktyg som utvecklats för CDM-projekt som beskriver hur
följdutsläpp kan beräknas i klimatgasreducerande projekt. Samma grundsyn bör också
anammas när följdutsläpp från skogsskötselsprojekt skall beräknas.
Följande definitioner bör gälla för begreppen följdutsläpp, följdsänka, läckage och
indirekt sänka.
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Definition: Följdutsläpp är alla utsläpp som uppkommer i direkt anslutning till
skogsskötselsaktiviteten innanför dess definierade projektgränser.
Exempel på följdutsläpp är utsläpp på grund av ökade transporter som en följd av att
projektet genomförs. Även följdsänkor måste beaktas vid nettoberäkningen av inbunden
koldioxid som följd av en skogsskötselsaktivitet. Dessa är andra sänkor som
uppkommer utöver inbindningen av koldioxid i biomassa.
Följdsänkor definieras härav med intryck av hur följdutsläpp definierats ovan.
Definition: Följdsänkor är alla övriga sänkor som uppkommer i direkt anslutning till
skogsskötselsaktiviteten innanför dess definierade projektgränser.
Övriga effekter från skogsskötselsaktiviteten som anses ligga utanför dess
projektgränser skall betraktas som läckage och indirekta sänkor. Om de övriga
effekterna inte anses utgöra några väsentliga källor till utsläpp respektive sänkor16, eller
där kopplingen till projektet inte är entydig, skall de inte räknas in i nettoberäkningen.
Det är dock projektägarens ansvar att argumentera för vilka typer av utsläpp och sänkor
som skall placeras i de respektive kategorierna för vad som skall räknas in, samt om de
är väsentliga. Om ett utsläpp eller en sänka är väsentlig och sker i direkt anslutning till
skogsskötselsaktiviteten skall dessa beräknas och inkluderas som följdutsläpp eller
följdsänka.
Definition: Läckage och indirekta sänkor definieras som indirekta utsläpp och sänkor
som uppkommer på grund av projektaktiviteten men ligger utanför
skogsskötselsaktivitetens projektgränser.
Om läckagen anses väsentliga och svåra att kvantifiera kan dessa osäkerheter hanteras
genom att använda en koefficient i nettoberäkningen. Detta gäller inte för de indirekta
sänkorna. I de fall en väsentlig indirekt sänka identifieras, kan den påtalas och beskrivas
men den skall inte krediteras. Inbunden CO2 antas vid avverkningen frigöras eftersom
det därefter är svårt att kontrollera vad som sker med biomassan. I realiteten sker inget
utsläpp av CO2 vid själva avverkningen. En stor del av biomassan blir antingen
byggnadsmaterial eller används för ädlare ändamål som möbelproduktion utan några
CO2-utsläpp. Dessa trävaruströmmar återvinns i Sverige och får inte deponeras där de
skulle kunna utgöra en källa till metangasutsläpp. Återvinningen sker genom
förbränning i samband med el- och värmeproduktion där den förnybara elen ersätter en
blandning av energikällor. I denna studie antas att dessa läckage och följdsänkor har en
positiv CO2-balans men att de är mycket svårkvantifierade. Därav avgränsas de från
studien. Förhållandet är relativt välkänt och beskrivs och diskuteras under begreppet
HWP, harwested wood products.

16

Sänkor definieras här som antingen en verklig sänka av koldioxid eller undvikande av utsläpp av klodioxid.
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2.4.1
Beräkning av följdutsläpp och läckage i CDM projekt och LULUCF
För CDM används en metodologi för att beräkna nettosänkorna för ett skogsprojekt vid
återbeskogning av tidigare skogsmark och annan mark som inte varit skogsmark. CDM
metodologin har utvecklats under Kyotoprotokollets paragraf för LULUCF17. Det finns
tydliga likheter, men också olikheter, mellan LULUCF och de skogsprojekt som denna
studie behandlar.
Likheterna är projekttyp och de generella tankesätten för hur systemgränsen dras.
Olikheterna finns framförallt i de specifika metoderna för hur mer CO2 skall bindas i
biomassa, som t.ex. gödsling. LULUCF behandlar framförallt väldigt enkla projekt som
innebär plantering av skog och traditionella metoder att återbeskoga områden som
tidigare varit skog eller som använts för andra syften. Det innebär ett väldigt förenklat
sätt att preparera marken genom att t.ex. bränna lågvegetation i området.
Följdutsläpp och läckage
Vid beräkningen av nettosänkan ingår beräkning av följdutsläpp och en diskussion kring
läckage vid projektaktiviteten. Följdutsläpp inom CDM är uppdelade i tre delar:




Emissioner från förbränning av fossila bränslen
Emissioner från förlust av övrig biomassa (ej träd)
Emissioner av övriga växthusgaser från förbränning av biomassa inom
projektområdet

Beskognings- och återskogningsprojekt fokuserar således endast på de aktiviteter som
sker inom en något snävare ram för projektaktiviteten och tar inte hänsyn till de
sekundära effekter som kan uppstå från aktiviteten. Läckage diskuteras kort i en
paragraf och refererar framförallt till den lokala befolkningen som använder
projektområdet för att samla brännved. Denna aktivitet anses ligga innanför ramen för
läckage men anses tillräckligt liten för att inte behöva kvantifieras.

17

Land Use, Land Use Change and Forestry
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3 Mätning av skog och inbunden koldioxid
3.1 Inledning
Tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter som binder mer koldioxid i ett skogsbestånd
jämfört med en baseline behöver kvantifieras för att fastställa mängden extra koldioxid
som binds in. Det innebär att projektet behöver övervakas. Övervakning av en
tillväxthöjande skogsskötselaktivitet innefattar periodisk inventering och mätning av
skogen. Inventering och mätning av skog är inget nytt. Sedan 1962 har
Riksskogstaxeringen och Markinventeringen18 (RIS) genomfört inventeringar av skog
och följt utvecklingen av skogsbestånden i Sverige.
Den periodiska inventeringen och mätningen skall följa ett övervakningsprogram som
upprättats i enlighet med grundläggande principer som fullständighet, samstämmighet,
öppenhet och insyn, riktighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlighet samt förbättring av
prestanda vid övervakning.19
För att ta fram en metodik som följer dessa principer görs i detta projekt en jämförelse
med hur andra sektorer övervakar koldioxidutsläpp och sänkor. Den viktigaste
jämförelsesektorn är den så kallade handlande sektorn inom EU:s handelssystem för
utsläppsrätter, EU ETS, hur de övervakar utsläppen av koldioxid samt med vilken
noggrannhet. Utifrån hur andra system och sektorer ställer krav på övervakning av
växthusgaser tas det fram en kravspecifikation på vad en mätmetodik för
skogsinventering skall klara ifråga om osäkerhetsnivåer, mätfrekvens etc.
Mätprincipen för fastställande av den extra koldioxidinbindningen under en specifik
period är att mäta skogens kolinnehåll vid två olika tillfällen och jämföra utfallet med en
baseline. Genom att mäta vid två tillfällen på samma skogsbestånd så erhålls den tillväxt
som skett under perioden. En del av denna tillväxt skulle inträffa även utan den
tillväxthöjande skogsskötselaktiviteten. För att kunna subtrahera den tillväxt som skulle
ha inträffat även utan projektet så behövs en jämförande mätning ifrån en baseline. Den
baseline som subtraheras behöver vara representativ i tillväxtförhållanden och
tidsperiod.

3.2 Aktivitetsdata – mätning av hela populationen jämfört med
stickprov
I EU används handel med utsläppsrätter som ett ekonomiskt styrmedel.
Handelssystemet kallas EU ETS (EU emission trading scheme). Handelssystemet är ett
klassiskt ”cap and trade” 20 system där utsläppsrätter allokeras till de verksamheter som
genererar koldioxidutsläpp. De kan därefter köpa och sälja utsläppsrätterna efter behov.
18 Se Riksinventeringen av skog http://www-ris.slu.se/
19 Riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, se bilaga 1 för mer detaljerad uppräkning av grundprinciper.
20 Cap & trade kallas ibland även ”Allowance trading” och innebär att man inom ett avgränsat system handlar med
utsläppsrätter upp till ett tak. Taket är det totala antalet utsläppsrätter inom systemet och sätts utifrån miljöbelastning.
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Varje utsläpp inom ett cap and trade system måste noga övervakas och ersättas med en
utsläppsrätt.
Inom EU ETS övervakar bolagen aktivitetsdata, värmevärde, emissionsfaktor och
oxidationsfaktor. Aktivitetsdata är en mängduppskattning av det kolinnehållande
materialet och enligt Naturvårdsverkets författningssamling, den viktigaste parametern
att övervaka med hög noggrannhet. Inom EU ETS övervakas alltid hela populationen av
aktivitetsdata. Vid en jämförelse med hur kolsänka i skog kan övervakas så behöver
acceptans för mätning av delar av populationen skapas. Det är inte möjligt att mäta hela
populationen vid fastställande av kolsänka då det är alltför kostsamt. Vid beräkning av
kolinnehåll i skog behöver ett stickprovsförfarande med provytor användas.
Om mätning av delar av populationen är ovanligt vid beräkning av förbrukad
aktivitetsdata inom EU ETS idag så är det dock vanligt vid beräkning av värmevärde
och emissionsfaktorer.
Naturvårdsverket konstaterar att det krävs ett större antal stickprov för mycket
heterogena material och ett mindre antal prover för homogena material som gaser eller
vätskor. Utifrån det kan paralleller dras mot hantering av heterogena och homogena
skogsområden med hänsyn tagen till en variationskoefficient.
Vid beräkning av verksamhetsspecifika värmevärden och emissionsfaktorer skall, om
möjligt, en standardmetod följas som begränsar omfattningen av systematiska fel vid
provtagning. Poängen är att både värmevärden och emissionsfaktorer beräknas utifrån
stickprov ur populationen. Osäkerhet i värmevärde och emissionsfaktor har lika stor
påverkan på utsläppet som osäkerhet i aktivitetsdata.
Oxidationsfaktorerna är ofta mycket svårbestämda och även för anläggningar med stora
utsläpp inom handelssystemet används approximerade standardvärden satta utifrån
bränsle, oberoende av rökgasrening, eventuella värmeåtervinningssystem etc., som kan
finnas i rökgasens väg och som kan medföra påverkan på vad som faktiskt oxideras till
koldioxid.
Kan EU ETS acceptera ett stickprovsförfarande inom gängse bestämning av utsläppen
ifrån nu omfattad industri, så är vår bedömning att det sannolikt inte är en begränsning
att fastställandet av kolsänka lutar sig mot stickprovsteori vid ett eventuellt
inkluderande av sänkkrediter i ett handelssystem.

3.3 Befintliga krav på mätning i andra system
Att minska osäkerheten vid mätning och beräkning är kostsamt. För att utreda en
kravspecifikation för hur noggranna mätningarna ska vara görs här en jämförelse med
andra system. Avsnittet nedan går igenom vilka krav som finns på mätning i Sveriges
nationella rapportering, inom EU ETS, inom CDM-projekt och från IPCC21. Utifrån
21 Intergovernmental Panel of Climate Change
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detta dras slutsatser om vilka krav som bör ställas på mätningen i projektet för att
sänkkrediter ska kunna utfärdas. Slutligen diskuteras mätosäkerheter och osäkerheter i
aktivitetsdata och hur detta ska hanteras inom projektet.
De system som undersöks är EU ETS, CDM, Climate Action Reserve samt
rapporteringen av LULUCF som helhet som är godkänt för att bokföra AAU:s i Sverige.
I appendix A finns en mer omfattande genomgång av respektive systems mätkrav.
3.3.1 Osäkerhetsnivå i handelssystemet för utsläppsrätter – EU ETS
EU ETS ger vägledning om vad en rimlig osäkerhetsnivå kan vara genom de befintliga
osäkerhetsbedömningar som görs inom handelssystemet och vilka osäkerhetsmarginaler
som accepteras inom övervakningen av utsläppen av koldioxid.22
EU ETS är ett system som medger handel med utsläppsrätter mellan verksamheter som
släpper ut koldioxid som omfattas av tillståndsplikt enligt handelslagen23. Handelsvaran
i systemet är utsläppsrätter, där en utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid. Grunden i
handelssystemet är att ett ton koldioxid alltid är lika med ett ton koldioxid oavsett var
det emitteras. Det medför att rigorösa krav ställs på mätning, rapportering och
tredjepartskontroll av koldioxidutsläppen. Beroende på storleken på flödena av
koldioxid ställs olika höga krav på noggrannheten. Anläggningar med stora utsläpp har
generellt sett högre krav på mätnoggrannhet än anläggningar med små utsläpp.
Övervakning krävs för aktivitetsdata, värmevärden, emissionsfaktorer och
oxidationsfaktorer. Aktivitetsdata är en mängduppgift på det kolinnehållande material
eller bränsle som genererar koldioxidutsläpp, exempelvis eldningsolja. Värmevärde och
emissionsfaktor kombineras för att beräkna de resulterande koldioxidutsläppen från
respektive kolinnehållande material. Oxidationsfaktor är en hänsynstagande faktor som
skall justera det beräknade utsläppet för kol som inte förbränns, t.ex. sot.
Verksamhetsutövaren är ålagd att beräkna den osäkerhet som är förbunden med
fastställandet av aktivitetsdata för varje bränsle/material som ger upphov till utsläpp av
växthusgaser. Vid dessa beräkningar ska mätosäkerhet uttryckas som kombinerad
mätosäkerhet under ett kalenderår för hela mätsystemet uttryckt som den relativa
mätosäkerheten i procent av mätvärdet vid en konfidensnivå av 95 %.

22 Från NFS 2009:6, s.24
23 Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
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Det anges upp till fyra olika övervakningsnivåer med mätosäkerheter enligt nedan:
Beräkning av utsläpp
från förbränning

Kontinuerlig mätning i
rökgaskanal

Nivå 1: +/- 7,5 %
Nivå 2: +/- 5,0 %
Nivå 3: +/- 2,5 %
Nivå 4: +/- 1,5 %

Nivå 1: ± 10 %
Nivå 2: ± 7,5 %
Nivå 3: ± 5,0 %
Nivå 4: ± 2,5 %

Beräkning av utsläpp
från volym facklad gas
vid raffinaderier
Nivå 1: ± 17,5 %
Nivå 2: ± 12,5 %
Nivå 3: ± 7,5 %

Tabell 2. Översikt över osäkerhetsnivåer, (Källa: Naturvårdsverket NFS 2007:5)

Dessa siffror avser kombinerad mätosäkerhet under ett kalenderår för hela mätsystemet
uttryckt som den relativa mätosäkerheten i procent av mätvärdet vid en konfidensnivå
på 95 %.
Verksamhetsutövaren väljer vilken nivå (1-4) som den klarar av att redovisa utsläppen
inom. Är nivån inte den högsta så skall detta motiveras gentemot tillsynsmyndigheten.
Är nivån lägre än den nivå som lägst bör tillämpas så krävs en stark motivering. Typiskt
skall anläggningar med årliga utsläpp under 50 000 ton per år (exempelvis ett litet
pappersbruk) klara ± 5 % osäkerhet för standardbränslen (EO1-5) och ± 7,5 % osäkerhet
för förbränning av fasta bränslen (stenkol eller koks) medan anläggningar med årliga
utsläpp över 500 000 ton per år (stål- eller cementklinkerproduktion) skall klara av ± 1,5
% osäkerhet för standardbränslen och ± 2,5 % osäkerhet för fasta bränslen. För utsläpp
som är svårare att bestämma, exempelvis utsläpp från facklad gas vid raffinaderier så
har föreskriften medgett en klart högre osäkerhetsnivå, upp till 17,5 %.
3.3.2 Osäkerheter vid rapportering av LULUCF till den nationella
inventeringsrapporten

Sverige har i sin rapportering till FN valt tillståndsmetoden för beräkning av 3.4aktiviteter, vilket innebär skillnaden i mängd biomassa i skogen utifrån återkommande
inventeringar. Skattningar inom LULUCF-sektorn baseras på stickprovsmetodik som är
designad för att hålla systematiska avvikelser på en minimal nivå. Därmed är det främst
stickprovsfelet som blir intressant att ta hänsyn till inom sektorn.24 Den svenska
beräkningen använder representativa funktioner och en permanent stickprovsdesign i en
strävan att minimera stickprovsfel.
Den svenska metoden fasar kontinuerligt in nya inventerade provytor från pågående
inventering i skattningarna. De sista åren i tidsserien är inte baserade på en full
återinventering och därför minskar noggrannheten från ca 3 till cirka 7 miljoner ton
CO2-ekvivalenter per år mellan 2003 och 2007.
Noggrannheten skattas och redovisas som skattat medelfel och alltså inte som relativt
fel med 95 % konfidensnivå. På grund av den femåriga inventeringscykeln uppdateras
24 Enligt Hans Petersson, SLU. Ansvarig för Sveriges LULUCF rapportering.
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skattningar för de fem senaste åren kontinuerligt vilket leder till att noggrannheten
successivt förbättras till dess alla cirka 30 000 provytor återinventerats för ett enskilt år.
Enligt de beräkningar som redovisas i NIR 2009 för de totala utsläppen 2007 är den
kombinerade osäkerheten (exklusive LULUCF-sektorn) för de totala emissionerna av de
olika växthusgaserna:





5,4 % CO2,
1,9 % CH4
5,1 %, N2O och
0,4 % för F-gaser

Den sammanlagda osäkerheten var 7,7 % för rapporterade data år 2007 och 8,0 % för
1990. I absoluta tal är den totala osäkerheten 5,0 miljoner ton CO2 för 2007 och 5,5
miljoner ton CO2 för 1990. Ur ett bokföringsperspektiv är det denna osäkerhet som skall
ställas mot den totala osäkerheten för LULUCF-sektorn som bedöms till 39 % eller
drygt 7 miljoner ton CO2 för år 2007.
Det skall också noteras att osäkerheten beräknas på olika sätt för olika källor och gaser i
inventeringen. Osäkerheten i aktivitetsdata kan ofta bedömas noggrant medan man för
emissionsfaktorerna oftast utgår från IPCC:s rekommendationer eller rena
expertbedömningar, i vissa fall väldigt grova sådana.
3.3.3 Osäkerheter inom Kyotoprotokollets flexibla mekanism för ren utveckling
– CDM

Inom CDM finns det metoder för hur återbeskogning och skogsplantering i non-annex I
länder25 kan generera sänkkrediter, så kallade temporära CERs26. Dessa sänkkrediter
kan användas inom handeln med utsläppsrätter i EU. Inom CDM används olika
metodiker beroende på vad det är för sorts utsläppsminskande aktivitet som skall
genomföras. Metodiken för återbeskogning och skogsplantering kallas A/R
(Afforestation/Reforestation).
Inom de förgodkända CDM metodologierna så finns det inga direkta hänvisningar till
vilken osäkerhet som accepteras. Däremot hänvisas det till IPCC:s ”Good Practice
Guidance for LULUCF” och de osäkerhetsbegränsande åtgärder som beskrivs där.
Istället är metodologierna relativt noggranna i sin kravställning på hur projekten skall
designas och hur övervakning av projektytan och baseline skall utformas.
I CDM metodologierna för A/R hanteras stora osäkerheter genom att använda
konservativa antaganden. Skulle osäkerheten vara signifikant så bör antaganden som
snarare underestimerar än överestimerar kolinbindningen användas. Inom CDM

25 Non-annex I länder är de länder som ej har kvantifierade reduktionsmål inom ramen för Kyotoprotokollet
26 tCER, Temporary Certified Emission Reductions, 1 CER motsvarar 1 ton koldioxid och är den Kyotoenhet som
faller ut ifrån CDM-projekt
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används alltså vad som kan jämföras med avdrag av sänkkrediter i fall osäkerheten är
stor.
3.3.4 IPCC – International Panel on Climate Change (FN)
IPCC:s ”Good Practice Guidance for LULUCF” ger vägledning av hur aktivitetsdata
ska mätas, identifiering och kvantifiering av osäkerheter och metoder för att kombinera
osäkerheter inom området.
Definitionen av ”good practice” kräver att kolsänkor ska vara korrekta i den mening att
de varken är över- eller underskattade. Osäkerheter skall reduceras i den mån det är
praktiskt genomförbart. Liksom inom CDM metodologierna så finns ingen
förutbestämd osäkerhetsnivå som måste uppfyllas. Information om osäkerhet skall inte
användas för att ifrågasätta trovärdigheten i inventeringen utan för att prioritera insatser
för att förbättra inventeringen i framtiden och medverka till val av bra metodik.
Kraven som ställs på metoderna som används för att kommunicera osäkerheten är att de
ska vara praktiska, vetenskaplig försvarbara och tillräckligt robusta för att kunna
användas på en mängd olika metoder, kategorier av källor och sänkor samt nationella
omständigheter.
3.3.5 SLU:s kommentarer om IPCC:s system
Begrepp såsom medelfel och konfidensintervall avser normalt stickprovsfel. Tyvärr
använder IPCC dessa begrepp ofta även när det egentligen är fråga om bedömda
systematiska avvikelser som har mycket lite att göra med statistisk stickprovsteori.
Osäkerhet i samband med klimatrapportering är så grov att den enbart bör användas för
att rangordna förbättringsåtgärder – inte för att bedöma faktisk osäkerhet inom eller
mellan sektorer. IPCC:s riktlinjer anger därför inga krav på maximal accepterad
osäkerhet för rapporterade data men kräver att bästa befintliga metodik tillämpas.
Information om osäkerhet skall inte användas för att ifrågasätta trovärdigheten i
inventeringen, utan för att prioritera insatser för att förbättra inventeringen i framtiden
och medverka till val av bra metodik. IPCC har också utvecklat ett internt system att
väga samman osäkerheter i emissionsfaktorer och aktivitetsdata. Att osäkerhet anges i
relativa tal är mycket tveksamt för LULUCF-sektorn eftersom sänkan/källan kan vara
noll. I ett sådant fall kan en mycket noggrann rapportering resultera i ett oändligt stort
relativt fel. Därför bör man åtminstone för LULUCF-sektorn främst tala om osäkerhet i
absoluta tal.
3.3.6 Climate Action Reserve
I Climate Action Reserve har man identifierat att den statistiska osäkerheten är den
dominerande källan till osäkerhet. Där det råder låg statistisk säkerhet så finns det risk
att kolsänkan överskattas. Därför reglerar Climate Action Reserve till konservativa
åtaganden. Skogsägare som genomför tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter åläggs att
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göra ett säkerhetsavdrag för de osäkerheter som identifierats. För att bedöma storleken
på det lämpliga avdraget skall skogsägaren genomföra följande:





Beräkna medelfelet för kol-/biomassainventeringen
Multiplicera medelfelet med 1,645 (students-t 90 % konfidensintervall)
Dividera det totala inventeringsberäkningen med resultatet av punkt (2) ovan
och multiplicera med 100. Detta ger osäkerheten uttryckt med en 90 %-ig
konfidensintervall.
I enlighet med tabellen nedan görs därefter ett säkerhetsavdrag beroende av i
vilket osäkerhetsintervall projektet befinner sig.
Osäkerhet (% av inventeringsberäkningen)
0 till 5%
5.1 till 20%
20% eller större

Säkerhetsavdrag
0%
(Osäkerheten - 5.1%) avrundat
till närmsta 1/10-dels procent
100%

Tabell 3. Kolinventering, säkerhetsavdrag baserat på vilken osäkerhetsnivå projektet befinner sig inom baserat på
fältmätningarna. (Källa: Climate action reserve Forest project protocol version 3.0)

Säkerhetsavdraget måste uppdateras varje gång projektet verifieras och skall vara
oförändrat mellan verifieringarna.

3.4 Kravspecifikation på mätning för genererandet av sänkkrediter
Kravspecifikationen för hur noggrann övervakningen av kolsänkor bör jämkas fram
utifrån ovan angivna tolererade osäkerhetsnivåer och krav på mätning inom andra
områden.
EU ETS medger osäkerhet i storleksordningen maximalt 17,5 %. Det är tydligt att
föreskriften medger större osäkerheter för sektorer som har svårt att övervaka utsläppen.
Att verksamheter med svårligen övervakade utsläpp medges större osäkerhet gör att
man kan anta att ett eventuellt inkluderande av kolsänkor skulle tillåtas samma
osäkerhetsnivåer. En tolkning är att bestämningen av kolsänkors storlek bör klara av
17,5 % osäkerhet för att inte avvika ifrån den osäkerhetsnivå som i övrigt råder inom
handelssystemet.
SLU ligger dock i sin rapport på osäkerheter i storleksordningen 40 % för redovisningen
av AAU:s27. Det är inte direkt analogt för kravställning mot projekt med kolsänkor men
ger en bortre referens för vilka osäkerhetsnivåer som accepteras inom handel med
utsläppsrätter, även om det är den så kallade Kyotohandeln och inte handel inom
Europas handelssystem.

27

Assigned Amount Unit, den tilldelade Kyotoenheten vilken motsvarar ett ton koldioxid.
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Climate Action Reserve accepterar osäkerheter i nivå med 20 % med ett 90 %
konfidensintervall. Är osäkerheten större än 5,1 % tillämpas ett säkerhetsavdrag. Det
kloka med Climate action reserve är att det inte trycker på för att rätt värde skall fram
utan endast siktar på att inte överskatta kolsänkans storlek. Det är en metod som
förenklar och gör osäkerheter hanterbara utan att mätkostnaden blir oöverstiglig.
Noggrannhetskravet för projekt som skall generera kolsänkor bör vara att de klarar en
20 % -ig osäkerhetsnivå. För att hantera osäkerheten bör kreditgivningen inte ske till
fullt beräknad kreditgrund, analogt med hur Climate Action Reserve hanterar
osäkerheterna.
Då det i Sverige inte finns någon vedertagen metod för att mäta 3.4-aktiviteter ingår det
i försöksprojektet att pröva en metodik som innebär att mäta kolinbindningen i
områdena som har tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter. Den metodik som föreslås tar
avstamp i Kyotoprotokollets artikel 3.3 och 3.4, medan vidareutvecklingen av denna
metodik kommer att baseras på aktuell utveckling på mätområdet inom IPCC:s GPG
(Good Practice Guidance), EU ETS, samt forskning som rör skogsskötsel och
nuvarande inventering av skog. På detta sätt kommer en metodik för
beräkningsmetoder, mätmetodik, tillåtna osäkerheter i mätningarna, mm. att utformas.
Utvecklingen av mätmetodik genom jämförelse med liknande projekt bör leda till ett
ökat förtroende för att projektet genomförs på ett riktigt sätt.
I nästa avsnitt beskrivs vilka mätmetoder projektet kommer att använda sig av och hur
baseline beräknas.
3.4.1 Mätning av LULUCF på nationsnivå
Möjligheten att inkludera effekten från koldioxidinbindning från LULUCF på nationell
nivå beskrivs i Kyotoprotokollets artikel 3.3 och 3.4. Artikel 3.3 kräver obligatorisk
redovisning av nettoutsläpp (eller inbindning) från år 1990 som härrör från mänskliga
aktiviteter inom LULUCF, men begränsar dessa aktiviteter till skogsplantering,
avskogning och återplantering av skog. Artikel 3.4 utökar på frivillig bas LULUCFaktiviteterna till att även omfatta bland annat skogskötsel. Kyotoprotokollet ålägger
även de som ratificerat protokollet att följa de rekommendationer som IPCC tar fram.
Den svenska metoden för att beräkna utsläpp eller koldioxidbindning i skog är i
praktiken att uppskatta det totala kolinnehållet i skogen. RIS genomför inventeringar
och mätningar av biomassa i olika fraktioner på ett stort antal skogsarealer som är
typiska för svenskt skogslandskap. Genom att geografiskt mäta och klassificera den
totala skogsarealen och för varje unik areal multiplicera med kolinnehållet för den ytan
kan en bedömning göras av Sveriges totala koldioxidbindning i skog. Detta görs för
varje rapporteringsår. För att beräkna utsläpp eller sänka från skogen för varje givet år,
subtraheras rapporteringsårets totala kolinnehåll i skogen från totala kolinnehållet
föregående år. Vid ett positivt resultat har skogen bundit kol i en sänka. Den svenska
metoden för att beräkna utsläpp eller kolinbindningen i skog kommer även att utgöra
grunden för beräkning av kolinbindningen i försöksprojektet.
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3.4.2 Beräkningsmetoder per kolpool
Kol finns i flera olika delar av skogen i vad som kallas olika kolpooler. Kolpoolerna kan
delas in i tre huvuddelar,




Markkol
Kol i dött organiskt material
Kol i levande biomassa

Kolpoolernas kolinnehåll beräknas olika. De olika kolpoolerna har även olika
tillväxttakt. Kolpoolen levande biomassa växer snabbast. Vid genomförande av en
tillväxthöjande skogsskötselaktivitet så kommer kolpoolernas tillväxt att påverkas olika.
Därför skall också projektägaren själv kunna avgöra om denne vill beräkna
tillväxttakten i en eller flera av kolpoolerna. Det väsentliga är att de kolpooler som
exkluderas vid mätning och beräkning inte påverkas negativt av genomförandet av den
tillväxthöjande skogsskötselaktiviteten. I de fall de påverkas negativt så skall de mätas
och avräknas från den totalt inbundna mängden.
Kolpool
Markbundet kol
Kol i dött organiskt
material

Kol i levande biomassa

Pooltyp
Markbundet kol
Stående död biomassa
Liggande på mark död
biomassa
Förna
Ovan mark, stående träd
Ovan mark, buskar och
örtväxter
Under mark, rötter

Valfrihet
Frivillig28
Frivillig
Frivillig
Frivillig
Obligatorisk
Frivillig
Obligatorisk

Tabell 4. Förteckning av kolpooler och krav på inkludering i kalkyl

Försöksprojektet kommer att använda sig av följande funktioner, konstanter och
beräkningsmetoder per kolpool.


Levande biomassa – Marklunds allometriska regressionsfunktion tillämpas på
data från den svenska inventeringen för att uppskatta biomassa i trädets olika
fraktioner barr (ej löv), grenverk och stam inklusive bark för tall (Pinus
sylvestris), gran (Picea abies) och björk (Betula pendula och Betula pubescens).
Dessa arter representerar 92 % av beståndsvolymen. Resterande 8 % består i
huvudsak av olika lövträdsarter. Biomassa under mark definieras som levande
biomassa under stubbhöjd ner till en rotdiameter på 2 mm. Rotsystem med

28

Markkol antas inte förändras signifikant som ett resultat av de flesta tillväxthöjande skogsskötselaktiviteterna.
Dock så skall markkolsförändringar mätas och beräknas om 1) markförberedande aktiviteter som inkluderar
markförändring som behandlar mer än 25 % av markytan sker eller 2) om mekanisk bearbetning av markytan sker på
annat än ytterkanterna av projektytan.
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diameter under 2 mm räknas till kol i dött organiskt material eller kol i
jordlagren. Pettersson och Ståhls allometriska regressionsfunktioner används för
att uppskatta biomassa under mark.
Dött organiskt material – Inkluderar olika sub-pooler som måste estimeras på
olika sätt. Sandström et al.29 har utvecklat konstanter för att konvertera
uppskattningar av volymer av döda träd per nedbrytningsklass till biomassa för
trädslagen tall, gran och björk. Förna är uppskattat från tre olika källor (i)
grovförna (ii) finförnan, definierat som årligt fallande förna samt (iii) finförna
under 2 mm. Grovförna inventeras inte utan beräknas som 15 % av döda träd
ovan mark, där 15 % är ett rent antagande. Finförna från barrträd beräknas ur
empiriska funktioner och finförna från lövskog från biomassafunktioner för
lövbiomassa. Finförnan anses endast vara en årlig kolsänka, varefter det som
kvarstår istället inkluderas i det organiska jordlagret. Finförna under 2 mm
uppskattas genom att de organiska eller humiska jordlagren från en specifik yta
vägs och analyseras avseende kolinnehåll.
Organiskt material i jordlager – Uppskattas genom att upprepat ta prov på
jordlagret i kombination med pedotransferfunktioner. Organiskt kol i jordlager
som inte analyseras bestäms genom att interpolera omkringliggande lager.

3.4.3 Föreslagen metod för mätning
För att kunna mäta kolinnehållet i de kolpooler som valts så behövs en
övervakningsbeskrivning. Övervakningsbeskrivningen kräver anläggandet av provytor
och ger utfall i form av skogskubikmeter. Den i särklass viktigaste kolpoolen som
genomgår störst förändring av de hittills föreslagna tillväxthöjande
skogsskötselaktiviteterna är kolpoolen levande trädbiomassa. Kolpoolen dött organiskt
material är viktig att mäta då den tar hänsyn till och mildrar effekterna av stormfällning
och andra risker som vid exkludering skulle leda till en reversering av kolsänka. I
markkolet är hypotesen att det inte går att påvisa några förändringar till rimliga
kostnader. Det årliga tillskottet av markkol är i genomsnitt ca 100 kg/ha och kollagret i
de översta 50 cm av marken är ca 60 000 kg/ha. Tillskottet är alltså 0,16 % av lagret.
Nettoeffekten mellan en tillväxthöjande skogsskötselyta och baseline yta är än mindre.
Mätning av kolpoolen levande biomassa ovan och under mark
Mätningarna i fält baseras på trädens stamdiameter. En komplett inventering måste dock
inkludera urvalsmetodik för provytor, ett tillräckligt stort antal provytor för den
mätnoggrannhet man önskar och metoder för att transferera mätresultat till biomassa
och kolmassa.
Viktig information i mätningen av kolinnehållet i ett skogsbestånd är
variationskoefficient och grundyta, vilken variation beståndet har mellan trädstorlekar
samt hur tätt träden står. Gallringsvägar har potential att kraftigt påverka inventeringen
om ingen hänsyn till dem tas. Därför skall även medelvägavstånd användas för att
bestämma provytornas bredd.
29 Sandström et al., Manuscript
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Utläggningen av provytor skall vara systematisk över hela projektytan men
slumpmässigt utlagd och utgå ifrån kartmaterial.
De träd som inventeras skall ha en stamdiameter över 1 cm och en höjd över 1,30 m.
Trädens diameter mäts på 1,30 m och mätpunkten markeras.
En mer detaljerad mätinstruktion för kolinnehåll i ett skogsbestånd finns i appendix B.
Ett förslag till mätmall finns i appendix C.
Mätning av kolpoolen dött organiskt material
Mätning i fält baseras på samma indata som för levande träd. Alla döda stående och
liggande träd inom provytan inventeras. Diameter mäts som på levande träd. Kolhalten i
ved är 0,42 ton torrsubstans i genomsnitt per m3 ved. Ett ton torrsubstans motsvarar
0,49 ton rent kol (C).30
En mer detaljerad mätinstruktion för kolinnehåll i ett skogsbestånd finns i appendix B.
Ett förslag till mätmall finns i appendix C till projektdesigndokumentet.
Mätning av markkol
Det är inte troligt att några signifikanta tillväxtskillnader kommer att uppstå som följd
av genomförandet av den tillväxthöjande skogsskötselaktiviteten.

3.5 Baselineansats
Baselinescenariot för ett sänkprojekt beskriver det scenario för hur koldioxidbindningen
skulle ha skapats av mänskliga aktiviteter baserat på redan genomförda åtaganden p.g.a.
lagstiftning och teknikutveckling under en viss mål- eller åtagandeperiod, om projektet
inte genomförts. Tilldelningen av sänkkrediter till ett projekt baseras på differensen av
skapad koldioxidinbindning i projektet och den inbindning av koldioxid som ändå
skulle ha skapats utan projektet. Generellt ska baselines avspegla ett BAU -alternativ
(business as usual) om de någorlunda motsvarar den koldioxidbindning som hade skett
om projektet inte hade bedrivits.
Baseline ytan och den tillväxthöjande skogsskötselaktivitetsytan skall ha så lika
förutsättningar som möjligt. Den enda skillnaden är de aktiviteter som följer av
genomförandet av den tillväxthöjande skogsskötselaktiviteten. Ett fel kommer alltid att
uppstå genom att baselineytan respektive projektytan geografiskt ligger på olika platser
och därmed får olika mängd vatten, ljusinstrålning etc. Denna felkälla är svåruppskattad
och bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Ett sätt att undvika felkällan är att
använda baselineytor som i allt väsentligt liknar projektytan exempelvis genom
kategorisering av tillväxtpåverkande parametrar, markens beskaffenhet, ljusinstrålning,
hydrologi, etc. Det kan jämföras med att använda ÖSI för kategorisering av RIS-ytor.
Ett annat sätt (som dock kan täcka in dessa parametrar) är att en del av projektytan
30 Skogsstatistisk årsbok 2009
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avsätts som baselineyta och inte behandlas med tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter.
Det kan jämföras med ”Kontrollytor nära tillväxthöjande skogsskötselaktivitetsytan”.
Olika metoder för att bestämma baseline beskrivs i avsnitt 3.5.1 nedan.
3.5.1 RIS provytor används som baseline
En metod är att utgå ifrån gamla SI (ståndortsindex) enligt befintlig skogsbruksplan.
RIS mäter hela det svenska skogsbeståndet under en femårsperiod och dessa mätningar
kan ligga till grund för försöksprojektets beräkning av baseline.
Det finns många fördelar med denna metod, inte minst att den är objektiv, dvs.
baselinedatan baseras på för projektet objektiva observationer och mätningar
genomförda av en, för projektet, oberoende part. Andra fördelar är att datan redan finns
framtagen och är tillgänglig utan kostnad, vilket den även fortsättningsvis kommer att
vara då den ingår i Sveriges officiella rapportering till FN.
En nackdel är att baseline gradvis kommer att försämras. Idag består baseline av
mätningar av hela Sveriges skogsbestånd, dvs. ingen hänsyn tas till huruvida ytorna som
mäts rapporteras under artikel 3.3 eller artikel 3.4. Eftersom en baseline kontinuerligt
ska återspegla tillväxt i ett BAU-alternativ bör baseline inte innefatta ytor där de
tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter utförs. Istället vill vi jämföra den ytterligare
tillväxten i projektytorna med ytor där tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter inte har
påverkan på tillväxten. Ju fler ytor där tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter hanteras
desto ”sämre” representerar RIS mätningar av hela populationen ett BAU-alternativ.
Önskvärt vore att RIS börjar dokumentera provytehistorik så att det finns statistik över
vilka ytor som har hanterats med tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter. Det vore även
önskvärt att kunna särskilja ytor som rapporteras under artikel 3.3 (skogsbruksmark och
vanlig skog) och vilka som rapporteras under artikel 3.4 (Forest managementaktiviteter) samt när och vilka ytor som byter rapporteringsartikel.
Ytterligare ett problem med att använda RIS som baselinemetodik är att det är svårt att
filtrera ut representativa ytor där baselineytan är likvärdig med projektytan. Det är även
oklart om positionsinformation för RIS-ytorna är officiell information.
3.5.2 ÖSI i kombination med RIS
ÖSI står för ”översiktlig skogsinventering” och utfördes av Skogsstyrelsen för 20 år
sedan. Det är en metod för klassificering av ytor i olika bonitet, dvs. skogsmarks
bördighet eller naturlig virkesproducerande förmåga.
Denna klassificering kan användas för att hitta ett önskat antal representativa RIS-ytor
som kan användas som baseline till en projektyta. Kombineras ÖSI-informationen med
geografiskt läge, kan det vara ett bra fungerande verktyg för att filtrera ut representativa
ytor ur RIS, omfångsrika data.
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Istället för att ha en kontrollyta inom projektets areal kan RIS-ytor, med samma bonitet
och samma geografiska läge och förutsättningar, identifieras och deras tillväxt användas
för att representera ett BAU-alternativ.
Nackdelar med att RIS inte har någon historisk information kopplad till ytan kvarstår,
likaså att baseline över tiden kommer att innehålla fler och fler tillväxthöjande
skogsskötselaktiviteter. Ytterligare en nackdel är att ÖSI genomfördes för länge sedan
och troligen inte kommer att upprepas.
3.5.3 Kontrollytor nära den tillväxthöjande skogsskötselytan
En annan metod för baseline är att använda kontrollytor inom projektets arealer. En yta
inom beståndet undantas från tillväxthöjande skogsskötselaktiviteterna för att resten av
beståndet ska kunna utvärderas mot denna kontrollyta.
Fördelen med att ha den inom beståndet är att man kan vara mer säker på att yttre
påverkansfaktorer är desamma, varför de tillväxthöjande skogsskötselaktiviteterna blir
det enda som skiljer dem åt.
Nackdelar är att det inte går att få sänkkrediter för inbindning på denna yta vilket har
olika ekonomiska nackdelar beroende på hur stor en sådan yta, eller ett antal sådana
ytor, behövs för att vara tillförlitliga referensytor. Det kostar även resurser att inventera
denna yta, utöver inventeringen som görs av beståndet inom tillväxthöjande
skogsskötselaktiviteterna.
3.5.4 Borrkärna
Ett annat alternativ är att vid inventeringen göra borrprov på träden och avläsa tillväxten
utifrån information som fås från provet. Fördelen med denna metod är att baseline då är
”inbyggd” i själva träden som ingår i de tillväxthöjande skogsskötselaktiviteterna. En
uppenbar nackdel är däremot att det är svårt att jämföra trädets tillväxt i ung ålder med
tillväxtkurvan i mogen ålder varför jämförelse med borrkärna från baseline träd skulle
vara att föredra. Det är annars svårt att veta om den iakttagna tillväxten beror på trädets
ålder eller de utförda tillväxthöjande skogsskötselaktiviteterna.
3.5.5 Slutsats
Låga kostnader för mätning är en avgörande parameter för om kolsänkeprojekt kommer
att kunna utvecklas till kostnadseffektiva metoder att begränsa halten av koldioxid i
atmosfären. Samtidigt är tillit till systemet för övervakning av kolsänkor, och
användandet av baselines som inte överdriver kolsänkan, viktiga för att systemet skall
anses robust och oklanderligt.
Utifrån kostnadseffektivitet och tillit till systemet, är en baselinemetodologi med
avstamp i RIS provytor att föredra. För att kunna välja ut provytor ur RIS skall ÖSI
användas, vilket ger en klassning av ytorna utifrån bonitet. I de fall denna
baselinemetodologi inte ger tillräcklig upplösning, kommer kontrollytor nära den
tillväxthöjande skogsskötselaktiviteten att användas för att komplettera RIS-datan.
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För försöksprojektet kommer klassificering och urval av RIS-ytor att vara alltför
tidskrävande och troligen inte ge tillräcklig upplösning för att kunna bestämma en
representativ baseline. Istället skall kontrollytor nära de tillväxthöjande
skogsskötselaktiviteterna användas som baselines, i de fall som representativa RISprovytor kan identifieras kan de användas som komplement till kontrollytorna.

3.6 Mätosäkerhet vid fastställande av kolsänkor
Vid all mätning och analys förekommer fel och faktorer som varierar, det är vad vi
menar med osäkerhet. Det väsentliga är att fel och variationer sammantaget är så små att
slutresultatet uppfyller de krav som ställs på mätobjektets osäkerhetsnivåer.
Fastställandet av kolsänka som kommer av ett tillväxthöjande skogsskötselaktivitet är
beroende av att kolinnehållet inom skogsytan mäts vid start av en tillväxthöjande
skogsskötselaktivitet och att det därefter genomförs mätningar med en viss frekvens för
att fastställa tillväxten. Därefter måste projektytan jämföras med en yta där
tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter inte genomförts, en baselineyta. Mätresultaten
ska vara tillräckligt bra för det de ska användas till, d.v.s. ändamålsenliga. För
noggranna mätningar blir för kostsamma medan otillräckliga mätningar inte uppfyller
kravspecifikationen. Följande avsnitt beskriver de olika källorna till osäkerhet vid
bestämning av kolsänkans storlek, hur de fastställs och hur de kombineras till ett
osäkerhetsintervall.
3.6.1 Inventering av osäkerheter
En stor osäkerhetsfaktor vid fastställande av kolsänkans storlek inom en tillväxthöjande
skogsskötselaktivitet är att kolinnehållet inte kan mätas för hela populationen utan att ett
stickprovsförfarande måste användas. Inmätning av hela populationen vid en
tillväxthöjande skogsskötselaktivitet innebär stora kostnader och är rent praktiskt svårt
att genomföra. Istället bör en väl utlagd försöksplanering med hjälp av statistiska
metoder ligga till grund för att balansera osäkerheter i mätning mot kostnader att
genomföra mätningarna.
Följande osäkerhetsområden och felkällor har identifierats.31 Felkällorna har indelats i
mätfel, omräkningsfel och statistiska felkällor.
Mätfel


Mätfel i mätutrustning: Vid inventering i skog och bestämning av biomassa skall
grunddata samlas in, vid dessa bestämningar används mätutrustning:
o Inventeringsytans storlek skall bestämmas, (mäts i meter eller decimeter
med centimeterprecision)
o Trädens diameter skall bestämmas, (mäts i millimeter med klave med
tiondels millimeterprecision)

31 Inventering av felkällor genomfördes 2009-09-28 i Umeå. Medverkande Kenneth Sahlén, SLU, Hans Winsa, Svea
Skog, Johan Jacobsson, PricewaterhouseCoopers
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o Trädens höjd skall eventuellt bestämmas, (mäts i meter eller decimeter
med decimeterprecision)
o Hantering av träd som finns på gränsen, är mer än halva trädet innanför
så medräknas träden
o Skogsskötselsbeståndets storlek, (mäts i hektar med
kvadratmeterprecision)
Mätfel beroende av handhavande
o Barken, olika hårt tryck på diametern ger olika resultat.
o Mätning på olika höjd ger olika resultat för diameterbestämningen
 Mätfelet hanteras genom att utbildning, handhavande kommer att
följa av mätbeskrivningen som finns i appendix B
Mätfel som härrör ifrån yttre förhållanden
o Väderlek, vått respektive torrt kan inverka
o Årstid, hanteras genom instruktion att endast mäta i viss period
o Temperatur, torde inte ge stort mätfel

Omräkningsfel



Omräkningsfel i biomassafunktioner
o Biomassafunktionerna och deras observerade standardavvikelse beskrivs
i appendix D.
Omräkningsfel mellan biomassa och kolinnehåll
o Kolhalten i ved är 49 % kol per torrsubstans

Statistiska felkällor
 Statistiska förhållanden som påverkar osäkerheten,
o Antalet provplatser per skogsskötselyta
o Storleken på provplatserna
o Hur ytorna är utlagda (urvalsmetodik)
o Variationen i skogsskötselytan
o Se appendix E för mer information om stickprov och försöksplanering
Osäkerhetsuppskattning behöver göras på skogsytan där den tillväxthöjande
skogsskötselaktiviteten genomförs. För ytan där baseline fastställs används inget
osäkerhetsintervall utan det medelvärde som genereras används direkt.32 Därefter är det
skillnaden mellan mätningarna på projektytan och baselineytan efter en viss tid, som
skall ge underlag för hur stor kolsänka som bundits och med vilken osäkerhet.
Det fel som den statistiska metoden genererar redovisas genom att olika provytor som
skall beskriva tillväxten på ett och samma bestånd, uppvisar skillnad i tillväxt under
samma tidsperiod. Den variation som uppvisas mellan provytorna genererar ett
medelfel. Medelfelet är beroende av variationskoefficienten i beståndet samt hur många
32 Baselines kommer med tiden att vara uppbyggt av ett stort antal ytors medeltillväxt, att hantera osäkerhet i denna
uppgift skulle med tiden bli onödigt även om det i ett initialskede kan komma att generera en viss osäkerhet.
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provytor som medelfelet beräknats på. Enligt den jämförande kravspecifikationen33 bör
redovisade kolsänkor klara 20 % osäkerhet med alla felkällor sammanräknade.
Kombinering och sammanräkning av de olika felkällornas bidrag görs enligt Gauss
felfortplantningslag34.
När det medelfel som genereras relateras till medeltillväxten kan den relativa
osäkerheten bedömas. Eftersom osäkerheten är relaterad till tillväxten kommer en lägre
osäkerhet uppnås i de lägen som tillväxten är hög och vise versa.
För mätutrustning som används vid övervakning genom beräkning skall
verksamhetsutövaren bedöma mätutrustningens mätosäkerhet. Bedömningen av
mätutrustningens mätosäkerhet skall omfatta:
 Osäkerheten hos alla komponenter i hela mätsystemet
 Osäkerhet i samband med kalibrering av instrument
 Eventuell ytterligare osäkerhet beroende på hur mätutrustningen används i
praktiken
3.6.2 Metoder för att kombinera osäkerheter
En uppskattning av förändringar i kolpooler, utsläpp och inbindning från LULUCF har
olika typer av osäkerheter, t.ex. hänförliga till aktivitetsdata, biomassans tillväxttakt,
eller expansionsfaktorer. IPCC:s Guide-Lines behandlar två metoder för att kombinera
osäkerheter: nivå 1 och nivå 2:
 Nivå 1: Använder en förenklad tillämpning av felfortplantningslagen.
 Nivå 2: Använder Monte Carlo-simuleringar eller liknande tekniker. Detta är
speciellt användbart i de fall då omfattande landsspecifik data finns att tillgå,
vilket är fallet i Sverige.
Nivå 1
En förenklad tillämpning av felfortplantningslagen. Beroende på om de osäkerheter som
man önskar kombinera är beroende av varandra eller helt okorrelerade så skall de
behandlas olika.
 Korrelerade mätosäkerheter – samma faktor påverkar varje mätning och
upprepade mätningar minskar inte osäkerheten.
 Okorrelerade mätosäkerheter – olika oberoende faktorer tar till viss del ut
varandra
Korrelerade mätosäkerheter uppkommer då samma mätinstrument används för att mäta
olika objekt som skall kombineras till en och samma osäkerhet. Okorrelerade
osäkerheter är alla osäkerheter som skall kombineras, men som i övrigt är oberoende av
varandra. Oberoende osäkerheter är de vanligaste så länge det inte är samma

33 Se kapitlet ovan.
34
Gauss felfortplantningslag, Om alla bidrag är oberoende av varandra (dvs. det finns ingen samverkan, samvariation,
korrelation dem emellan) sker kombinationen som addition av varianser.
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mätinstrument som används för att mäta olika storheter med osäkerheter som skall
kombineras.
Korrelerade osäkerheter kan helt enkelt summeras (1) emedan okorrelerade osäkerheter
bör summeras i kvadrat och därefter ta kvadratroten ur summan (2).
(1) U Tot  U 1  U 2  ...U n
(2) U Tot  U 12  U 22  ...U n2
Som tumregel kan man göra följande antagande då mätosäkerhetsbidragen är
okorrelerade. Enskilda mätosäkerhetsbidrag som är mindre än 1/5 av det största bidraget
i en mätosäkerhetsberäkning kan strykas då de bidrar i mycket liten utsträckning till den
totala mätosäkerheten.35
Nivå 2
Monte Carlometoder är en brett använd klass av algoritmer som används för att
simulera olika fysiska och matematiska system. De skiljer sig från andra
simuleringsmetoder (som t.ex. molekylärdynamik) genom att vara stokastiska, d.v.s.
ickedeterministiska i någon form - vanligtvis genom att förlita sig på
slumptalsgeneratorer (oftast används dock pseudoslumptalsgeneratorer) - till skillnad
från deterministiska algoritmer. På grund av algoritmernas upprepande natur och den
stora mängden beräkningar som är inblandad är Monte Carlometoder anpassade för
datorberäkningar.
En Monte Carloalgoritm är en numerisk Monte Carlometod som används för att finna
lösningar till matematiska problem (som kan ha flera variabler) som inte kan lösas
enkelt med andra numeriska metoder som t.ex. integralkalkyl. Dess effektivitet ökar i
relation till andra numeriska metoder allt efter som problemets dimensioner ökas.
3.6.3 Slutsats
De felkällor som finns behäftade med att fastställa kolsänkans storlek är relativt många.
Flera av felen är små men det finns även större felkällor. Enligt Gauss
felfortplantningslag så kan fel som är mindre än 1/5-del i storlek försummas i relation
till de större felkällorna.36 I fråga om fastställande av kolsänkor med hjälp av stickprov i
provytor ur en större population så är det fel som ges av den statistiska metoden helt
dimensionerande för osäkerheten. De fel som härrör från mätonoggrannhet i mätdon för
klavning och ytstorleksbestämning bedöms som väl under denna tumregel om 1/5 del i
storlek och behöver inte beräknas så länge de är ändamålsenliga och följer

35
36

SP RAPPORT 2007:57
Mätosäkerhet vid CO2 övervakning, SP RAPPORT 2007:57
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toleransklassning för respektive mätdon, exempelvis enligt SS 641112 och SS 641113
för måttband.37
All mätning och analys innehåller fel och faktorer som varierar. Att minska dessa fel
och faktorer som varierar är sammankopplat med kostnader. För att åstadkomma ett
mindre fel behöver mer resurser allokeras för att hantera osäkerheten. En systematisk
hantering för att minska osäkerheten innebär därför att osäkerhetskällorna behöver
identifieras och prioriteras metodiskt, företrädelsevis genom att hantera de enklaste
först.
Metodiken för att hantera och minimera osäkerheter behöver beröra varje
osäkerhetskälla för sig. De identifierade osäkerhetskällorna, deras osäkerhetsbidrag och
en bedömd kostnad för hantering beskrivs i appendix F. Generellt skall osäkerheter med
stor påverkan hanteras om kostnaden för hantering är rimlig.

37

http://www.sp.se/sv/index/services/length/measuring_tapes/Sidor/default.aspx; Måttband tillverkas i olika
toleransklasser, främst enligt SS 641112 och SS 641113 med en mätosäkerheten på ±0,1 mm + 0,1 mm per påbörjad
10-meterssträcka. Till exempel är mätosäkerheten på sträckan mellan 10 och 20 m ±0,3 mm.

43

4 Tredjepartsgranskning och registrering
4.1 Inledning
Den viktigaste förutsättningen för att kunna säkerställa varaktiga kolsänkor genom
skogsskötselsaktiviteter baseras på robusta rutiner vid mätning, rapportering och
verifiering. Det säkerställer att den kolsänka som skapats också motsvarar vad som
rapporterats med en rimlig grad av osäkerhet. Den övriga projektprocessen följer den
beskrivning som gjorts i kapitel 1, Övergripande systemutformning. I föreliggande och
kommande kapitel genomlöps den resterande processen för skapandet av kolsänkor i en
kronologisk ordning:





Validering av projekt och framtagande av projektdesign
Registrering av projekt
Rapportering
Verifiering

All rapportering sker av projektägare samt klusterägare. Tredjepartsgranskning sker i
två steg, dels med valideringen av PDD:n och startmätning inför ett projekt, dels vid
fastställande av det som rapporteras som kolsänka, s.k. verifiering.

4.2 Validering av projekt
Valideringen är en process som görs för att i ett initialskede godkänna projekt som en
projektägare planerat. Valideringen syftar dels till att ge projektägaren den säkerhet som
behövs för att söka finansiering till projektet, dels till att ge programägaren information
om det planerade projektet.
Det som skall valideras är ett projektdesigndokument efter ett standardiserat format.
Övervakningsbeskrivningen som inkluderas i PDD:n innehåller detaljer om hur
kolsänkan skall mätas och rapporteras. Den är föremål för särskild granskning vid
valideringen för att säkerställa att det finns en ändamålsenlig övervakning och en
fungerande baseline för projekten eller klustret.
Projektdesignen skall även beskriva huvudprojektet med de tillväxthöjande
skogsskötselaktiviteterna inklusive eventuella övriga effekter som inträffar som ett
resultat av skogsskötselaktiviteten.
De ingående dokumenten förbereds och hålls tillgängliga av respektive projektägare.
Valideringen genomförs av ett ackrediterat valideringsorgan, lämpligen av samma part
som senare genomför verifieringen för att få kontinuitet i processen.38

38 Det är även möjligt att programägaren (stiftelse/myndighet) själv kan genomföra valideringen i samband med registreringen av
projekt.
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4.2.1 Projektdesigndokument
Klusterägaren utvecklar, på egen bekostnad, ett projektdesigndokument som beskriver
projektet39. Det som praktiskt omfattas av projektdesignen är de delar som berör
identifieringen av skogsområde, valet av jämförelseobjekt för baseline, val av
tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter samt information om vilka som skall genomföra
projektet och hur mycket inbunden koldioxid projektet resulterar i.
Är följdutsläppen väsentliga så skall de mätas och föras in i övervakningsbeskrivningen.
Är de inte väsentliga, skall de grovt kvantifieras och redovisas i projektdesignen som
läckage. Det måste även tydligt framgå varför de inte är väsentliga. Läckaget skall även
redovisas i kolinbindningsrapporten när den tas fram.
Mer specifikt skall ett projektdesigndokument innehålla följande information:













En generell beskrivning av det föreslagna projektet
Projektets lämplighet
En beskrivning av projektytor och provytor
Val av baseline metod
Val av kolpooler som skall hanteras i övervakningen
Beskrivning av mätning och beräkning:
o Detaljerad mätplan för projektytan
o Detaljerad mätplan för baselineytorna
o Osäkerhetsberäkning
o Mät- och rapporteringsfrekvens
Beräkning av nettokoldioxidinbindning
En beskrivning av riskhanteringen
Beskrivning av hur tredjepartsgranskningen, verifieringen, skall utformas
En prognostisering av framtida kolinbindning som följd av projektet
Eventuella andra miljökonsekvenser av projektet

För att underlätta för klusterägaren och skogsägarna skall mallar utarbetas för följande
dokument:








Mätmall och mätinstruktion
Underlag för osäkerhetsberäkning
Mall för kolinbindningsrapporten
Instruktion för följdutsläpp, följdsänkor och läckage
Mall för riskhantering
Mall för verifieringsutlåtande
Mall för valideringsintyg för projektdesigndokumentet

39 Förslag till ett standardiserat projektdesigndokument finns i appendix L
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Metoder och beräkningar kommer med tiden att utvecklas genom att
övervakningsbeskrivningar utvecklas i projekten. Dessa kommer att vara officiella och
finnas tillgängliga hos programägaren. Projektdeltagaren kan använda ett sedan tidigare
fastslaget beräkningsdokument om sådant finns publicerat.
I de fall då en standardiserad metod för beräkningar och baseline inte finns tillgängligt
kan programägaren medverka i utvecklingen av nya beräkningsdokument, både för att
stimulera utvecklingen av projekt med låga kostnader och för att visa uppskattning för
värdet av utvecklingen av standardiserade beräkningsdokument.

4.3 Registrering av kluster och projekt
Registreringen av ett kluster skall göras skriftligen hos programägaren. Vid
registreringen skall klusterägaren inkomma med ett antal i förväg definierade inlagor.
Dessa består av:





PDD komplett med bilagor;
o Kolbindningsrapport;
o ERPA (frivilligt, se nedan);
Valideringsintyg för PDD;
Riskhanteringsdokument
Verifieringsintyg och protokoll för startmätning av kolinnehåll i bestånd;

Mallar och medföljande instruktioner för dessa inlagor skall definieras av
programägaren för att underlätta för klusterägaren och skogsägarna som troligtvis
tillsammans kommer att sammanställa delar av materialet. Exempel på hur mallarna kan
se ut återfinns i appendix G.
Den ERPA som ovan anges är frivillig att bifoga vid registreringen beskrivs mer i detalj
i avsnittet nedan.
4.3.1 Emissions Rights Purchase Agreement
För att kunna registrera CDM projekt så krävs ett s.k. Emissions Rights Purchase
agreement (ERPA). En ERPA anses nödvändig för att säkerställa att CDM projektet
genomförs, eftersom betalningen för sänkkrediterna är den primära drivkraften till att
kunna implementera CDM-projektet. ERPA:n specificerar en viss mängd utsläppsrätter
som skall levereras till köparen vid en viss tidpunkt efter att verifierade
utsläppsreduktioner har åstadkommits och granskats av tredje part. ERPA:n deklarerar
även priset för utsläppsrätterna. Se även appendix M.
Priset, multiplicerat med mängden utsläppsrätter betalas vanligtvis till projektägaren vid
projektstart. Pengarna betalas således i förskott innan själva sänkan uppstår och
sänkkrediterna kan utfärdas. ERPA:n används av projektägaren för att kunna starta
projektet, få bankfinansiering och som en garanti för intäkter. Utsläppsrätterna beräknas
dock inte kunna finansiera hela projekten utan ytterligare projektfinansiering skall
kunna styrkas.
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För CDM är ERPA ett krav vid registreringen. Det beror på att en investerare vill kunna
vara säker på att få utfärdat sänkkrediter så länge en utsläppsminskning pågår. I detta
fall är det onödigt att låta transaktionen av utsläppsrätter ske mellan fyra parter, d.v.s.
CDM styrelsen, värdlandet, projektägaren och investeraren. I många fall är
administrativa problem vanligt i värdlandet, vilket kan ge upphov till ett mindre robust
system. ERPA har därför använts som ett enkelt verktyg att gå runt all inblandning från
värdlandets statsapparat (förutom att de skall godkänna att projektet får genomföras).
I jämförelse med ett system för att skapa sänkkrediter från skogsskötselsaktiviteter så
förefaller det inte nödvändigt att ha en ERPA som ett förhandskrav för att kunna
registrera ett projekt, även om det förstås är bra för att se att en del av finansieringen är
säkrad via ett avtal.

4.4 Rapportering
Tillväxthöjande skogsskötselaktiviteter som genomförs och önskar finansiering från
sänkkrediter kommer att avkrävas en periodisk rapportering som underlag för
utfärdande av sänkkrediter.
Rapporterna skall bland annat innehålla beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder
som använts, liksom uppgifter om sammanlagd kolinbindning, beräknade följdutsläpp
och eventuellt läckage.
Vid en vidare tillämpning av sänkkreditprojekt är det lämpligt att rapporteringen sker
elektroniskt hos programägaren.
Vid rapportering av utsläpp i andra utsläppsrättsystem så är rapporteringsfrekvensen
oftast ett år. Vid rapportering av kolinbindning kan det finnas skäl att ha en mindre
frekvent rapportering. Dels på grund av att tillväxten är långsam och att årsvis
rapportering endast ger ett begränsat mervärde, och dels på grund av att det är kostsamt
att genomföra mätningar och verifieringar vilket kan leda till att projekten inte kan
genomföras.
Inom EU ETS reglerar Naturvårdsverket hur rapportering skall ske. I föreskriften finns
angivet vilka hänsyn som skall tas vad gäller minsta analysfrekvens vid fastställande av
emissionsfaktor eller värmevärde. Är variationen stor och utsläppet stort så skall
frekvensen vara hög, är det motsatt förhållande så medges en låg frekvens.
Rapportering var femte år är en rimlig rapporteringsfrekvens för sänkkreditprojekt i
Sverige.
4.4.1 Existerande elektroniska system för rapportering och hantering av
utsläppsrätter

Inom handeln med utsläppsrätter finns det ett par system idag som används för
registrering, rapportering och hantering av utsläppsrätter.
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SUS40 är det svenska registret för bokföring av transaktioner av utsläppsrätter inom
handelssystemet. I SUS finns funktioner för att bl.a. föra över utsläppsrätter mellan
olika kontohavare, rapportera utsläpp samt annullera utsläppsrätter som motsvarar
anläggningens utsläpp av koldioxid.
SUS är inte en marknadsplats för handel med utsläppsrätter. I SUS registreras endast
avslutade transaktioner mellan två parter, på samma sätt som t.ex.
fastighetsförsäljningar noteras i fastighetsregistret. Företagen administrerar själva sina
utsläppsrätter och vid en försäljning är det säljaren som överför utsläppsrätter från sitt
till köparens konto.41
E-CO2 är Naturvårdsverkets elektroniska, webbaserade rapporterings- och
verifieringssystem. Utsläppsrapportering görs direkt i E-CO2, där också verifieraren kan
läsa och godkänna rapporter elektroniskt samt lämna verifieringsutlåtanden. I E-CO2
sparas all data och det kommer att finnas möjlighet för verksamhetsutövare att se
utsläppsrapporter och verifieringsutlåtanden för alla sina anläggningar, samt att se
tillsynsärenden och statistik.
Två typer av register skulle krävas för systemet med sänkkrediter:



Ett register för att registrera ägande och transaktioner av sänkkrediter
Ett register för att lagra information om varje sänkprojekt

Inget av registren hanterar potentiella köpare och säljare, mekanismer för affärsavslut
för köp och försäljning av sänkkrediter eller priset på sänkkrediter. Det hanteras på
öppen börs eller bilateralt via mäklare.
Ett antal parametrar och faktorer rörande sänkkreditprojekt måste sparas och lagras i ett
register av programmyndigheten. Registret skall vara byggt så att spårbarhet uppnås
dels till ägare av krediten och dels ifrån vilket specifikt projekt krediten är skapad.
Systemet bör rimligtvis utgöras av en databas med referenser till de dokument som
skickats in vid registreringen samt de dokument som skickas in vid ansökan om
sänkkrediter (se avsnitt ”Registrering av kluster” samt ”Utfärdande av sänkkrediter”.)
Registret för kolsänkeprojekten kommer att behöva kunna lagra den information om de
enskilda projekten som avkrävs vid registrering av projekten och ansökan om
utfärdande av sänkkrediter (se kapitel om registrering ovan). Syftet med ett separat
register för kolsänkeprojekt är att öka transparensen mot allmänheten genom att ge
tillgång till information om projekten (analogt med CDM-projekt). Alla eventuella
begränsningar i offentligheten för material i registret måste noggrant definieras. För att

40
41

Svenskt Utsläppsrättssystem
Energimyndigheten.se
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sänkkrediter från koldioxidsänkor skall ges trovärdighet måste redovisningen kring dem
vara transparent.
Det vore fördelaktigt att använda redan existerande system för att hantera transaktioner
med sänkkrediter. I det nationella registret SUS skulle det inte vara svårt att bygga ut en
applikation för att kunna kontoföra sänkkrediter hos klusterägarna samt att registrera
transaktioner mellan redan existerande konton, t.ex. deltagare i EU:s handelssystem, EU
ETS.
4.4.2 System för hantering av krediter vid CDM projekt
Den föreslagna strukturen för kolsänkeprojekten har många drag som liknar CDM
projektens projektcykel och institutionella utformning. CDM styrelsen42 är den
internationella tillsynsmyndigheten som har till uppgift att ha uppsikt över CDM
mekanismen. De utfärdar certifierade utsläppsminskningar43 efter godkänd granskning
av ackrediterad oberoende kontrollör, så kallad Designated Operational Entity (DOE).
CDM-styrelsen ansvarar även för kontrollörens ackreditering. På nationell nivå har en
programmyndighet44 ett övergripande ansvar. Programmyndighet i Sverige är
Energimyndigheten.
Förverkligande av ett CDM-projekt kräver att projektet genomgår flera olika faser, från
projektidé till skapandet av CER:s. Innan CDM-styrelsen kan utfärda
utsläppsreduktioner måste utsläppsminskningarna verifieras av en DOE, dock ej
densamma som i valideringsfasen. Detta resulterar i en verifieringsrapport som
överlämnas till CDM-styrelsen, som har möjlighet att begära en prövning av rapporten.
Utsläppsreduktionerna certifieras och registreras på CDM-styrelsens konto. I samband
med detta betalar projektdeltagarna en registreringsavgift för att täcka CDM-styrelsens
administrativa kostnader. Dessutom dras två procent av utfärdade CER:s av för att
stödja utvecklingsländer. Utsläppsrätterna överförs direkt till köparens konto i ett det
nationella registret (SUS).
4.4.3 Kompabilitet med Post Kyoto och EU ETS
I Kyotoprotokollet ges utrymme för att tillgodoräkna sig kolsänkor i skog via paragraf
3.3 och via skogsskötselaktiviteter i paragraf 3.4. Sänkkrediterna skall då utgöra en
liknande status som de AAU:s som tilldelas varje part i Kyotoprotokollet, d.v.s. de får
användas för måluppfyllelse och kan handlas mellan länder som en flexibel mekanism
för måluppfyllelse.
För att föra samman den europeiska och den internationella klimatpolitiken finns
länkdirektivet. Det innebär att deltagare i EU:s handelssystem EU ETS kan tillgodogöra
sig utsläppsminskningar från projekt under CDM och JI och nyttja dessa utsläppsrätter i
handelssystemet. Certifierade utsläppsminskningar från CDM-projekt inkluderades i det
42

CDM Executive Board, FN organ som agerar programägaren för CDM-projekt
Certified Emission Reduction, CER
44
Designated National Authority, DNA
43
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europeiska handelssystemet från dess start 2005. Utsläppsminskningsenheter från JIprojekt (ERU:s) inkluderades i handelssystemet först från och med 2008. ERU:s är
tilldelade utsläppsenheter (AAU:s, Assigned Amount Units) i värdlandet som
omvandlas till ERU:s för att motsvara utsläppsreduktioner under JI-projekt. I JI-projekt
har värdlandet egna åtaganden enligt Kyotoprotokollet, och de tilldelade
utsläppsenheterna (AAU:s) finns först efter det att parternas tilldelade utsläppsenheter
har utfärdats i de nationella registren. Kopplingen av CDM och JI till EU:s
handelssystem innebär att fler utsläppsrätter finns inom handelssystemet än de som
ursprungligen fördelats enligt av EU fastslagna kriterier. Men miljöeffekten garanteras
eftersom det ökade antalet utsläppsrätter inom systemet kompenseras av uppmätta reella
utsläppsreduktioner utanför systemet. Den tillåtna mängden andra krediter som får
användas i EU ETS motsvarar maximalt 50% av den totala reduktionen som skall
genomföras mellan åren 2013 och 2020.
Länkdirektivet reglerar själva kopplingen av CDM och JI till handelssystemet, d.v.s. hur
CER:s och ERU:s ska hanteras i registersystemen och hur deltagare i handelssystemet
kan använda dem för att klara sina åtaganden.
Att inkludera även sänkkrediter från projekt baserade på skogsskötselaktiviteter innebär
samma tillägg till systemet som att inkludera utsläppsrätter från JI projekt, s.k. ERU:s.
Dock behöver EU aktivt ta ställning till om RMU:s skall vara godkända att använda
som krediter i handelssystemet för utsläppsrätter. För närvarande har EU kommissionen
meddelat att inga krediter från sänkprojekt skall kunna inkluderas p.g.a. kolsänkornas
temporära karaktär och reverserbarhet. Ett nytt beslut kan dock komma så tidigt 2016
om huruvida krediter kan användas som är baserade på varaktiga kolsänkor, något som
studien försöker fastställa att så är möjligt.
Det skulle således behöva göras ett tillägg till direktivet för EU:s handelssystem45 som
inkluderar RMUs från skogsskötselsprojekt. Även om ett sådant tillägg inte skulle
kunna göras 2016 skulle det vara möjligt att skapa ett incitamentssystem om staten är
köpare av sänkkrediterna. I ett sådant fall skulle staten kunna tillgodogöra sig RMUs via
skogsskötselaktiviteter, eftersom de är accepterade i Kyotoprotokollet, och sälja dessa
på en internationell marknad för AAU:s. Det förutsätter att villkoren för LULUCF är
samma i nästkommande internationella klimatavtal som i Kyotoprotokollet. I skrivande
stund existerar inget internationellt klimatavtal efter 201246. I förhandlingarna under
COP16 i Cancun i december 2010 nåddes inget nytt bindande avtal som skall ersätta
Kyotoprotokollet. Däremot slöts ett avtal mellan medlemsländerna att hålla nere den
globala uppvärmningen under 2 grader. En fond upprättades för att finansiera REDDprojekt genom att tilldela utvecklingsländer kompensation för att bevara skogsmarker.
Att REDD erkänns som en mekanism för att minska koldioxidutsläpp ses som positivt
för ett erkännande av kolsänkor som en mekanism inom EU ETS.

45
46

EU direktiv 2009/29/EC
Januari 2011
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Någon form av nationella sänkkrediter kan också behöva registreras i SUS eller i ett
separat nationellt register. I båda fallen bör serienumret på krediten göra det möjligt att
spåra kreditens ursprung till det projekt som ligger till grund för krediten.
Registret måste även designas så att det passar ihop med det internationella
registernätverket ITL (International Transaction Log).

4.5 Verifiering av kolinbindning
Verifieringen innebär att den kolinbindningsrapport som klusterägaren skall lämna till
programägaren ska granskas och godkännas av en oberoende, ackrediterad kontrollör.
Processen innebär även att projektets rutiner för övervakning av kolinbindningen
kontrolleras.
Verifieringen delas i praktiken in i två steg.




Test av intern kontroll
Kontrollören granskar projektets rutiner för övervakning och att övervakningen
gjorts enligt det övervakningsprogram som anges i projektdesigndokumentet.
Ofta innefattar detta ett platsbesök av revisionsledare alternativt en medlem i
revisionsteamet.
Substansgranskning
Vid en rapporteringsperiods slut granskar den ackrediterade kontrollören
projektägarens kolinbindningsrapport och alla övervakningsdata. Därefter
skriver kontrollören en verifieringsrapport och ett verifieringsutlåtande där
projektets kolinbindningsrapport godkänns eller underkänns.

Övervakningen av kolinbindning följer av mätning i skogsområden. Det finns inga
möjligheter till motkontroller eller redundanta mätsystem som det ofta finns vid
övervakning av utsläpp i industrin. Inom verifiering av industrins utsläpp kan
kontrollören i stor utsträckning förlita sig på jämförelser mellan tillståndsgiven
övervakning och eventuella motkontroller. Inom verifiering av kolinbindning i
skogsmark kommer kontrollören att behöva upprepa vissa av de övervakningsmoment
som genomförts vid övervakning och mätning av kolinbindningen.
4.5.1 Delsteg inom projektverifiering
Följande är en inventering av de delsteg som är huvudsakliga inom verifiering av ett
kolinbindningsprojekt. Uppräkningen är kronologisk och beskrivs nedan under
respektive underrubrik.
 Ackreditering av verifieringsorgan;
 Val och registrering av verifieringsorgan;
 Fastställande av materiellitetssnivå;
 Verifiering enligt projektets gällande verifieringsplan;
 Verifieringsorganet tar fram verifieringsrapport, verifieringsutlåtande och
förslag till förbättringar.
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Ackreditering av verifieringsorgan
De företag som verifierar kolinbindningsrapporter ska vara ackrediterade av SWEDAC,
och är därmed "ackrediterade kontrollörer". De ackrediterade kontrollörerna skall
uppfylla de krav som anges i för övervakning av kolinbindning gällande föreskrift47.
Ackrediteringen innebär att SWEDAC skall bedöma den blivande kontrollörens
kunskap, metoder och rutiner ofta genom att SWEDAC följer när kontrollören utför
verifieringsarbete på några skogsbestånd under överinseende av SWEDAC.48
Val och registrering av verifieringsorgan
Verifieringsorgan väljs av projektägaren. Verifieringsorgan skall väljas för respektive
rapporteringsperiod och registreras hos programägaren eller den ansvariga
myndigheten.
Fastställande av väsentlighetsgräns vid verifiering
Väsentlighetsgränsen avgör hur omfattande verifieringen planeras att bli. Det är viktigt
att bedöma väsentlighet redan under planeringen av verifieringen. Verifieringen inriktas
på att hitta sådana väsentliga fel och omständigheter som kan påverka bedömningen av
kolinbindningsrapportens rapporterade siffra.
Inom EU ETS skall verifieraren tillämpa en väsentlighetsgräns på 5 % för kategori Ioch II-anläggningar och en väsentlighetsgräns på 2 % för kategori III-anläggningar.
Kategori I- och II-anläggningar har som högst utsläpp av 500 000 ton fossil koldioxid,
5 % innebär som högst 25 000 ton koldioxid. Den största kategori III-anläggningen är
SSAB i Oxelösund med utsläpp i storleksordningen 2 300 000 ton fossil koldioxid, 2 %
motsvarar 45 000 ton koldioxid.
Vid verifiering av kolinbindning föreslås att väsentlighetsgräns används analogt med
hur det tillämpas inom EU ETS. Alltså att 5 % används för projekt som binder mindre
än 500 000 ton koldioxid årligen och 2 % väsentlighetsgräns används för kolinbindning
i bestånd över 500 000 ton koldioxid årligen.
Verifiering enligt projektets gällande verifieringsplan
Verifieringen skall följa en plan som tas fram av verifieringsorganet. Planen skall49
hantera:

47

Det kan vara Naturvårdsverkets föreskrifter för utsläppsrätter för koldioxid, alternativt en ny föreskrift från
Jorbruksverket eller Skogsstyrelsen
48
Förfarandet är analogt med ackrediteringsprocessen för kontrollörer inom det europeiska handelssystemet
49
Uppräkningen av innehållet i en verifieringsplan följer ISO 16064-3
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Säkerhetsnivån på det uttalande som skall utfärdas
o Den grad av säkerhet med vilken kontrollören i sina slutsatser från
verifieringen fastställer huruvida de uppgifter som rapporteras i den
årliga utsläppsrapporten för en anläggning inte innehåller några
väsentliga felaktigheter. Det finns två olika nivåer för grad av säkerhet,
”en hög grad av säkerhet och begränsad säkerhet.50
Revisionsmål
o Verifieraren skall tillsammans med projektägaren ta fram revisionsmål
inför revisionen. Exempel på revisionsmål: används rätt
beräkningsfunktioner, följs övervakningsprogrammets rutiner, etc..
Revisionskriterier
o Revisionskriterier är de lagar och normativa referenser som gäller för
revisionens genomförande. Exempelvis den för övervakning och
verifiering av kolinbindning gällande föreskriften.
Revisionens omfattning
o Revisionens omfattning skall beskrivas, i fråga om tidsomfattning men
även hur omfattande platsbesök och stickprovsplanen är.
Materiallitetsnivå
o Materiallitetsnivå likställs med väsentlighetsgräns inom verifiering av
växthusgaser och används i efterhand då avvikelserna från verifieringen
kvantifierats. Överstiger de kvantifierade avvikelserna
väsentlighetsgränsen eller materiallitetsnivån innebär det att
inbindningsrapporten inte kan verifieras.
Revisionsprogram och tidplan
o Revisionsprogram och tidplan tas fram inför platsbesök för att
projektägaren skall kunna organisera sig och göra skogsbestånden
tillgängliga inför revisionen.

Verifieringsrapport, verifieringsutlåtande och förslag till förbättringar
Resultatet av verifieringen är en verifieringsrapport och ett verifieringsutlåtande.
Verifieringsrapporten är ett dokument som används som kommunikationsdokument
mellan den ackrediterade kontrollören och projekt- eller klusterägaren, och innehåller de
avvikelser som identifierats.
Verifieringsutlåtandet är ett standardliknande dokument med de avvikelser som
bedömds som väsentliga inte är justerade. Verifieringsutlåtandet skall även uttrycka om
inbindningsrapporten är godkänd eller ej, med ett positivt uttalande med en hög grad av
säkerhet.
En kolinbindningsrapport som inte klarar av verifieringen kan helt enkelt göras om med
beaktande av den lämnade verifieringsrapporten. Därefter kan den återigen verifieras.
50

Jämför med engelskans Reasonable assurance respektive Limited assurance som definieras av IFAC, International
Federation of Accountants
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Det är ofta brukligt att den ackrediterade kontrollören kommer överens med
projektägaren om att skapa ett dokument med förslag till förbättringar.
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5 Nuvarande och framtida bokföringsregler inom
LULUCF-sektorn
5.1 Inledning
Industrialiserade länder som ratificerat Kyotoprotokollet har ett åtagande om att
kvantifiera och rapportera utsläpp och inbindning av koldioxid på nationsnivå under
LULUCF-sektorn. Kyotoprotokollets artikel 3.3 kräver att industrialiserade Annex I
länder skall identifiera marker där skogsplantering, avskogning och återplantering av
skog har skett och separat redovisa för nettoutsläpp eller inbindning av koldioxid från
alla dessa landområden under åtagandeperioderna med 1990 som basår.
I Sverige genomför Riksskogstaxeringen och Markinventeringen (RIS) inventeringar
och mätningar av biomassa i skogsarealer som ligger till grund för en statistisk
bedömning av hela landets skogsbestånd.
Artikel 3.4 i Kyotoprotokollet refererar till övriga tillväxthöjande skogsskötselåtgärder
som kan åtas på frivillig basis. Det är upp till varje enskilt land som är anslutet till
Kyotoprotokollet att besluta vilka aktiviteter de väljer att räkna med. Även
jordbruksproduktion, betesdrift och återvegetering ingår i artikel 3.4.
Bokföringsmetoden för skogsbeståndet under Kyotoprotokollets innevarande
åtagandeperiod, brutto-netto metoden, ser till lagerhållning av koldioxid i hela nationers
skogsbestånd (kolpool), och tar inte specifik hänsyn till skogens tillväxt.
Att en del aktiviteter är valfria har lett till diskussioner kring vilka av dessa som kan
kvalificeras för att rapporteras som medel för att tilldelas utsläppsrätter. Denna
flexibilitet i val av aktiviteter har flitigt diskuterats och även ifrågasatts under FN:s
klimatförhandlingar vid COP16, i Cancun i december 2010. Under förhandlingarna
lyftes även diskussioner och kritik mot förslag till nya bokföringsregler för ett post-2012
åtagande.

5.2 Tillämpade bokföringsregler
Utsläpp och inbindning av koldioxid inom LULUCF sektorn bokförs enligt två
huvudregler:
 Brutto-netto (gross-net) tar endast hänsyn till förändringar av kollager
(kolpool) som skett under en åtagandeperiod. Ingen jämförelse görs mot
basåret 1990.


Netto-netto (net-net) jämför utsläpp och upptag förknippade med en specifik
aktivitet under åtagandeperioden mot utsläpp och inbindning under
referensåret 1990. Utsläppsrätter tilldelas då en kolsänka uppmätts i en
jämförelse mellan de båda perioderna.

Under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 2008-2012 bokförs utsläpp och
inbindning av koldioxid i skogssektorn enligt brutto-netto metoden, medan netto-netto
metoden används för aktiviteter inom jordbrukssektorn. Då biofysiska system som skog
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naturligt förändras med tiden, träd upptar till exempel olika mycket koldioxid under
dess livscykel likväl som avverkningens storlek varierar med tiden, ansågs mätningar
utifrån ett referensår inte fungera lika bra inom LULUCF som inom andra sektorer. Då
det även antogs att kolsänkor skulle minska med tiden på grund av försurning ansågs
netto-netto metoden ofördelaktig för drabbade länder och brutto-netto metoden valdes
som standard där upptag/utsläpp räknas i sin helhet för hela åtagandeperioden 20082012.
Samtidigt infördes ett tak för tilldelning av utsläppsrätter för att undvika att krediter
skapats av naturliga effekter. För Sveriges del är denna mängd i nuläget satt till 2,13 M
ton koldioxid per år vilket motsvarar 3 % av utsläppen 1990.

Figur 9: Principen för brutto-netto och netto-netto bokföring. För brutto-netto
bokförs hela upptaget/utsläppet under åtagandeperioden (2008-2012) relativt nollnivån vilket i detta exempel
innebär kreditering på ca 22 M ton CO2. För netto-netto bokförs skillnaden relativt 1990 (ger i detta exempel
debitering på ca 13 M ton CO2) eller någon annan fastställd referensnivå som t.ex. en prognos till 2020 (ger i
detta exempel krediter på ca -7 M ton CO2, ( Källa: SLU)

Ett problem med brutto-netto metoden är att en jämförelse görs mellan kollager vilket
innebär att ett lands totala inbindning i skog (kollager) kan öka bara genom att låta
skogen växa och det ger inte några incitament till att aktivt öka skogstillväxten, och det
bidrar även till att kreditering av kollager skjuts till framtiden. Det finns en risk i att
brutto-netto metoden i förlängningen skapar en passivitet, istället för ett aktivt, uthålligt,
snabbtillväxande skogsbruk.

5.3 Bokföring post 2012
Diskussionerna som fördes under klimatmötet i december 2010, COP 16, gällde
framförallt bokföringsregler för en ny åtagandeperiod efter 2012. Flertalet Annex-I
medlemmar efterfrågar netto-netto redovisning med ett referensår eller en referenslinje
(även kallad Bar) och vill samtidigt, precis som i dagsläget, kunna välja vilka aktiviteter
som kan räknas med i rapporteringen på nationell nivå.
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För att frångå svårigheterna med att utgå från ett osäkert och svårbestämt historiskt
referensår har ett förslag arbetats fram på EU-nivå som innebär att bokföringen baseras
på en tänkt framtida referenslinje, en Bar. Kortfattat går förslaget ut på att
industrialiserade länder skall göra en prognos om hur stora kommande utsläpp och
inbindningar kommer att bli inom skogssektorn. Denna prognos utgör en referensnivå.
Om något land lyckas binda in mer kol än referensnivån skall de få tillgodogöra sig
krediter motsvarande skillnaden mellan prognos och utfall.
Sverige har tydligt tagit ställning för en bokföring med en framtida referenslinje och
menar att ett historiskt år som jämförande referens blir missvisande då uppgifter om
historiska utsläpp är oklara och kan till och med leda till att utsläppen från sektorn ökar
istället för minskar51.
De som är kritiska mot att basera bokföringen på en framtida referenslinje menar att
länder kunnat öka sina utsläpp i skogssektorn genom avverkningar i åratal och sedan få
tilldelning av utsläppsrätter mot en referenslinje, trots att avverkningen ökar. Detta så
kallade kryphål har fått benämningen ”logging loophole”. Åsikter tycks skilja sig åt
mellan Annex I länder som efterfrågar flexibilitet och en framtidbaserad referenslinje,
och utvecklingsländer som är de största kritikerna. Climate Action Network52 har
kommit med påståendet att kryphålet skulle kunna undangömma 450 megaton
koldioxidutsläpp årligen.
Inga större framsteg till en global överrenskommelse gjordes under COP 16. Ett nonpaper (icke officiellt dokument) med två olika förslag godkändes som underlag för
fortsatta diskussioner. Det ena förslaget ger Annex I länder mandat att utforma
basreferens, och det andra förslaget föreslår 1990 som referensår.

5.4 Sammanfattning och diskussion
Det viktigaste argumentet för kolsänkor glöms ofta bort i diskussionen, och det är att
skapa incitament till att öka skogstillväxt och arbeta för ett uthålligt skogsbruk. Ett
passivt bevarande av en kolpool bör ersättas av att aktivt öka skogstillväxten vilket
främjar både klimatet och råvaruuttagsmöjligheterna.
En begränsning måste göras av hur stor andel av ett lands beräknade utsläpp som får
utgöras av förändringar i skogsmark. Skogens variationer får inte bli mer avgörande för
ett lands utsläpp än de åtgärder ett land gör för att minska utsläppen inom andra
områden. Bokföringsregler bör verka för att uppmuntra länder att långsiktigt främja
kolsänkor i skogen och samtidigt ställa om från fossila bränslen till ökad produktion av
biobränslen.
Utsläpp och inbindning i skog bör sättas i ett holistiskt sammanhang och ställas i
relation till utsläpp från andra industrier, som ofta ger större bidrag till koldioxidhalten i
atmosfären. För att illustrera med ett exempel kan man fråga sig vad som ersätter den
mark där skog avverkats. Om marken ersätts med betong ger produktionen av denna
betong upphov till större utsläpp än vad avverkningen innebär i minskad inbindning av
51
52

Sveriges miljödepartement. Andreas Carlgren
En global klimatorganisation med över 500 oberoende klimatrörelser som medlemmar

57

kol. Därför är det väsentligare att titta på tillväxten i skogen än den totala inbindningen i
kolpoolen.
De bokföringsregler som diskuterats under COP16 gäller rapportering på nationell nivå
och oavsett vilka regler som blir de gällande så kommer de vara åtskiljda från bokföring
av de aktivitetsbaserade, tillväxtfrämjande kolsänkor som beskrivs i denna rapport.
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6 Handel med sänkkrediter
Den främsta drivkraften för att skapa mer omfattande kolsänkor är att de sänkkrediter
som faller ut kan sättas på en marknad. I praktiken skulle sänkkrediter kunna hanteras
som utsläppsrätter hanteras idag. Handel kommer att kunna ske dels bilateralt eller på en
börs. Även OTC-handel (over the counter) är möjligt, liknande råvaru- eller
terminshandel.

6.1 Värdet av sänkkrediter
Handel med sänkkrediter kan drivas av två olika marknadstyper, dels en tvingande
marknad och dels en frivillig marknad. EU ETS är ett exempel på en tvingande
marknad. För en tvingande marknad krävs det att sänkkrediterna accepteras i
fullgörandeändamål53 för att de skall ha ett värde. Så länge sänkkrediterna ej accepteras
för fullgörande så har de i praktiken inget värde. Accepteras de däremot fullt ut så har
de i teorin samma värde som utsläppsrätterna på marknaden med avdrag för eventuella
transaktionskostnader.
Den frivilliga marknaden är hittills oreglerad och inriktad mot privatpersoner och
företag som inte omfattas av andra åtaganden för att minska sina koldioxidutsläpp. På
denna marknad har krediter väsentligt olika värde. Värdet beror mycket av det
bakomliggande projektets kommunicerbarhet och allmänna acceptans i samhället.
Krediter från ett lättkommunicerbart projekt med stor samhällsacceptans har helt enkelt
ett större värde än krediter från projekt utan samhällsacceptans och som det är svårare
att förklara logiken bakom.
De bakomliggande huvudfaktorerna för värdet på utsläppsrätter eller sänkkrediter är
utbud och efterfrågan. Utbud på exempelvis EU ETS styrs av den totalt tilldelade
mängden utsläppsrätter och inströmningen av sänkkrediter till systemet. Eterfrågan av
utsläppsrätter drivs av en komplex blandning av marknadsförutsättningar som,
konjunktursvängningar; prisskillnader på kol, olja och naturgas; väder, både tillgång till
vatten i kraftdammar och hög värme i södra Europa eller kraftig kyla i mellersta och
norra Europa.54
En annan viktig faktor för utvecklingen av priser på utsläppsrätter är kostnaden för att
göra utsläppsbegränsande åtgärder och i vilken utsträckning det finns
utsläppsbegränsande åtgärder tillgängliga. Så kallade marginal abetement cost curves
(MAC) brukar användas för att beskriva åtgärdernas kostnader i rangordning. Mängden
åtgärder som finns tillgängligt visas på x-axelns utsträck. Det finns ett stort antal olika
MAC kurvor framtagna dels för olika branscher men även för hela
utsläppsrättsmarknader. En av de mer ansedda MAC kurvorna är den som Bloomberg
New Energy Finance tagit fram, se graf 6 nedan.

53
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Med fullgörande avses här att erlägga utsläppsrätt motsvarande ett utsläpp
Översiktlig kartläggning av EU ETS marknaden, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 5 oktober 2005
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Graf 6. Marginal Abatement Cost Curve för koldioxidreduktioner i USA.
(Källa: Bloomberg, New Energy Finance)

Kostnadskurvan visar att det vid kostnader kring $25 finns ett större djup vilket skulle
innebära att priset på utsläppsrätter teoretiskt skulle avstanna vid $25 tills de åtgärderna
vidtagits och därefter stiga igen.
Att spekulera framåt om priser på utsläppsrätter innebär att den politiska ambitionsnivån
samt global delaktighet i ansträngningar att minska klimatpåverkan behöver bedömas.
Eftersom det finns så många prispåverkande variabler så bör prisprognoser användas
med försiktighet och vetskap om att de har en stor osäkerhet kopplad till sig.

6.2 Utfärdande och transaktion av sänkkrediter
När kolsänkeprojektets kolinbindningsrapport har verifierats av den ackrediterade
kontrollören, är det möjligt att ansöka om att få sänkkrediter utfärdade. Ansökan till
programägaren görs av klusterägaren som har det yttersta ansvaret för den varaktiga
kolsänkan.
Ansökan för utfärdande av sänkkrediter görs förslagsvis efter 5 år i samband med att
mätningar utförs för att bekräfta inbindning av koldioxid i biomassa. I ansökan skall det
ingå en kolinbindningsrapport samt ett intyg från den ackrediterade kontrollören som
verifierat kolinbindningsrapporten samt en specifikation till vilket konto i SUS eller
liknande register som sänkkrediterna skall överföras till.
När ansökan är inkommen, och programmyndigheten godkänt ansökan, skall
sänkkrediterna överföras till det specificerade kontot hos antingen klusterägaren eller
köparen av utsläppsrätterna om en ERPA föreligger.
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Programägaren tar ut en administrativ avgift för att registrera utfärdade sänkkrediter i
fastighetsregistret.
Transaktion av sänkkrediter kan endast genomföras efter det att de skapats och
utfärdats. Dock kan betalning av sänkkrediterna ske både i början av projektet mot en
ERPA eller då det finns sänkkrediter utfärdade som kan traderas.
Vid betalning på förhand mot en ERPA så är det väsentligt att transaktionen registreras
hos programägaren så att utbetalning av sänkkrediter går direkt till köparens konto.
I ett framtida system där sänkkrediter ingår är synergierna stora med att låta de
befintliga registren och understödssystemen även hantera krediter från kolsänkor. I SUS
finns funktioner för att bl.a. föra över utsläppsrätter mellan olika kontoinnehavare och
rapportera utsläpp. Sänkkrediter kan hanteras på samma sätt.
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7 Riskhantering
7.1 Inledning
Kapitlet beskriver risker och riskhantering i samband med ett system som utfärdar
sänkkrediter för kolsänkeprojekt. Kolsänkor i levande biomassa har ett värde som
skogsprodukt eller bränsle. Förr eller senare kommer koldioxid som bundits i biomassa
att frigöras55. Ur ett risk- och riskhanteringsperspektiv finns det en risk att kolsänkorna
inte är varaktiga i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Varaktigheten i kolsänkorna har
internationellt sett och inom EU ETS varit föremål för de mest livliga diskussionerna
och har definieras på olika sätt i olika system56. Problemet med varaktighet är relaterat
till om sänkkrediterna används som en flexibel mekanism för att släppa ut koldioxid i ett
annat sammanhang, t.ex. för att deklarera utsläpp i ett handelssystem som EU ETS eller
för att möta de nationella målen i Kyotoprotokollet.
Nedan följer ett kapitel om identifierade risker och riskhanteringsåtgärder. I appendix H
finns ett förslag till riskhanteringsdokument som föreslås vara ett krav vid registrering
av kolsänkeprojekt. Vissa av riskerna går att hantera eller undvika. Andra är svårare att
hantera men kan tydliggöras så att alla involverade aktörer har full information om dess
möjliga påverkan om de inträffar. Åtgärderna för att förebygga risker och för att hantera
risker kan genomföras dels i systemdesignen och dels själva av de aktörer som är
inblandade i kolsänkeprojekt. I avsnittet nedan beskrivs åtgärderna utifrån de risker som
har identifierats i riskavsnittet.

7.2 Identifierade varaktighetsrisker
Varaktighetsriskerna kan delas in i två kategorier. Den första rör hur enskilda
kolsänkeprojekt kontra skogssektorn som helhet kan bidra till varaktiga kolsänkor på
längre sikt så att utfärdade sänkkrediter motsvaras av reella koldioxidreduktioner. Det
andra rör hur ett projekt på kort sikt skall skydda sig mot och hantera risken av att
kolsänkan reverseras.
Kortsiktigt kan varaktighet definieras inom kolsänkeprojektets tidsspann. Nettoeffekten
av inbunden koldioxid mäts således endast under projektets gång och de effekter som
uppstår efter projektets slut inkluderas inte i beräkningen.
Varaktighet i ett längre perspektiv har inga gränser. Det innebär att en aktivitet som är
kreditgrundande bör undvika ett utsläpp permanent, eller tills att den ekonomiska
marginalkostnaden för ett ton utsläppt koldioxid är noll eller försumbar.57

55

I studien antas att KOLDIOXID som bundits i biomassa genom någon av skogsskötselsaktiviteterna frigörs så fort
biomassan avverkas
56
T.ex. Kyoto eller Californska Climate Action Reserve
57
D.v.s. när halten koldioxid i luften är så låg att en ökning av halten inte påverkar klimatet så att ökade kostnader
skapas. Se ”The Economics of Climate Change”, Sir Nicholas Stern, 2007
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Kolsänkeprojekt från skogsskötselsaktiviteter kan bidra till att binda in koldioxid under
en tidsperiod upp till flera hundra år med ett korrekt genomförande. Utifrån detta
perspektiv kan skogsskötselsaktiviteterna placeras in någonstans mittemellan
definitionerna för kort och lång varaktighet, där det går att visa att under
skogsskötselsprojektet och lång tid efteråt, kommer en pool eller ett kluster av projekt
kunna åstadkomma en varaktig kolsänka. Även om en kolsänka från en
skogsskötselsaktivitet inte är permanent, kan syftet med kolsänkeprojektet vara ett
annat. Tillsammans med temporära sänkkrediter (se avsnitt nedan) kan
skogsskötselsprojekten utgöra ett komplement som är ekonomiskt fördelaktigt jämfört
med andra sätt att reducera nivåerna av koldioxid i atmosfären.
Hur en långsiktigt varaktig kolsänka skapas beskrivs i kapitel 2. Föreliggande kapitel
fokuserar på att identifiera och hantera risker kopplat till kortsiktig varaktighet.
7.2.1 Varaktighetsrisker på kort sikt
Träd som ingår i ett aktivt skogsbruk kan drabbas av många åkommor som gör att, i
vissa sällsynta fall, hela bestånd förstörs. I en pool som innehåller en portfölj av många
kolsänkeprojekt är det troligt att något eller några projekt inte kommer att binda in
koldioxid enligt prognos. Avvikelsen kan bero på flera olika orsaker. Dessa kan delas in
i:




Risker relaterade till naturliga störningar
Aktivitetsrisker
Finansiella risker

När inte projekten följer den planerade inbindningen av koldioxid kommer inte heller
sänkkrediter kunna utfärdas. En diskrepans uppstår mellan verklig inbindning och
förväntat antal sänkkrediter. Dessa sänkkrediter kan vara sålda redan i förväg vilket
sätter klusterägaren i en besvärlig situation. Nedan följer en redogörelse för riskerna i de
ovan nämnda kategorierna.
Naturliga störningar
Naturliga störningar är en typ av risker som är svåra att hantera. Riskerna är inte okända
för skogsägare. De två stora stormarna under 2000-talet, Gudrun och Per, medförde att
stora arealer skog förstördes. Störningarna utgör en tydlig risk att det uppstår en
diskrepans mellan verklig inbindning och förväntade utfärdning av sänkkrediter i form
av en reversering av kolsänkan. De naturliga störningarna delas in i följande kategorier:






Stormar och snöbrott
Sjukdomar, svamp eller insektsangrepp
Djurskador
Torka, frost
Skogsbränder

63

Risken för skador är i princip större i Syd- och Mellansverige än i norr. Rotröta,
snytbagge och granbarkborre är relativt sett ett litet problem i norra Sverige. Blir
klimatet varmare kan det dock ändras. Även stormskador, torka och frost är större
problem i södra än i norra Sverige, däremot är problemen med snö och älg större i norr.
Att älgproblemet är större i norr beror på att det planteras större andel tall. Genom att
plantorna växer långsammare har älgen större möjlighet att åstadkomma allvarliga
skador. Detaljerade beskrivningar av de naturliga störningarna finns i appendix I.
Aktivitetsrisker
Aktivitetsrisker är risker som kan uppstå vid genomförandet av kolsänkeprojektet.
Dessa uppkommer när projekten inte genomförs enligt plan på grund av olika orsaker.
När projekten inte genomförs enligt plan uppstår en diskrepans mellan verklig
inbindning och förväntade utfärdning av sänkkrediter och en varaktighetsrisk i det korta
perspektivet uppstår. Aktivitetsriskerna kan delas in i följande kategorier:









Tjuvavverkning kan förekomma om projektägaren har dålig kontroll över
aktiviteterna i projektområdet, vilket leder till utsläpp av koldioxid. Risken
bedöms som relativt liten i Sverige.
Överavverkning kan förekomma om de kommersiella vinsterna överstiger
ersättningen att upprätthålla skogssänkan. Skogsägare försöker generellt inte att
optimera inbindningen av koldioxid i skogen utan önskar optimera avkastningen
på sin skog.
Dåligt genomförande av skogsskötselsaktiviteten leder till mindre sänka av
koldioxid än beräknat. I t.ex. ett gödslingsprojekt kan gödslingen utföras vid fel
tidpunkt eller inte tillräckligt jämt, vilket påverkar tillväxten av biomassa och
inbindningen av koldioxid.
Skogsmarken kan vara mer attraktiv att använda för andra ändamål även på kort
sikt. Det kan finnas en vilja att omvandla skogsmarker, som har en
koldioxidskuld, till mark som har ett alternativ, mer lönsam avkastning, t.ex. för
bostadsområdesutveckling.
Mätning av skogen kan i vissa fall vara besvärligt. Osäkerheterna för
uppskattningarna av bestånd är ibland oacceptabelt stora och kostnaderna för att
minska osäkerheterna är ibland stora. Det finns en risk att osäkerheten kring
mätningen kan resultera i överkreditering av skogsprojekt.

Finansiell risk
I varje projektgenomförande finns en finansiell risk. Den mest extrema är att
skogsägaren eller klusterägaren förklaras i konkurs. Även en akut likviditetsbrist kan
leda till förändringar av planerna i projektet. På så sätt påverkas skogsskötselsaktiviteten
och inbindningen av koldioxid. En diskrepans uppstår mellan verklig inbindning och
förväntad utfärdning av sänkkrediter.

7.3 Övriga identifierade risker
Det finns även risker associerat med utformningen av det institutionella systemet som
behöver beaktas. Riskerna beskrivs översiktligt nedan.
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7.3.1 Politiska risker
Den politiska beslutsprocessen är alltid en risk. Politiska beslut inom EU och Sverige
kan leda till att handel med sänkkrediter från skogsskötselsaktiviteter inte går att förena
med EU:s utsläppsrättssystem, vilket gör att det inte finns någon likvid marknad för de
sänkkrediter som skapas i ett kolsänkeprojekt. Utan huvudsaklig marknad blir det
svårare att finansiera projekten. De politiska riskerna sammanfattas nedan:




Framtida förändring av energi- och klimatpolitik, lagstiftning och regleringar
inom skogssektorn.
Vid framtida behov av skogsprodukter kan värdet av sänkans konstans komma
att ifrågasättas av politiker och samhället i stort jämfört med övrig ekonomisk
nytta.
Internationellt bristande förtroende för sänkkrediter kan leda till att
sänkkrediterna från projekten inte accepteras i en global överenskommelse eller i
EU.

7.3.2 Marknadsrisk
Förändringar av marknaderna för utsläppsrätter och skogsprodukter kan sätta stor press
på skogsägare att avverka skog som är inkluderade i en kolsänkeprojekt. Om priset på
skogsråvara kraftigt ökar är det svårt att argumentera mot en avverkning av skogen.
Samma argument gör sig gällande för priserna på utsläppsrätter men omvänt, d.v.s. om
priserna blir för låga finns en risk att projektägaren inte fullgör projektet.
Marknadsrisken måste regleras i kontraktet mellan köpare och säljare. Anpassning till
de omkringliggande marknaderna och drivkrafterna anses vara sunt. Det är därför
viktigt att det finns en flexibilitet att kunna ersätta de temporära sänkkrediterna med
krediter från permanenta utsläppsreduktioner, om de finansiella förutsättningarna för
detta uppkommer, så länge det inte kompromissar med robustheten i systemet.
7.3.3 Institutionella risker
Vid genomförande av kolsänkeprojektet krävs att den institutionella organisationen
kring validering, verifiering och tillsyn är robust och transparent. Om organisationen
eller projektprocessen kan ifrågasättas kan det uppstå ett trovärdighetsdilemma vilket
resulterar i att användandet av sänkkrediterna blir associerade med en för stor risk för
enskilda aktörer. Det kan t.ex. skada ett företags varumärke att använda sänkkrediter
som ifrågasätts av intresseorganisationer eller andra bevakningsorgan.
Det finns en risk att det kan uppstå intressekonflikter och beroendeförhållanden i en
sektor som är relativt smal, med statligt ägda bolag och tillsynsmyndigheter. Eventuella
jäviga förhållanden bör undersökas ytterligare för att säkerställa att inga
trovärdighetsproblem kan uppstå.
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7.3.4 Äganderättsliga risker
Om ett kolsänkeprojekt initieras och sänkkrediter utfärdats för inbunden koldioxid
innebär det i strikt mening att skogen måste stå kvar eller på något sätt ersättas av
sänkor eller andra utsläppsrätter. Skogsmark som är inkluderat i ett projektområde som
köps och säljs kommer således att ha en koldioxidskuld att upprätthålla oavsett framtida
markanvändning. Det är möjligt att projektområden i framtiden blir intressanta för
annan markanvändning med ett större samhällsekonomiskt värde, t.ex. för riksintressen.
Hur ansvaret fördelas mellan köpare och säljare för koldioxidskulden är en viktig risk
att hantera juridiskt, då det annars kan leda till oklarheter om vem som är ansvarig för
att upprätthålla sänka av inbunden koldioxid. De skogsprodukter som tas ut ur skogen
och lagras i samhället samt den biomassa som årligen faller och binds i marklager
kommer att öka den totala kolsänkans storlek. Även om de är svåra att kvantifiera så
existerar de och kan användas i argumentation för att koldioxidskulden är tidsbegränsad.

7.4 Riskhanteringsåtgärder för varaktighetsrisker
7.4.1 Hantering av varaktighetsrisker
Det finns en risk att sänkkrediter som utfärdats för ett kolsänkeprojekt på kort och lång
sikt inte är varaktiga. Om dessa sänkkrediter tillförs ett handelssystem måste systemet
kunna garantera att det skett en inbindning av koldioxid motsvarande de sänkkrediter
som tillförts och att dessa med tiden inte reverseras.
Att en långsiktig varaktighet inte i strikt mening är möjlig att uppnå är inget problem.
Kolsänkor i skogen bör ses som ett verktyg att köpa tid i en situation då alla tänkbara
möjligheter att minska koncentrationen av koldioxid i atmosfären bör övervägas.
Sänkkrediterna från kolsänkeprojektet bör vara en möjlighet att investera i projekt som
ger temporära kolsänkor och på så sätt momentant bidra till en minskning av halten
koldioxid i atmosfären. Genom att använda temporära sänkkrediter är det möjligt att
flytta utsläppen framåt i tiden då det är troligt att det finns tillgänglig teknik som är mer
kostnadseffektiv än i dag, för att undvika utsläpp av växthusgaser. Huruvida kostnaden
för koldioxid kommer att vara högre eller lägre i framtiden jämfört med dagens priser är
svårt att sia om. Det kommer att bero av de marginella minskningsmålen inom ett
handelssystems handelsperiod, kostnaden för den teknik som finns tillgänglig för att
minska utsläppen samt förväntningar på framtida politik och teknikutveckling.
Det går att med en genomtänkt riskhanteringsstrategi minska riskerna med varaktighet
och reversering av kolsänkorna. Det finns även flera olika sätt att inkludera steg i
ansökningsprocessen för utfärdandet av sänkkrediterna som bidrar till att minska risken
att sänkkrediter tillförs ett system för handel med utsläppsrätter som inte motsvarar
samma reduktion av koldioxid.
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Temporära krediter
Inom Kyotoprotokollet används temporära krediter för att hantera varaktighetsrisken.
En part till Kyotoprotokollet58 får använda temporära CER:s59 från CDM-projekt60 inom
beskogning och återskogning61 för att uppfylla sina förpliktelser mot Kyotoprotokollet.
Om Sverige har möjlighet att använda de temporära krediterna bör det inte innebära
någon risk att utfärda en liknande temporär kredit i t.ex. EUs handelssystem som kan
användas av en enskild aktör för att möta sina förpliktelser mot handelssystemet, så
länge systemet är robust och transparent.
I metoden som används i Kyotoprotokollet finns det två alternativ av temporära
krediter, s.k. tCER:s och lCER:s. Utifrån ett riskhanteringsperspektiv är metodiken för
tCER:s mer anpassad att hantera en eventuell reversering av kolsänkan varför dessa
beskrivs nedan.
Temporära CER:s som utfärdas inom en handelsperiod kan användas för att uppfylla
förpliktelsen i samma handelsperiod. Det innebär att krediterna inte kan användas i fler
handelsperioder än den de utfärdades i. När krediten använts en gång är dess värde
förverkat men kreditens åtagande är fortfarande gällande.
Krediteringen bygger på att användaren får släppa ut ett ton koldioxid förutsatt att
samma mängd har bundits eller undvikits i ett annat sammanhang. Eftersom det finns en
risk för att kolsänkan reverseras och släpper ut samma mängd som bundits måste den
temporära krediten läggas i karantän och förnyas i nästkommande handelsperiod, eller
tills den ersätts av en permanent utsläppsminskning (annan icke temporär kredit). Den
temporära krediten måste förnyas trots att den redan har fullgjort sin funktion och kan
endast förnyas i den efterföljande handelsperioden om kolsänkan fortfarande är intakt.
Detta innebär att om kolsänkan har reverserats så måste den temporära krediten ersättas
med en icke temporär kredit.
På detta sätt är det möjligt att skydda sig mot att det uppstår en diskrepans mellan
utfärdade sänkkrediter och verklig inbindning av koldioxid över flera handelsperioder.
Försäkring av skogsbestånd
Skogsförsäkringar är ingen ny produkt för försäkringsbolag. Det finns flera aktörer i
Sverige och internationellt som erbjuder försäkringsskydd mot de naturliga störningarna
som anges i riskavsnittet. För att hantera risken att naturliga störningar ger upphov till
diskrepans mellan utfärdade sänkkrediter och verklig inbindning bör en
tilläggsförsäkring kunna skapas, som ersätter kostnaden även för att införskaffa
sänkkrediter från andra kolsänkor eller från ett handelssystem för utsläppsrätter.
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Ett Annex 1 land
Certified Emission Reductions
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Clean Development Mechanism
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Afforestation and reforestation, beslut 5/CMP.1, Annex, paragraph 41
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Tidsperioden för en försäkring bör vara anpassad till de temporära sänkkrediternas
livstid, d.v.s. gälla från att de utfärdas tills att de upphör att gälla, och betalas årsvis. En
ny tilläggsförsäkring bör tecknas om de temporära sänkkrediterna förnyas och ersätter
de gamla.
Kreditgivning baserat på en del av den verkliga sänkan
Risker för reversering av kolsänkan föreligger till följd av naturliga störningar så som
stormar, brand, diverse skadedjur och sjukdomar för alla kolsänkeprojekt. Genom att
endast utfärda sänkkrediter för en del av den uppskattade inbindningen av koldioxid kan
den förväntade statistiska risken undvikas.
Enligt Kaliforniska Climate Action Reserve skall varje projektägare inför varje
verifiering av sänkans varaktighet genomföra en riskgradering för sitt projekt.
Graderingen baseras på olika specifika riskers sannolikhet som kan leda till att den
aktuella sänkan reverseras. Graderingen används sedan som ett verktyg för att relatera
utfärdandet av sänkkrediter mot planerade sänkor. Om risken bedöms hög utfärdas
endast en del av sänkkrediterna mot de verkliga sänkorna.
Ett liknande förfarande föreslås gälla för kolsänkeprojekt i Sverige. Vid ansökan om
registrering av ett projekt kan i riskanalysen kvantitativa parametrar för de vanligaste
skadorna på skogsbestånd införas i en riskmatris och den sammanlagda risken för att
kolsänkan reverseras beräknas. Dessa risker kan skilja sig för olika geografiska områden
i Sverige beroende på klimatzon och typ av skogsbestånd. Vid varje ansökan måste
dessa parametrar utvärderas beroende på var projektområdet är lokaliserat och baseras
på bästa möjliga tillgängliga data.
Beräkningen kan bli tämligen teoretisk om hänsyn skall tas till alla faktorer som
påverkar spridningen eller förekomsten av de olika naturliga störningarna. I vissa fall
uppstår en ökad förekomst av en risk om en annan inträffar, t.ex. risk för etablering av
skadeinsekter vid stora stormfällningar. Vissa risker är beroende av varandra och andra
är s.k. disjunkta, d.v.s. om t.ex. en brand inträffar är det inte möjligt att en storm skadar
ett redan utbränt bestånd (såvida inte branden bara skadat en liten del av beståndet). Det
blir en fråga om vilken detaljeringsnivå som krävs för att erhålla ett tillräckligt bra
resultat ur ett riskhanteringsperspektiv.
Den sammanlagda risken bör ge grunden för att beräkna hur stor del av sänkkrediterna
som kan utfärdas jämfört med en teoretisk inbindning. Effekten av klimatförändringar
över tid bör också beaktas och eventuell data korrigeras om det finns vetenskapligt stöd
för detta.
Genom att endast basera kreditgivningen på en del av den uppskattade inbindningen
kommer det stora antalet projekt spridda över landet att skyddas mot oförutsedda
reverseringar. Det krävs dock att just klustermetodiken används och att många olika
projekt inkluderas. Annars kommer inte de statistiska värdena till användning eftersom
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statistiken baseras på antalet projektytor som kan råka ut för naturliga störningar och
inte en viss del av ytan inom ett projekt.
Det är viktigt att undersöka huruvida beräkningen av den sammanlagda statistiska
risken för naturliga störningar kan beräknas på ett tillräckligt enkelt sätt för att det inte
skall utgöra ett hinder för projektägare att få sina kolsänkeprojekt registrerade.
Aktivitetsrisker
Riskerna kan hanteras kontraktuellt med hjälp av krav på köpebrev vid registreringen av
projekt (Se avsnitt om marknadsrisker). Det är även möjligt att hantera en del av
aktivitetsriskerna genom att endast tilldela 90 % av den beräknade
sänkkrediteringsgrunden. En partiell tilldelning är även önskvärd p.g.a. den icke-linjära
uppbyggnaden av kolsänkan som uppkommer då projekt i klustret avverkas.
Generellt gäller även att alla antaganden som görs vid beräkningen av
krediteringsgrunden bör vara konservativa och inte överoptimistiska. Det gäller såväl
mätning som användning av konstanter vid uppskattning av bestånden.

7.5 Riskhanteringsåtgärder för övriga risker
Hanteringen av de övriga riskerna beskrivs nedan översiktligt med syfte att lyfta upp
alternativ för hur dessa kan behandlas.
7.5.1 Politisk risk
Den politiska risken är mycket svår att försäkra sig mot eller hantera på ett strukturerat
sätt. Ett sätt är att ha en tydlig och rak dialog med representanter och beslutfattare inom
den politiska sfären.
7.5.2 Marknadsrisk
Marknadsrisker hanteras generellt med hjälp av finansiella kontrakt som ”futures” och
”forwards” som handlas på en registrerad börs eller bilateralt mellan två parter. För
träråvara finns ingen institutionaliserad börs då avtal oftast sluts mellan närliggande
sågverk eller massabruk, alternativt att skogsbolagen gör interna uppgörelser till egna
sågverk eller massabruk.
Således finns inget bra sätt att hantera skogsägarens rätt att själv optimera avkastningen
beroende av förväntningar på framtida utveckling av priserna på skogsprodukter.
Förändringar av priset på utsläppsrätter är enklare att hantera. Om köpare och säljare
redan har ingått en överenskommelse om priset i en s.k. ERPA finns det ingen
marknadsrisk för säljaren som skulle kunna påverka implementeringen av projektet. Ett
köpebrev för temporära sänkkrediter rekommenderas för att förhindra att volatilitet i
kreditpriser påverkar kolsänkeprojektens implementering.
I köpebrevet skall även en klausul inkluderas om projektägarens ansvar att ersätta
köparen av sänkkrediterna om projektet inte levererar sänkkrediter enligt utställd plan.
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På så sätt hanteras de aktivitetsrisker som uppkommer vid implementeringen av
projektet. Köpebrevet skall behandlas med största försiktighet och vara konfidentiellt
för andra parter än programägaren.
7.5.3 Institutionella risker
För att skapa en trovärdig institutionell organisation bör tredjepartsgranskning vara en
del av registrering och verifieringsprocessen. I CDM-processen utgör
tredjepartsgranskningen av s.k. DOE:s62 en del i både registreringen av projekten samt
vid utfärdande av sänkkrediterna. Dock får inte samma DOE godkänna projektet som
verifierar utsläppen. Samma förfarande rekommenderas vid registrering och
verifieringen av kolsänkeprojekten.
Processen anses av vissa vara byråkratisk och besvärlig. Detta för att det kräver en stor
del administrativt arbete att sammanställa alla nödvändiga dokument och få projektet
godkänt av tredjepartsgranskaren och programägaren. En tredjepartsgranskning är dock
nödvändig för att skapa en trovärdig institutionell organisation av systemet där inga
särintressen kan beaktas mellan olika instanser och aktörer.
7.5.4 Ägarbyten av skogsfastigheter
Vid ägarbyten av skogsfastigheter som är inkluderade i ett kolsänkeprojekt måste ett
transparant och enkelt juridiskt bindande förfarande föreligga för att klargöra hur
koldioxidåtagandet skall hanteras. En enkel möjlighet är att göra registreringen av skog
som har ett koldioxidåtagande via inskrivning i fastighetsregistret. Denna uppgift
kommer då att inkluderas i lagfarten som den nya ägaren av skogsfastigheten söker efter
genomfört köp. Om köparen inte blivit informerad om koldioxidskulden är köparen
skyddad av Jordabalken, 4 kap, paragraf 16. Registreringen bör göras av programägaren
vid utfärdande av sänkkrediterna.
Det skall också finnas möjlighet för den nya ägaren av skogsfastigheten att lösa ut
skogsfastigheten genom att ersätta de temporära sänkkrediterna med andra krediter från
ett godkänt handelssystem.
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8 Ekonomiska förutsättningar
Intäkterna i varje enskilt projekt kommer att vara beroende av de varaktiga
sänkkrediterna som tilldelas klustret. I avsnittet nedan analyseras lönsamheten för
skogssköteselaktiviteterna. Analysen är uppdelad i en lönsamhetsanalys för
klusterägaren och en lönsamhetsanalys för den enskilda skogsägaren som genomför
skogsskötselaktiviteterna.
Intäkterna på klusternivå styrs av försäljning av de sänkkrediter som utfärdas baserat på
den varaktiga kolsänkan. Kostnaderna på klusternivå består av overheadkostnader som
klusterägaren bär, såsom utformandet av en PDD63. Klustret har även kostnader för att
”vidarebefordra” kreditintäkter till projektägarna, vilka beror på vilken marginal på
kreditintäkterna som förhandlas fram med skogsägarna. Intäkterna på projektnivå är
således beroende av kreditintäktsmarginalen eller de avtal som upprättas mellan
klusterägaren och skogsägaren. Projekten kommer att bli lönsamma om intäkterna från
sänkkrediter är tillräckligt stora för att täcka både klustrets overheadkostnader och
administrativa kostnader samt ge projektägarna ersättning för projektkostnader.
Kostnaderna inom projekten drivs av att projekten ska uppnå en tillräckligt låg
osäkerhet i den uppmätta inbindningen av koldioxid för att vara berättigade
sänkkrediter. Det innebär kostnader för mätning, rapportering, verifiering, riskhantering
och validering av projekten.

8.1 Intäkter till klustret
Den huvudsakliga drivaren av intäkter inom klustret kommer att vara de sänkkrediter
som skogsskötselsaktiviteterna skapar. Det kan tänkas att projektet även är berättigat till
vissa typer av bidrag och subventioner för sin miljönytta, men dessa kommer antagligen
att vara mer av engångskaraktär och tas därmed inte med i kalkylen. Hur mycket
intäkter sänkkrediterna ger beror alltså på den ökade inbindningen av koldioxid som
sker, varaktigheten i kolsänkan, samt på priset på sänkkrediterna.
I kalkylen antas det att ett nytt projekt adderas till portföljen var femte år. Klustret antas
existera i 100 år och kommer därmed att innehålla 20 projekt år 100. Det antas att
klustret enbart innehåller bestånd som är minst 30 år gamla vid projektstart, vilket är en
lämplig ålder för att ett gödslingsprojekt ska kunna genomföras.64 Bestånden avverkas
efter 130 år, vilket ger en omloppstid i klustret på 130 – 30 år, dvs. 100 år. När en
projektyta avverkats ersätts den i klustret med en annan lämplig yta. Efter 100 år när
den första ytan avverkas kommer därmed två ytor att adderas till klustret, en för att som
tidigare fortsatt berättiga klustret till sänkkrediter och den andra för att ersätta den
avverkade ytan. I kalkylen tas ingen hänsyn till detta då klustret antas avslutas efter 100
år.
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Källa: SLU, Kenneth Sahlén, 2009-12-07
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Den kreditberättigande inbindningen i ett kluster med 50-hektarsytor illustreras i graf 7
nedan.
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Graf 7. Beräkning av kreditberättigande koldioxidinbindning för ett projektkluster bestående av intäktsdrivande
ytor om 50 hektar skogsmark.

För ett kluster med intäktsdrivande ytor om 50 hektar och 100 års livslängd blir den
totala kreditberättigande inbindningen cirka 140 000 ton CO2, vilket illustreras av linjen
”netto gödsling”. I kalkylen används istället inbindningen från den justerade
kreditkurvan, vilken är 90 % av den totala. Det ger kreditunderlag för klustret om cirka
125 000 ton CO2 över hundraårsperioden. Den justerade kreditkurvan används för att
undvika de nedgångar i tillväxten som grafen visar. Vissa år kommer klustrets
inbindning att minska innan tillväxten återigen tar fart. För att kunna fortsätta utfärda
sänkkrediter kontinuerligt ligger den justerade kurvan aldrig över de lägsta
inbindningspunkterna för den faktiska prognostiserade inbindningen, vilket ger en
varaktig kolsänka som inte överskattas.

72

Prisprognos för sänkkrediterna
Prisprognosen för sänkkrediterna baseras i grunden på prisprognoser för
utsläppsrätterna inom EU ETS.65 I modellen kan tre olika scenarier väljas, som
återspeglar olika antaganden om regleringar och den politiska utvecklingen.
De olika scenarierna är:




Låg prognos: EU med 20 % reduktionsmål till år 2020, ingen
sammankoppling med andra länders/regioners system.
Basscenario: EU med 30 % reduktionsmål till år 2020, ingen sammankoppling
med andra länders/regioners system.
Hög prognos: EU med 30 % reduktionsmål till år 2020 i kombination med en
global koldioxidmarknad, dvs. sammankoppling med andra system i
Nordamerika, Australien, Japan, Mexico och Kina.

För att spegla den ökade risk som finns i sänkkrediterna jämfört med EUA:s så används
90 % respektive 75 % av EUA-priset vilket kan väljas i två olika scenarios i modellen.
Efter år 2020 är prisprognoser på EUA:s mycket osäkra. Kalkylen använder värdet år
2020 för respektive scenario som antagande för fortsatt utveckling vilket är en försiktig
prognos. En mer offensiv prisprognos skulle vara att fullt ut tillämpa marginal
abatement cost curves, som den i Graf 6, där exempelvis carbon capture and storage
(CCS) har kostnader i storleksordningen 50 – 60 $ per ton koldioxid. CCS utvecklingen
finansieras exempelvis av det statligt ägda Vattenfall och de siktar på att ett fullt
utvecklat kommersiellt koncept ska finnas färdigt år 2020.66
8.1.1 Bidrag
Eventuella bidrag och subventioner projektet kan få för sin miljönytta är svåra att
prognostisera och osäkra till sin natur. Även om projektet skulle vara berättigat till
någon form av bidrag är dessa oftast kortsiktiga och kan snabbt ändras med det politiska
klimatet. I analysen antas därför inga intäkter från bidrag och subventioner.

8.2 Kostnader på klusternivå
Den drivande kostnaden på klusternivå kommer att vara ersättningen till skogsägarna
för de sänkkrediter de levererar till klustret för att upprätthålla den kreditberättigande
varaktiga kolsänkan. I övrigt består kostnaderna av de kostnader som kan tas
gemensamt för alla projekten, såsom administrativa kostnader och framtagandet av en
klustergemensam PDD. I kalkylen antas även en avvecklingskostnad för klustret efter
en 100-årsperiod.
8.2.1 Ersättning till skogsägarna för inbunden koldioxid
Klustrets totala intäkter beräknas enligt kapitel 7.1 ”Intäkter till klustret”. I kalkylen
anges en marginal på intäkterna gentemot skogsägarna. Ersättningen fördelas ut per
65
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Se appendix K för en diskussion om framtagandet av prisprognosen.
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hektar och krediteringstillfälle och beror därmed på hur många intäktsdrivande hektar
mark skogsägaren tillför klustret, samt hur många år de deltar i klustret.
Denna fördelning antas upprättas enligt avtal som förhandlas fram mellan klusterägarna
och skogsägarna. Hur de ser ut kan komma att skilja sig mycket beroende på
förhållandet mellan klusterägaren och skogsägarna, om de är samma juridiska person
eller inte och vilka vinstkrav respektive ägare har.
8.2.2 PDD
Utvecklingen av PDD:n antas ta en manvecka á 3 000 kr per dagsverke, oavsett storlek
på projektyta. Denna minskar därmed per hektar vid större projekt. Det antas även att
inga investeringskostnader i exempelvis rapporteringssystem är nödvändiga, varför
PDD:n blir den enda uppstartskostnaden. Inom ramen för framtagandet av PDD:n tas
kostnader för exempelvis beräkning av läckage och följdutsläpp.
Initialt ska PDD:n även valideras. För klustret uppkommer en kostnad för validering av
själva dokumentet inklusive övervakningsbeskrivningen. Kostnaden för ett dagsverke
uppskattas till 8 000 kr. Valideringen av dokumentet antas ta 1,5 dagsverken.
8.2.3 Övriga klustergemensamma kostnader
Övriga klustergemensamma kostnader består av kostnader för gemensam
administration, samordning av projekt och dylikt. De antas vara marginella och tas
därför i dagsläget inte med i kalkylen.
8.2.4 Kostnader för projektavveckling
På grund av kolsänkans reverserbarhet kommer kalkylen att räkna med
avvecklingskostnader för projektet. Klustret kommer enbart att fortsätta skapa
sänkkrediter så länge nya projekt adderas. Kalkylen räknar med kostnader och intäkter
för ett projektkluster över en 100-årsperiod. I slutet av denna period antas de temporära
sänkkrediterna ersättas med permanenta krediter. Ersättningen kan göras på olika sätt, i
kalkylen uppskattas kostnaden för att ersätta de skapade temporära sänkkrediterna vara
lika med inköp av EUA:s efter år 100. Det innebär att skogen inte längre behöver
upprätthålla den varaktiga kolsänkan och skogsägarna kan göra vad de vill med den.
Kostnaden för en EUA år 100 antas vara samma som antas i de olika scenarier som
används i kalkylen.

8.3 Intäkter på projektnivå
Den dominerande intäkten på projektägarnivå är ersättningen som ges av klustret för
den inbindning av koldioxid som bidrar till upprätthållandet av klustrets
kreditberättigande varaktiga kolsänka. Eftersom den ökade tillväxten även bidrar till en
ökad biomassaproduktion kan projektägarna även tillgodoräkna sig intäkter från en ökad
försäljning av biomassa.
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8.3.1 Ersättning från klusterägare för inbunden koldioxid
Ersättningen från klusterägaren är i kalkylen exakt samma belopp som klustrets totala
intäkter minus marginalen som förhandlas fram mellan klusterägare och skogsägare.
Klustrets totala intäkter beräknas enligt kapitel 7.1 ”Intäkter till klustret”. Ersättningen
fördelas ut per hektar och krediteringstillfälle och beror därmed av hur många
intäktsdrivande hektar mark skogsägaren tillför klustret, samt hur många år de deltar i
klustret.
8.3.2 Intäkter från utökad biomassaproduktion
I och med att projektet leder till ökad tillväxt kan det även tillgodoräkna sig intäkter för
ökad biomassaproduktion. Denna ökning kommer dock i första hand att ställas mot den
ökade kostnaden för skogsskötseln och tas därför inte med i kalkylen. Beroende på
vilken skogsskötselmetod som används kommer olika kostnader att uppstå i olika delar
av projektet. De skogsskötselkostnader som inte täcks av den ökade
biomassaproduktionen kommer att behöva tillskottet som kan genereras av sänkkrediter.

8.4 Kostnader på projektnivå
Kostnaderna för varje enskilt projekt består av kostnader för mätning, verifiering,
rapportering, riskhantering och validering.
Inom de olika kostnadskategorierna förekommer både uppstartskostnader som antas
infalla direkt vid projektstart, och löpande kostnader som återkommer, främst med
femårsintervall då många är kopplade till tidsintervallet för mätningen.
8.4.1 Mätkostnader och kostnader för osäkerhetshantering
Mätkostnader består av den faktiska kostnaden för att mäta provytorna och
kontrollytorna på en yta med skogsskötselaktiviteter och beror av storleken på
projektytan och till viss del projektytans lokalisering.
Provytorna är de delar av den totala projektytan som används för att mäta tillväxten för
de areor som har skogsskötselaktiviteter. De läggs ut vid projektstart och deras
koordinater dokumenteras för återkommande mätningar under projekttiden. Resultatet
från mätningarna på provytorna jämförs med mätningar av kontrollytor som ger en
baseline i enlighet med kapitel 3.5. Differensen mellan tillväxten på provytorna och
tillväxten på kontrollytorna ligger till grund för beräkningen av projektets
kreditberättigade koldioxidinbindning.
Uppstartskostnaderna består av kostnader för att göra ett urval av provytor och
kontrollytor (antal, plats, storlek) och av själva utläggningen av ytorna. Kostnaden
består främst av personal för att utföra uppgiften och resa till och från provyteplatserna
inom beståndet.
Antalet provytor som krävs för att uppnå projektets acceptansvärde för osäkerhet
motsvarande ett medelfel på 20 procent beror på tillväxteffektens storlek och
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tillväxtvariationen mellan provytor. I kalkylen förekommer typprojekt som skiljer sig
genom att antalet projekthektar varierar. I beräkningarna antas att alla projekt som ingår
i ett kluster är inbördes lika.
I 20-hektarsprojekten gödslas 10 hektar, på vilka även 10 provytor läggs ut. På de
resterade 10 ogödslade hektaren läggs 10 kontrollytor ut.
I 30-hektarsprojekten gödslas 20 hektar, på vilka även 10 provytor läggs ut. På de
resterade 10 ogödslade hektaren läggs 10 kontrollytor ut.
I 40-hektarsprojekten gödslas 30 hektar, på vilka 15 provytor läggs ut. På de resterande
10 ogödslade hektaren läggs 10 kontrollytor ut.
I 50-hektarsprojekten gödslas 40 hektar, på vilka 15 provytor läggs ut. På de resterande
10 ogödslade hektaren läggs 10 kontrollytor ut.
I 60-hektarsprojekten gödslas 50 hektar, på vilka 15 provytor läggs ut. På de resterande
10 ogödslade hektaren läggs 10 kontrollytor ut.
Storleken på prov- och kontrollytor i försöksprojektet har satts till 300 kvadratmeter.
Kostnaden för provyteutläggning uppskattas till 650 kr yta. Kostnaden för klavning
uppskattas till 210 kr per yta..67
I tillägg till detta tillkommer en kostnad på 2 000 kr per bestånd för datahantering, dvs.
dokumentation av provytans koordinater, hantering av sparande av information om
provytan mm. Kalkylen räknar även med övriga diverse kostnader på 1 200 kr per
bestånd.68
8.4.2 Rapporteringskostnader
Rapporteringskostnaderna består av löpande kostnader för rapportering av data var
femte år. Kostnaden antas vara intern och utföras av skogsägaren. Rapporteringen
baseras på den genomförda mätningen, de data som ska rapporteras beräknas enligt
givna formler och rapporteras sedan på den framtagna mallen. Kostnaden för
datahanteringen ingår således i mätkostnaderna. I rapporteringskostnaden ingår i princip
enbart att fylla i erforderliga dokument och skicka in till myndigheterna. Det antas att
ett dagsverke á 3 000 kr per rapporteringsomgång krävs för att få detta gjort, oavsett
storlek på projektyta.
8.4.3 Verifieringskostnader
Verifieringen utförs av en extern part var femte år, dvs. med samma intervall som
mätningen och rapporteringen. Kostnaden för ett dagsverke uppskattas till 8 000 kr. Hur
många dagar som krävs bestäms av antalet prov- och kontrollytor som ingår i varje
67
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projekt, varav 25 % av vardera sorten ska verifieras. Det antas att
verifieringskapaciteten är 4 ytor per dag. Inga uppstartskostnader antas.
8.4.4 Kostnader för riskhantering
Inom ramen för riskhantering ingår kostnader för försäkring av sänkkrediterna,
konkursskydd, inskrivning av projektet i fastighetsregistret och beräkning av varje
projekts specifika risk.
En försäkring av sänkkrediterna innebär i praktiken en tilläggsförsäkring på den
skogsförsäkring ägaren av marken redan innehar. Kostnaden för att försäkra 20 hektar
skog under ett år varierar mellan cirka 200 - 1 000 kr.69 Tilläggsförsäkringen antas
uppgå till 10 kronor per hektar och år.
Inskrivningen till fastighetsregistret är en administrativ kostnad. Den antas motsvara
avgiften för registrering av servitut i fastighetsregistret, vilken är 375 kr oberoende av
var i landet fastigheten ligger.70 Kostnaden är en återkommande och betalas till
programägaren som gör en registrering varje gång sänkkrediter utfärdas, i kalkylen vart
femte år.
Beräkningen av den specifika risken för varje enskilt kolsänkeprojekt är en
uppstartskostnad. Den uppskattas kräva tre dagsverken av en för projektet extern part,
med en dagskostnad om 3 000 kr.
8.4.5 Valideringskostnader
Validering av varje skogsägares projektyta genomförs vid projektstart och innebär
validering av inmätningen av alla prov- och kontrollytor i fält. Kostnaden för ett
dagsverke uppskattas till 8 000 kr. I fält antas det att 8 ytor kan valideras per dag.
8.4.6 Kostnader för utökad skogsskötsel
Kostnaderna för utökad skogsskötsel antas i kalkylen motsvaras av intäkterna från den
utökade biomassaproduktionen som uppkommer genom projektet. Både kostnader och
intäkter antas därmed ligga utanför kalkylen. Skogsskötselkostnader som inte täcks av
den ökade biomassaproduktionen kommer dock att behöva täckas av intäkterna som kan
genereras av sänkkrediter.

8.5 Lönsamhet i ett projektkluster
Lönsamheten för klustret och de enskilda projekten bedöms genom en
nuvärdesberäkning. Illustrativt visas nedan hur lönsamheten skiftar med olika valda
antaganden.
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8.5.1 Basscenario
I basscenariot väljs det lägre värdet på sänkkrediterna i relation till priset på EUA:s för
att spegla osäkerheten. Prisutvecklingen på EUA:s antas följa basscenariot i modellen.
Skogsägarna får 65 % av klustrets totala intäkter fördelade till sig från klusterägaren.
Diskonteringsräntan är satt till 4 %.
Nedanstående graf visar lönsamheten för ett kluster som administrerar tjugo projekt
under en 100-årsperiod. Alla projekt inom ett kluster antas bestå av lika stora ytor och
därmed samma antal hektar kostnadsdrivande skogsmark.
Basscenario: Totalt nuvärde för kluster och
20 projekt
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6840884
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Kostnadsdrivande hektar skogsmark per projekt
Graf 8. Basscenario: Summerat nuvärde för kluster och 20 projekt med olika antaganden om antal hektar
kostnadsdrivande skogsmark per projekt. (Källa: PwC Analys)

På y-axeln visas det diskonterade nuvärdet. Nuvärdet beräknas separat för dels klustret
och dels varje enskilt projekt. Efter beräkningen av nuvärdet summeras de 21
framräknade värdena, det är summan av dessa som visas i grafen. Vi har i modellen
beräknat nuvärdena under de olika antaganden som beskrivs i kapitel 7.4.1. X-axeln
illustrerar skillnaden i summan av nuvärden vid förändringar i projekten enligt dessa
antaganden. Den huvudsakliga skillnaden är att projekten i de olika fallen består av
olika antal hektar skogsmark. Kostnaderna varierar på olika sätt beroende på hur stor yta
skogsmark som används och beroende på i vilken grad de är fasta eller rörliga.
Antaganden som används har redovisats genomgående i kapitel 7.
Resultatet blir att med ytor om minst 50 hektar har klustret och alla projekt positiva
diskonterade nuvärden var för sig. Med ytor om 30-40 hektar blir nuvärdena negativa
för ett antal av projekten som enbart medverkar i 5 till 15 år, men positiva för klustret
och övriga projekt. Med ytor om 20 hektar blir nuvärdet negativt överlag.
En illustration av hur kostnaderna varierar till följd av att de är mer eller mindre fasta
och rörliga exemplifieras i nedanstående graf med skillnaden mellan projekten i ett
kluster som består av projekt med ytor på 60 hektar.
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Variation i fördelning av kostnader mellan projekt som
deltar 100 år respektive 5 år
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Graf 9. Variation av olika projektkostnaders andelar av totalen i projekt som deltar olika antal år i klustret.
(Källa: PwC Analy).

I detta exempel varierar mätkostnaderna för de enskilda projekten från att utgöra drygt
en femtedel av kostnadsmassan i projektet som är med 100 år i klustret, till en tredjedel
för projektet som är med fem år. Rapporteringskostnaderna minskar istället från 8 % till
4 % mellan motsvarande projekt. Verifieringen står för 66 % respektive 30 % i samma
två projekt. Riskhanteringsandelen ökar från 3 % till 12 % av totalkostnaden.
Valideringen ökar från 3 % till 23 % av totalkostnaderna.
De kostnader som uppkommer i klustret och projekten har nedanstående
sammansättning givet ovanstående antaganden.
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Kostnadsfördelning kluster
0%
33%

67%
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Ersättning till skogsägare

Projektavveckling

Graf 10. Basscenario: Inbördes fördelning av klustrets summerade, odiskonterade kostnader över 100årsperioden. (Källa: PwC Analys)

I klustret står den antagna projektavvecklingen för den största delen av kostnadsmassan
cirka två tredjedelar av totalen. Ersättningen till skogsägare uppgår till cirka en tredjedel
av den totala kostnadsmassan och är en betydligt större kostnad än kostnaden för PDD:n
som blir obetydlig i sammanhanget.
Kostnadsfördelning projektägare
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Graf 11. Basscenario: Inbördes fördelning av projektens summerade, odiskonterade kostnader över 100årsperioden. (Källa: PwC Analys)

För projektägarna är verifieringskostnaden den största posten. Mätning står för drygt en
femtedel av totalkostnaden, samtidigt som rapportering, riskhantering och validering
tillsammans står för 16 % av kostnaden. Fördelningen av dessa kostnader som andel av
totalkostnaden skiljer sig dock mycket mellan enskilda projekt som beskrivits ovan och
är beroende av hur länge projekten medverkar i kolsänkeklustret.
8.5.2 Lågt scenario
I det låga scenariot antas både prisutvecklingen på EUA:s och sänkkrediternas värde i
relation till EUA-priset vara lågt. Skogsägarna får 65 % av klustrets totala intäkter
fördelade till sig från klusterägaren. Diskonteringsräntan är satt till 4 %.
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Lågt scenario: Totalt nuvärde för kluster och
20 projekt
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Graf 12. Lågt scenario: Summerat nuvärde för kluster och 20 projekt med olika antaganden om antal hektar
kostnadsdrivande skogsmark per projekt. (Källa: PwC Analys)

Vid en låg utvecklingen av priset på EUA:s i kombination med ett lågt antagande om
priset på sänkkrediterna i förhållande till EUA-priset om 30 % gör de skalfördelar som
ges när fasta kostnader slås ut på ett större antal hektar att det summerade diskonterade
nuvärdet för klustret och projekten blir positivt enbart för projekt med ytor om 50 eller
60 hektar. Med ytor om 60 hektar får de två projekt som medverkar kortast tid i klustret
negativa nuvärden och med ytor om 50 hektar får de sju projekt som medverkar kortast
tid negativa nuvärden. Vid ytor om 20-40 hektar får alla projekt negativt nuvärde,
samtidigt som klustret går med vinst och delvis motverkar den negativa effekten på det
summerade nuvärdet. Om andelen av kreditintäkterna som fördelas ut till skogsägarna
ökar från 65 % till 80 % får dock både klustret och alla projekt negativa nuvärden vid
ytor om 20–40 hektar.
Den ovan beskrivna fördelningen av olika kostnaders andelar av den totala kostnaden
inom varje projekt varierar obetydligt.
8.5.3 Högt scenario
Vid en utveckling som ger ett högt scenario på både EUA-priset och värdet på
sänkkrediterna i relation till detta pris ökar det summerade nuvärdet betydligt.
Fortfarande antas att skogsägarna får 65 % av klustrets totala intäkter, samt att
diskonteringsräntan är 4 %.
Med ytor om 60 hektar i varje projekt blir det summerade diskonterade nuvärdet knappt
16 mkr. Alla projekt med projektytor om minst 30 hektar har positiva nuvärden. Vid
ytor om 20 hektar blir det summerade nuvärdet för klustret och projekten positivt, men
de sex projekt som är med kortare tid än 35 år får negativa nuvärden, vilket på totalen
vägs upp de projekt som medverkar fler år.
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Högt scenario: Totalt nuvärde för kluster och
20 projekt
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Graf 13. Högt scenario: Summerat nuvärde för kluster och 20 projekt med olika antaganden om antal hektar
kostnadsdrivande skogsmark per projekt. (Källa: PwC Analys)
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9 Slutsatser och diskussion
9.1 Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna för att genomföra kolsänkeprojekt i kluster anses vara
god. Kostnadssidan styrs framförallt av hur frekvent mätning, rapportering och
verifiering behöver vara, men också av att sänkkrediter behöver ersättas då skogen
avverkas. Intäktssidan är framförallt beroende av vilket pris en sänkkredit kan betinga.
En ytterligare tillväxt i skogen kommer att ge intäkter i form av större virkesuttag.
Samtidigt leder de tillväxthöjande aktiviteterna till ökade kostnader. Dessa intäkter
respektive kostnader har inte bedömts utan anses balansera mot varandra. Om
virkesuttaget ger större intäkt än kostnaden för de tillväxthöjande aktiviteterna kommer
bidraget från sänkkrediterna att kunna generera en ren vinst. Är det däremot tvärt om,
att de tillväxthöjande aktiviteterna kostar mer än intäkten från virkesuttaget så måste
sänkkrediterna ge tillräckliga intäkter för att projekten skall vara genomförbara.
Begreppet additionalitet används när man bedömer huruvida ett projekt hade
genomförts utan tillskottet av en försäljning av sänkkrediter. Projekten anses generellt
vara additionella så länge de tillväxthöjande aktiviteterna kostar mer än den ökade
intäkten från virkesuttaget ger. Det är ett stort antal variabler som inverkar vid en
eventuell bedömning av projektens ekonomiska förutsättningar. Det stora antalet
variabler gör det svårt att bedöma om projekten skulle vara lönsamma även utan
sänkkrediter. Samtidigt, enligt den svenska klimatstrategin, är det angeläget för Sverige
att öka upptaget av koldioxid i kolsänkor. Detta för att på ett effektivt sätt minimera
Sveriges påverkan på klimatet.71 Vi föreslår därför att additionalitetsbegreppet
underordnas för att kunna ge incitament till mer kolinbindning utan att behöva göra
långtgående antaganden om framtida virkespriser.

9.2 Påverkan på EU ETS vid införande av sänkkrediter från
skogsskötselaktiviteter
Införande av möjligheten att använda sänkkrediter från kolsänkeprojekt kommer
troligtvis på lång sikt att påverka marknaden för utsläppsrätter, om än marginellt. Den
totala potentiella volymen av utsläppsrätter som kan skapas av skogen per år är svår att
uppskatta. PwC:s mycket förenklade överslagsberäkningar visar att de möjliga
volymerna troligtvis ligger någonstans i häraden några miljoner ton upp till flera tiotals
miljoner ton. Omslutningen av sänkkrediter i EU ETS, och i framtiden även eventuellt
ett globalt system för utsläppsrätter, utgör en helt annan skala, vilket därför medför att
EU ETS inte kommer att påverkas nämnvärt av kolsänkeprojekt som skapas i Sverige.
Huruvida kolsänkeprojekt utvecklas på flera platser än bara i Sverige är också svårt att
bedöma. Om kolsänkeprojekten får en stor spridning finns potential att på lång sikt
påverka prisbilden för utsläppsreduktioner, varpå priset skulle bli lägre.
71
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Det finns en stor potential för de företag som köper sänkkrediterna bilateralt att erhålla
utsläppsrätter till ett lägre pris. Det förutsätter dock att krediten kan ersättas med en
kostnadseffektiv kredit då kolsänkan som ursprungligen krediterats upphör, alternativt
att kostnaderna för att upprätthålla den ursprungliga kolsänkan är låga.
9.2.1 Generell jämförelse vid införande av CER:s och ERU:s
Vid införandet av länkdirektivet utökades möjligheterna till billiga utsläppsreduktioner
genom att företag fick möjlighet att använda CER:s och ERU:s för att fylla
utsläppskvoterna. Användningen av CER:s och ERU:s är dock begränsad för att inte
skjuta nödvändiga systemskiften i EU:s energiförsörjning och industri på framtiden.72
Ett införande av sänkkrediter från kolsänkeprojekt skulle med all rimlighet ha samma
effekt på EU ETS som länkdirektivet har, förutom att aktiviteterna sker inom EU. Det
kan argumenteras för att billiga sänkkrediter från skogen möjligtvis kan minska
investeringsviljan i mer kostsamma utsläppsreduktioner i energi- och industrisektorena.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det dock en mycket rationell allokering av
investeringar om sänkkrediter är billigare än andra möjligheter att reducera halten av
koldioxid i atmosfären.
Utbudet av krediter skulle öka på marknaden och alternativ med högre marginalkostnad
per reducerat ton koldioxid skulle inte vara lönsamma. På så sätt är det möjligt att priset
på marknaden skulle kunna påverkas nedåt, om volymen krediter från kolsänkeprojekt
är stor och priset på dessa är lägre än dagens marknadspris för utsläppsrätter. Påverkan
på priset minskar med eventuella begränsningar av användandet sänkkrediter, så som
föreligger för användningen av CER:s och ERU:s.
En konsekvensanalys73 genomfördes innan implementeringen av länkdirektivet för de
kostnadsminskande effekterna av att låta CER:s och ERU:s ingå i EU ETS. I tabell 5
nedan återges de scenarier som användes för underlag i konsekvensanalysen.

72
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EU Direktiv 2009/29/EG
(Källa: KPI Technical Report 2003)
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Scenario

Pris på
utsläppsrätt
[EUR/ton]

Andel från de
projektbaserade
mekanismerna
[%]

Ingen länkning
Fri import från
projektbaserade
mekanismer, ingen
konkurrens från icke
EU och inga statliga
program
Fri import från
projektbaserade
mekanismer, med
konkurrens från icke
EU men inga statliga
program
Fri import från
projektbaserade
mekanismer, med
konkurrens från icke
EU och statliga
program
3% importtak
6% importtak

26
4,8

0%
12,7%

Total
åtgärdskostnad
för EUs
handlande sektor
[Mrd EUR]
2,9
1,1

10,5

8%

2,0

12,4

7%

2,2

20
14,5

3%
6%

2,8
2,4

Tabell 5. Modellering av påverkan från CERs och ERU:s för de totala kostnaderna att uppfylla klimatmålen.
(Källa: KPI Technical Report 2003)

Även en förenklad analys av priserna på utsläppsrätter gjordes för att ge underlag till
beslut om tak för användning av CER:s och ERU:s.
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Graf 14. Pris på europeisk utsläppsrätt [euro/tonCO2].

Som framgår av grafen ovan är prisskillnaden betydande om ingen begränsning införs.
Vilken effekt tillåtande av kolsänkeprojekt kan tänkas ha, är svårt att spekulera i. Det är
inte orimligt att anta att de skulle kunna åstadkomma en liknande effekt som alternativ
6 % länkning eller 3 % länkning, förutsatt att priset för sänkkrediter är lägre än
marknadspriset för EUA:s. Prissättningen för sänkkrediter kan jämföras med
prissättningen för CER:s i den meningen att båda projekttyperna har en relativt stor
inneboende risk att inte förverkligas. Till detta skall läggas en eventuell riskpremie för
att kolsänkan kan reverseras.
En stor skillnad mot CDM-projekt är dock att investeringarna skulle göras i Sverige
istället för i utvecklingsländer.
9.2.2 Övrig påverkan
En vidare användning av metoden att skapa sänkkrediter från kolsänkeprojekt skulle
även påverka värdet på skogsfastigheter, om den möjliga avkastningen på produktiv
skogsmark kan öka. Investeringarna i skogssektorn skulle öka och ett mer uthålligt och
produktivt skogbruk skulle skapas.
Det skall även noteras att en sänkning av den allmänna prisnivån för utsläppsrätter
kommer att påverka den indirekta kostnadseffekten som utsläppsrätterna har på elpriset.
Ett lägre pris på utsläppsrätter leder i förlängningen till ett lägre elpris.
9.2.3 Statsfinansiella konsekvenser
De statsfinansiella konsekvenserna är relaterade till ökade kostnader hos
kontoföringsmyndigheten och programmyndigheten. Ett program för
skogsskötselsprojekt medför ökad administration för dessa myndigheter.
Kontoföringsmyndighetens administrativa börda kommer att öka genom att det
nationella registret även skall hantera sänkkrediter och genom arbetet med kvantitativ
och kvalitativ kontroll.
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Kontoföringsmyndigheten bedöms få något ökade kostnader för att anpassa det
nationella registret till att även innehålla sänkkrediter. Detta arbete ingår dock i det
uppdrag som kontoföringsmyndigheten redan har att tillhandahålla ett nationellt register
i enlighet med EU:s registerförordning.
Programmyndigheten skall ansvara för att godkänna skogsskötselsprojekt och kommer
därmed drabbas av ökad administration.

9.3 Genomförbarhet
Det som avgör framtiden för ett system med sänkkrediter från kolsänkor är främst den
politiska förståelsen och acceptansen för kolsänkorna samt en vilja att öka tillväxten i
skog med de positiva följder det ger.
Det är av yttersta vikt att inse att endast varaktiga kolsänkor kommer att krediteras.
Tillika är det avgörande att kraven på övervakning och mätning är höga och jämförbara
med hur industrin övervakar och mäter utsläpp. För att ytterligare underlätta för politisk
acceptans kan restriktioner behövas som begränsar mängden sänkkrediter som kan
länkas in i handelssystem av typen ”cap and trade”.
Kan det visas att problemen med varaktighet kan hanteras samtidigt som mätning av
kolsänkornas storlek kan göras med tillräcklig noggrannhet så är det troligt att
sänkkrediter från kolsänkor kan accepteras. Är rutinerna för mätning, rapportering och
verifiering dessutom kostnadseffektiva så bedöms förutsättningarna för genomförandet
av ett system för sänkkrediter från kolsänkor vara goda.

9.4 Varaktighet – mätning, rapportering och verifiering
Att inom rimliga gränser kunna hantera utmaningarna med kolsänkornas varaktighet är
en av de viktigaste förutsättningarna för att framgångsrikt kunna implementera ett
program som skapar sänkkrediter från skogsskötselsprojekt. Det kommer att ställas
höga krav på att robustheten i systemet är tillräcklig med motsvarande kombinerade
osäkerhetsnivåer som accepteras inom EU ETS och internationellt.
Processerna kring mätning, verifiering och rapportering kommer därför att vara centrala
för att skapa den efterfrågade robustheten och noggrannheten. Vid utformandet av
systemet är det viktigt att det tydligt framgår vilka krav som kommer att ställas på
systemet och dess osäkerhet i att uppskatta kolsänkorna, för att det ska bli accepterat
som en del i ett handelssystem, t.ex. EU ETS.
Det är även viktigt att kunna uppfylla kraven från ett handelssystem till rimliga
kostnader, för att skapa sänkkrediter som är konkurrenskraftiga jämfört med övriga
alternativ. I rapporten visas att det är möjligt att uppnå en tillfredställande säkerhetsnivå
till rimliga kostnader.

87

9.5 Fortsatt arbete
9.5.1 Systemtest och demonstration
Systemet för mätning, rapportering och verifiering behöver stresstestas för att bedöma
förbättringspotential. Det görs lämpligen genom att testa mallar och blanketter men
även roller mot verkliga, praktiska projekt. Lämpligen genomlöps hela processen från
skapande av ERPA, initial inmätning av projektytor och baseline, till kreditering av
kolsänkor.
Det som bör demonstreras vid ett systemtest är att det är möjligt att mäta, rapportera och
verifiera kolinbindningen men även att det är möjligt att följa de utfärdade
sänkkrediterna och kolsänkornas varaktighet under den period som demonstrationen
pågår.
9.5.2 Varaktighetens bortre gräns
I systemet för sänkkrediter i Kalifornien, Climate Action Reserve, så har en bortre gräns
på 100 år satts för hur länge kolsänkor i skog behöver existera för att bedömas
varaktiga. Efter denna 100 års period så är kolsänkan fri från åtaganden. Det
kaliforniska systemet har tre huvudsakliga mekanismer för att sänkkrediterna skall
bedömas varaktiga, för det första genom att genomlöpa noggrann mätning, rapportering
och verifiering, för det andra genom att avtala om att annullera sänkkrediter vid en
reversering av kolsänka, för det tredje genom att upprätthålla en buffertpool med
sänkkrediter som kan användas vid en eventuell reversering av kolsänkan.
Att kolsänkan upphör vid avverkning är endast en bokföringsmetod. Det som sker när
skog avverkas är att kolsänkan förflyttas in i andra sektorer. Beroende på vilken sektor
som övertar kolsänkan, kommer den i genomsnitt vara intakt olika länge. En ökad
tillväxt i skogen kommer att ge en större förflyttad kolsänka till andra sektorer. Denna
krediteras inte men skulle kunna användas för att begränsa behovet av kolsänkans
varaktighet i tiden. Dessutom kommer kolsänkan i kolpooler som inte krediteras (t.ex.
markkol) att sakta byggas upp. Eftersom de inte krediteras kan de användas i
argumentationen om att begränsa behovet av kolsänkans varaktighet i tiden.
Det fortsatta arbetet för att begränsa behovet av kolsänkans varaktighet är att följa
utvecklingen av:
 Det kaliforniska systemet, Climate Action Reserve, forest project protocol
 HWP (harwested wood products) och eventuell kreditering av HWP
 REDD+ och då speciellt om forest management kan krediteras inom ramen för
REDD+ framtiden
9.5.3 Kommunikation
Projektidéerna med kolsänkan och de systemprocesser som förslås för att kunna
kreditera nettoinbindning av kol i skog jämfört med en baseline behöver stöd från
politiskt och akademiskt håll. För att kunna få stöd behöver kolsänkeprojekten och
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behovet av att skapa incitamentssystem kommuniceras på ett strukturerat och strategiskt
men även transparent sätt.
För att kunna kommunicera effektivt föreslås även att mer lättförståligt och förkortat
material tas fram med grunderna till systemet, kolsänkans logik, hur sänkkrediter skapas
och hur det är tänkt att kunna länkas samman med handelssystemet för utsläppsrätter.
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Appendix A – Mätkrav i andra system med
utsläppsrätter
Befintliga krav på mätning i andra system
Att minska osäkerheten vid mätning och beräkning är kostsamt. För att utreda en
kravspecifikation för hur noggranna mätningarna ska vara görs här en jämförelse med
andra system. De system som undersöks är EU ETS, CDM, Climate Action Reserve
samt rapporteringen av LULUCF som helhet som är godkänt för att bokföra AAU:s i
Sverige.
Osäkerhetsnivå i handelssystemet för utsläppsrätter – EU ETS
EU ETS ger vägledning till vad en rimlig osäkerhetsnivå kan vara genom de befintliga
osäkerhetsbedömningar som görs inom handelssystemet och vilka osäkerhetsmarginaler
som accepteras inom övervakningen av utsläppen av koldioxid.74
EU ETS är ett system som medger handel med utsläppsrätter mellan utsläppare av
koldioxid som omfattas av tillståndsplikt enligt handelslagen75. Handelsvaran i systemet
är utsläppsrätter, där en utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid. Grundbulten i
handelssystemet är att ett ton koldioxid alltid är lika med ett ton koldioxid oavsett var
det emitteras. Det medför att rigorösa krav ställs på mätning, rapportering och
tredjepartskontroll av koldioxidutsläppen. Beroende på storleken på flödena av
koldioxid så ställs olika höga krav på noggrannheten. Anläggningar med stora utsläpp
har generellt högre krav på mätnoggrannhet än anläggningar med små utsläpp.
Övervakning krävs för aktivitetsdata, värmevärden, emissionsfaktorer och
oxidationsfaktorer. Aktivitetsdata är en mängduppgift på det kolinnehållande material
eller bränsle som genererar koldioxidutsläpp, exempelvis eldningsolja. Värmevärde och
emissionsfaktor kombineras för att beräkna de resulterande koldioxidutsläppen från
respektive kolinnehållande material. Oxidationsfaktor är en hänsynstagande faktor som
skall justera det beräknade utsläppet för kol som inte förbränns, ex.vis sot.
Verksamhetsutövaren är ålagd att beräkna den osäkerhet som är förbunden med
fastställandet av aktivitetsdata för varje bränsle/material som ger upphov till utsläpp av
växthusgaser. Vid dessa beräkningar ska mätosäkerhet uttryckas som kombinerad
mätosäkerhet under ett kalenderår för hela mätsystemet uttryckt som den relativa
mätosäkerheten i procent av mätvärdet vid en konfidensnivå av 95 %. Det anges fyra
olika övervakningsnivåer med mätosäkerheter enligt nedan:

74
75

Från NFS 2009:6, s.24
Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
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Beräkning av utsläpp
från förbränning

Kontinuerlig mätning i
rökgaskanal

Nivå 1: +/- 7,5 %
Nivå 2: +/- 5,0 %
Nivå 3: +/- 2,5 %
Nivå 4: +/- 1,5 %

Nivå 1: ± 10 %
Nivå 2: ± 7,5 %
Nivå 3: ± 5,0 %
Nivå 4: ± 2,5 %

Beräkning av utsläpp
från volym facklad gas
vid raffinaderier
Nivå 1: ± 17,5 %
Nivå 2: ± 12,5 %
Nivå 3: ± 7,5 %
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Appendix B - Mät- och beräkningsinstruktion för
koldioxidinnehåll i skogsmark
Denna instruktion avser gallrade skogsbestånd med ett regelbundet nät av
gallringsvägar.
Levande biomassa
Datainsamlingsinstruktion
Medelgrundyta och variationskoefficient för denna bestäms med hjälp av relaskop på 10
systematiskt utlagda punkter mitt emellan gallringsvägarna (för att bestämma antalet
provytor).
Under förflyttning stegas och noteras vägavstånden för de vägar som passeras. Minst 10
vägavstånd mäts, jämnt fördelade över arealen. Medelvägavståndet beräknas.
Det antal provytor som krävs för önskad noggrannhet, beräknas med statistiska
hjälpfunktioner.
Provytornas läge markeras på beståndskarta med inlagt koordinatsystem med 100 m
upplösning. Ytorna utläggs systematiskt över hela arealen. I fält placeras ytorna på den
gallringsväg som ligger närmast den markerade punkten på kartan.
Ytorna görs rektangulära och placeras med mitten i mitten av gallringsvägen. Ytornas
storlek skall vara 300 m2 och bredden lika med medelavståndet mellan gallringsvägarna.
Ytornas längd i gallringsvägens längdriktning beräknas så att arealen blir 300 m2.
Ytornas hörn märks tillfälligt ut med stakkäppar. På alla träd inom provytan med
stamdiameter > 1 cm på 130 cm höjd från marken, målas ett + på stammen på 130 cm
höjd. Träd där stammen vidrör provytans tänkta yttergräns räknas tillhöra provytan om
mer än halva stamdiametern vid marken ligger innanför yttergränsen.
På samtliga träd inom provytan mäts och registreras trädslag och stamdiameter.
Diametern mäts med klave i hela mm vinkelrätt mot stammens längdriktning med
klavens linjal mot stammen vid det målade +- tecknet.
Beräkningsinstruktion
Torrvikten av den totala trädbiomassan ovan stubbhöjd beräknas för alla träd på
provytan med hjälp av Marklunds biomassafunktioner. För andra lövträd än björk
används funktionerna för björk. Biomassa i stubbe och rot beräknas med Peterson &
Ståhls funktioner.
Kolinnehållet i biomassan beräknas som 0,49 multiplicerat med biomassavikten och
räknas om i bunden koldioxid via multiplikation med 1/0,27.
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Mät- och beräkningsinstruktion för koldioxidinnehåll i dött organiskt material
[DRAFT] Dött organiskt material inkluderar olika sub-poler som måste estimeras på
olika sätt. Sandström et al. har utvecklat konstanter för att konvertera uppskattningar av
volymer av döda träd per nedbrytningsklass till biomassa för trädslagen tall, gran och
björk. Förna är uppskattat från tre olika källor (i) grovförna (ii) finförnan, definierat som
årligt fallande förna samt (iii) finförna under 2 mm. Grovförna inventeras inte utan
beräknas som 15 % av döda träd ovan mark, där 15 % är ett rent antagande. Finförna
från barrträd beräknas ur empiriska funktioner och finförna från lövskog från
biomassafunktioner för lövbiomassa. Finförnan anses endast vara en årlig kolsänka,
varefter det som kvarstår istället inkluderas i det organiska jordlagret. Finförna under 2
mm uppskattas genom att de organiska eller humiska jordlagren från en specifik yta
vägs och analyseras avseende kolinnehåll.
Mät- och beräkningsinstruktion för koldioxidinnehåll i markbundet kol
[DRAFT] Organiskt material i jordlager uppskattas genom att upprepat ta prov på
jordlagret i kombination med pedotransferfunktioner. Organiskt kol i jordlager som inte
analyseras bestäms genom att interpolera omkringliggande lager.
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Appendix C - Mätmall
Sammanställning av beräknade värden

Datum
Mätsyfte76
Typa av projektyta
Namn yta
Ytans koordinater
Inkluderade kolpooler77

Enhet
År-månad-dag
Se fotnot
Baseline/Projektyta
Fastighets ID,
projektnamn
Latitud, Longitud,
GPS
L, D, M

Levande biomassa
Medelgrundyta
Antalet provytor
Storlek för provyta
Medelfel för uppmätt biomassa
Mängd biomassa på projektyta
Mängd inbundet CO2 på projektyta

m2
Antal
m2
%
m3, sk
ton CO2

Dött organiskt material
Antalet provytor
Storlek för provyta
Medelfel för uppmätt biomassa
Mängd biomassa på projektyta
Mängd inbundet CO2 på projektyta

Antal
m2
%
m3, sk
ton CO2

Markbunden koldioxid
Antalet provytor
Storlek för provyta
Medelfel för uppmätt markbundet kol
Mängd markbundet kol
Mängd inbundet CO2 på projektyta

Antal
m2
%
ton
ton CO2

Data

76 Mätsyftet kan vara att registrera data för beräkning av startmängd bundet CO2 eller kontrollmätning av kreditgrundande
inbunden CO2.
77
L =Levande biomassa, D = Dött organiskt material, M = markbundet kol
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Insamlad data för levande biomassa
Provyta

Träd
ID

Trädart Träddiameter
1 [mm]

Träddiameter
2 [mm]

Höjd
[m]

Krongränshöjd
[m]
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Appendix D - Biomassafunktioner
Biomassafunktioner Marklund & Peterson
Funktion:

ln (y) = a+b*x ;

y = kg torrvikt
d= brösthöjdsdiameter i cm
dbh= brösthöjdsdiameter i mm

Funktion
Tall

Gran

Björk

a

T-1
T-13
T-21

Marklund
Marklund
Marklund

B-1

Peterson

G-1
G-11
G-19

Marklund
Marklund
Marklund

B-1

Peterson

B-1
B-11
B-15

Marklund
Marklund
Marklund

B-1

Peterson

Övriga lövträd
B-1
B-11
B-15
B-1

Marklund
Marklund
Marklund
Peterson

stam+bark
levande grenar
döda grenar
stubbrotsystem >
2 mm diam

b

11,3264 -2,3388
9,1015 -2,8604
9,5938 -5,3338

R2

x

Multipel
korrelation

Observationernas
standardavvikelse

d/(d+13)
d/(d+10)
d/(d+10)

0,989
0,949
0,861

0,978
0,901
0,741

0,292
0,517
0,956

0,958

0,354

0,988
0,945
0,714

0,238
0,387
1,094

0,971

0,323

0,982
0,924
0,605

0,28
0,531
1,182

0,955

0,363

3,44275 11,06537 dbh/(dbh+113)

stam+bark
levande grenar
döda grenar
stubbrotsystem >
2 mm diam

11,3341 -2,0571
8,5242 -1,2804
9,955
-4,3308

stam+bark
levande grenar
döda grenar
stubbrotsystem >
2 mm diam

11,0735 -3,0932
10,2806 -3,3633
7,9266 -5,9507

stam+bark
levande grenar
döda grenar
stubbrotsystem >
2 mm diam

11,0735 -3,0932
10,2806 -3,3633
7,9266 -5,9507

d/(d+14)
d/(d+13)
d/(d+18)

0,994
0,972
0,845

4,58761 10,44035 dbh/(dbh+138)

6,1708

6,1708

d/(d+8)
d/(d+10)
d/(d+5)

10,01111 dbh/(dbh+225)

0,991
0,961
0,778

d/(d+8)
d/(d+10)
d/(d+5)

10,01111 dbh/(dbh+225)
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Appendix E – Stickprov och försöksplanering
Statistisk metod
Stickprovsteori
Stickprovsteori är den statistiska metod som beskriver stickprov ur populationer, och
hur man från dessa stickprov kan beskriva eller dra slutsatser om hela populationen.
Stickprovsteori är ett arbetsredskap som tillåter korrekta sannolikhetsbaserade
uttalanden om en större population. När man tar fram statistiska modeller är det viktigt
att kunna kvantifiera felet i skattningen, till exempel på grund av urval av populationen.
Konfidensgrad är ett närliggande begrepp som uttrycker matematiskt vilken tilltro man
kan ha till modellen.
Stickprovsteori är en del av statistiken och handlar om sätt att pröva en hypotes, i det
här fallet att beskriva och/eller dra slutsatser om en population av objekt utifrån ett urval
av objekt från populationen. För att kunna använda information i stickprovet i det syfte
stickprovsteorin åsyftar måste stickprovet på något vis "länkas samman" med resten av
objekten i populationen. En väsentlig del av stickprovsteorin avhandlar hur ett specifikt
stickprov skall relateras till populationen samt hur resultatet skulle förändras om ett
annat stickprov drogs istället för det stickprov som verkligen realiserats.
Försöksplanering
Försöksplanering är statistiska metoder för att ta fram linjära samband och
samverkanseffekter mellan faktorer i processer. Syftet är att med ett rimligt antal försök
ta fram hur en process kan justeras för att optimera utfallet. Ofta innebär detta att man
varierar flera faktorer på samma gång enligt ett beräknat mönster, och sedan använder
en statistisk programvara för att analysera resultatet för att se vilka faktorer som
påverkar utfallet, och hur dessa bör justeras för att optimera processens utfall.
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Appendix F – Hantering av osäkerhetskällor
Osäkerhetskälla
Mätfel

Beräkningsfel

Statistiska

Mätutrustning

Påverkan Kostnad
för
hantering
Liten
Liten

Handhavande

Liten

Medel

Yttre förhållanden

Medel

Liten

Omräkningsfel i
Medel
biomassafunktioner

Stor

Omräkningsfel
mellan biomassa
och kolinnehåll

Liten

Medel

Antalet provplatser
per
skogsskötselsyta

Stor

Stor

Storleken på
provplatserna

Medel

Stor

Hantering
För att eliminera så
mycket fel som
möjligt bör
mätutrustningen
som används följa
standard och vara
kalibrerad, hög
prioritet.
För att eliminera
felkällor ifrån
handhavande så bör
en gedigen
utbildning i
praktisk mätmetod
krävas vid
valideringen, hög
prioritet.
Att ta fram nya
biomassafunktioner
är behäftat med
stora kostnader, låg
prioritet
Att ta fram nya
standardomräkningsfaktorer
mellan trädbiomassa och
kolinnehåll skulle
innebära ett relativt
stort statistiskt
urval behövs, låg
prioritet
Antalet provplatser
per yta behöver
balanseras mot den
kravställda
osäkerhetsnivån
Storleken av
provplatserna
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Hur ytorna är
utlagda
(urvalsmetodik)
Variationen i
skogsskötselsytan

Liten

Medel

-

Medel

regleras i
mätprotokoll som
skall valideras
Stratifiering bör
användas för att
öka noggrannheten
Variationen i
skogsskötselsytan
är svårt att påverka.
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Appendix G – Mallar till projektdesigndokument
Verifieringsutlåtande
Datum
ID Skogsskötselsprojekt
Skogsskötselsaktivitet
Projektägare
Kontaktperson
Adress
Telefonnummer
Ackrediterad validerare
Organisationsnummer
Kontaktperson
Adress
Telefonnummer
Verifieringstext

Verifierad inbunden koldioxid
År

Nettosänka CO2

Inbunden CO2
i projektyta

Inbunden CO2
i baseline-yta

Följdutsläpp

Läckage

Följdsänkor

Underskrift
_____________________
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[Ackrediterad verifierare]

Valideringsintyg
Datum
ID Skogsskötselsprojekt
Skogsskötselsaktivitet
Projektägare
Kontaktperson
Adress
Telefonnummer
Ackrediterad validerare
Organisationsnummer
Kontaktperson
Adress
Telefonnummer
Beskrivning av utförd validering av projektdesigndokument

Underskrift
_____________________
[Ackrediterad verifierare]
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Appendix H – Mall för riskhanteringsdokument
Riskhanteringsdokument
Innehållet i riskhanteringsdokumentet bör tydligt redovisa hur projektutvecklaren har
tänkt hantera de risker som enligt ovan förda analys föreligger vid implementeringen av
ett kolsänkeprojekt.
Riskhanteringsdokumentet innehåller även några formkrav som skall redovisa att
projektägaren har genomfört en viss typ av analys eller genomfört någon specifik åtgärd
för att garantera att en viss risk har hanterats.
Riskhanteringsdokumentet återspeglar endast de risker som berör projektägaren, och
som projektägaren rimligtvis kan göra något åt. Systemrisker, t.ex. institutionella risker
som anges i avsnittet om risker, hanteras alltså inte i det riskhanteringsdokument som
projektägaren åläggs att frambringa vid registreringen av ett projekt.
Innehåll i riskhanteringsdokumentet
Rubrikerna nedan skall utgöra en mall för innehållet i dokumentet och verka som
vägledning för projektägaren. Nedan ges en översiktlig beskrivning av innehållet.
Varaktighet
Projektägaren bör föra en diskussion om huruvida projektklustret kommer att bidra till
kortsiktig och långsiktig varaktighet. Referenser till nettoberäkningen för inbunden CO2
bör göras och hur lång tid som projektklustret beräknas vara aktivt.
Försäkring av temporära sänkkrediter
En kopia av ett försäkringsbrev eller referens till ett försäkringsnummer skall bifogas
för att påvisa att en försäkring är tecknad. Försäkringen skall täcka kostnaden att köpa
utsläppskrediter från ett godkänt handelssystem om eventuella naturliga störningar
uppkommer.
Garanti/avsatta medel för konkursskydd
Projektägaren bör kunna visa upp ett utdrag från ett bankkonto, insättning eller annan
säkerhet för att täcka kostnader att ersätta utfärdade sänkkrediter som inte har realiserats
p.g.a. konkurs.
Köpebrev för sänkkrediter
Ett köpebrev för sänkkrediterna skall inkluderas som innehåller köparens namn, antal
sänkkrediter, pris och säljarens fulla ansvar för att sänkkrediter levereras vid en specifik
tidpunkt. Dessa handlingar är konfidentiella.
Inskrivningshandling till fastighetsregistret
En inskrivningshandling till fastighetsregistret skall inkluderas för att visa att
projektutvecklaren ämnar föra in CO2-skulden i fastighetsregistret. Vid kreditgivningen
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skall samma handling användas som underlag för införandet av CO2-skulden i
fastighetsregistret.
Specifik risk för kolsänkeprojektet
För att kunna göra en bedömning av hur stor risken är att drabbas av naturliga
störningar i den klimatzon och den typ av skog som växer i projektområdet skall en
specifik risknivå beräknas för ett kluster av projekt. En specifik risk för respektive
naturlig störning som kan förekomma i projektområdet skall redovisas, varpå den
sammanvägda risken för naturliga störningar skall beräknas.
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Appendix I – Naturliga störningar
Stormar
I Sverige är den vanligast förekommande naturliga störningen stormar. De ger även den
största skadan snabbast. Risken ökar vid långa avverkningscykler, på grund av att träden
blir längre, och vid felaktig skötsel, till exempel sena gallringar i kombination med
gödsling. Vid en sen gallring är träden redan långa. När en del av träden tas bort
kommer vinden lättare in i beståndet. Gödslingen gör att barrmassan ökar vilket gör att
vinden får en större effekt. En förändrad skötsel som ger högre tillväxt och virkesförråd
ökar inte risken för skador men däremot blir konsekvenserna av en skada större
eftersom volymen/areal som kan blåsa omkull är större.
Vindfällning har blivit vanligare och mera omfattande under 1900-talet. Det är ett större
problem i södra Sverige jämfört med norra Sverige. Trots att det under denna period har
blivit mildare och mera regnigt tycks det inte ha blivit blåsigare. Det mildare och
regnigare klimatet kan sannolikt inte ensamt förklara de ökade vindskadorna. Att
vindfällningsproblemet har ökat tycks också bero på ett mera sårbart skogstillstånd med
en större volym stående skog.78 Exempelvis har skogen i Götaland i princip fördubblats
sedan början av 1900-talet.79
Det är svårt för skogsägare att påverka sannolikheten för storm och stark vind, men det
går att på olika sätt, exempelvis val av skötselprogram, rumslig planering eller val av
trädslag, att påverka sannolikheten för vindfällning. Under 1900-talet har det i
genomsnitt vindfällts 2 miljoner skogskubikmeter skog per år. 80 SUFOR81 har utvecklat
modellen WINDA med vars hjälp det går att beräkna sannolikheten för vindfällning för
varje bestånd inom ett landskap utifrån ett antal faktorer.
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Kristina Blennow, SLU
Karin Nilsson, SMHI
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Siffran inkluderar statistik från åren 1905 till 2005, d.v.s. även de effekter som stormen Gudrun orsakat. Data kommer från
Skogsvårdsstyrelsen, Lars-Erik Holmberg
81
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Figur 9. Modell för att beräkna sannolikheter för stormfällning

Alla faktorerna i bilden ovan påverkar sannolikheten för vindfällning.
Snöbrott
I yngre bestånd påverkas risken för snöbrott mest av hur bestånden sköts. Risken bör
inte förändras om röjningar görs i rätt tid och på rätt sätt. Vid ökat gödslande ökar
risken för snöbrott eftersom barrmassan blir större och grenar riskerar att ansamla mer
snö som fastnar.82
Sjukdomar, svamp eller insektsangrepp
De näst vanligaste naturliga störningarna är sjukdomar och insektsangrepp. I Sverige
förekommer det vissa ”kroniska” sjukdomar som kontinuerligt orsakar skador på skog i
större eller mindre omfattning. De allvarligaste sjukdomarna orsakas av svampar. I
ekonomisk rangordning är de: rotröta, gremeniella, törskate, knäckesjuka, snöskytte. En
förändrad skötsel bedöms inte påverka risken för angrepp speciellt mycket, utan att den
relativa risken är på samma nivå.83
Snytbaggen står för de i särklass mest betydande insektsangreppen eftersom den gynnas
av hyggen och kombinationen stubbar och små plantor. Stubbskörd samt markberedning
minskar riskerna. Avvecklingen av kemisk behandling av plantorna ökar riskerna
medan utvecklingen av mekaniska plantskydd på sikt bör minska riskerna. Förändrad
skötsel bedöms ha liten effekt på riskerna. Granbarkborre har näst störst betydelse och
gynnas av störningar som sätter ned trädens vitalitet, typ vind- och snöskador samt
torka. På tredje plats kommer större märgborre. Genom att aktivt sköta skogen och
skörda virket så att granbarkborren och märgborren inte får tillgång till yngelmaterial
kan skadorna att reduceras.84
82
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Djurskador
Älgskador har mycket stor påverkan på yngre tallbestånd, eftersom tallkvistar är älgens
stapelföda vintertid, och det innebär att risken för att investeringar i bättre föryngringar
till stor del kan spolieras.85
Torka, frost
Avseende frost finns en viss risk på vissa låglänta marker att föryngringar av speciellt
gran kan drabbas. Skadorna har dock liten omfattning och är möjliga att åtgärda genom
skärmar samt val av trädslag.86
Risken för torka är överlag liten i Sverige (möjligtvis med undantag av sydöstra
Götaland) på grund av att vi har ett fuktigt klimat och en ganska kort
vegetationsperiod.87
Skogsbrand
Skador från skogsbrand förekommer marginellt jämfört med skadorna som uppkommer
av stormar och sjukdomar. Det inträffar mellan 3000 och 4000 bränder i skog och mark
varje år i Sverige, vilket får betraktas som mycket liten omfattning. Detta berör c:a 2000
hektar mark årligen.88 Bränderna orsakas främst av blixtnedslag och olika slags
mänsklig påverkan, exempelvis lägereldar eller gnistor från tåg och maskiner. Ett aktivt
skogsbruk som innebär ökad tillväxt, ökade virkesförråd och aktivt skördande av ”all”
producerad biomassa minskar risken för omfattande skogsbränder. Att risken minskar
beror dels på att ytskiktet på marken inte torkar ut lika mycket i tät som i gles skog och
dels på att det inte ackumuleras brännbart material när all biomassa skördas (stam,
grenar, topp och klena träd).

85
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Figur 10. Geografisk spridning av förekomsten av bränder I Sverige.

Klimatförändringarnas påverkan på naturliga störningar i skogen
Ett varmare klimat förutspås påverka de naturliga störningar som förekommer i skogen.
Detta gäller speciellt förekomsten av stormar, sjukdomar och skogsbränder.
Stormar
Som en konsekvens av klimatförändringar förutspås en förflyttning av stormar närmare
polerna. De kraftigare stormarna antas intensifieras, samtidigt som stora kontraster i
vädret leder till att fler stormar sannolikt bildas. Varmare väder leder till brist på tjäle
som gör att fler träd fälls, oavsett vindklimat.89
Sjukdomar
En barkborreepidemi kan spridas som ett resultat av varmare klimat och av stormar då
fler träd fallit och barkborren kan etablera sig. Detta iakttogs bland annat i sydöstra
Sverige år 2006 då den varma sommaren med svår torka medförde en snabb ökning av
antalet granbarkborrar i det stormdrabbade området. I oktober 2006 hade cirka 1,5
miljoner kubikmeter stående granskog i Götaland angripits, och situationen inför 2007

89

SMHI
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och efterföljande år blev allvarlig.90 Ett varmare klimat leder även till en större
utbredning av exempelvis tallstekel och törskatesvamp.
Skogsbränder
Ett varmare klimat skulle leda till att trädgränsen flyttas längre norrut vilket i sin tur
leder till att ett ökat antal träd kan drabbas. Då det är snö kortare tid på året blir
brandsäsongen längre, vilket kan leda till både större antal bränder och fler stora
bränder91.

90
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Skogsstatistisk årsbok 2007, s.23
Skogbränder under ett förändrat klimat – En forskningsöversikt, MSB
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Appendix K - Jämförelse av priser för sänkkrediter
och utsläppsrätter i andra system
För att uppskatta priset på en sänkkredit kan jämförelser göras med EU-ETS,
McKinseys beräkningar av framtida reduktionskostnader, kaliforniska Climate Action
Reserve och VER:s (verified emission reductions).
Inom EU ETS är priset på en utsläppsrätt (EUA:s) i dagsläget stabiliserat runt 15
euro/ton koldioxid efter att ha fallit från en högstanivå om 30 euro per ton i mitten av
sommaren 2008. Barclay’s Capital spår att priset på EUA:s kommer att falla med över
15 % under första kvartalet 2010 och spår ett pris på 11.50 euro per ton koldioxid.92
Priset kommer på kort sikt att till stor del samvariera med energiförbrukningen, vilken
påverkas starkt av såväl konjunkturen som energiråvarupriser. Point Carbon har gjort
uppskattningar av EUA-priset på lång och kort sikt i olika scenarier. De olika
scenarierna är
1. EU med 20 % reduktionsmål till år 2020, ingen sammankoppling med andra
länders/regioners system.
2. EU med 30 % reduktionsmål till år 2020 (till följd av en överenskommelse i
Köpenhamn), ingen sammankoppling med andra länders/regioners system.
3. EU med 30 % reduktionsmål till år 2020 i kombination med en global
koldioxidmarknad, dvs. sammankoppling med andra system i Nordamerika,
Australien, Japan, Mexico och Kina.
Point Carbon beräknar ett prisspann för EUA år 2020 med hjälp av antagandena ovan
och olika andra antagande såsom nivå av uppfyllelse av EU:s mål om 20 %
energieffektivisering och 20 % förnybar energi till år 2020, samt utveckling av
konjunkturen och efterfrågan på el. Prisspannet i alternativ 1 blir då 40-70 euro per
EUA, i det andra alternativet 50-95 euro per EUA, samt i det tredje alternativet 30-50
euro per EUA. Rapporten ger också exempel på scenarier med lägre pris än i alternativ
3, till exempel om marknaden öppnas upp för en utökad användning av krediter från
utsläppsreducerande projekt utanför EU-ETS. År 2012 och 2015 ligger priserna i detta
scenario på 18 respektive 25 euro per EUA.
På längre sikt beror prisprognoser på förväntningarna på förhållandet mellan den totala
mängden utsläppsrätter (capen) och de faktiska utsläppen. Point Carbon har
prognostiserat priser för år 2030 med antaganden om att EU:s reduktionsmål för år 2020
blir 30 % och att en global koldioxidmarknad existerar, samma som i alternativ 3 ovan.
Det antas också att EU kan importera hälften av sina reduktionsförpliktelser genom
globala krediter. Priset år 2030 beräknas genom en utbuds- och efterfrågemodell där
utbudet av projektkrediter är begränsat till CDM, REDD och CCS. CDM-kvoterna antas
minskande då de stora CDM-länderna Kina och Brasilien på sikt kommer att få egna
förpliktelser att minska utsläppen. Efterfrågan bestäms av vilka utsläppsreduktioner som
92

Bevakning nr 14

20

är nödvändiga för att nå målet om en koldioxidkoncentration i atmosfären om 450 ppm,
vilket motsvara en uppvärmning om 2 grader celsius. Point Carbon beräknar priset år
2030 till 100 euro per EUA.
Modellen tar dock inte hänsyn till att eventuella ökningar av kolpriset kan leda till
energieffektiviseringsaktiviteter, som i sin tur leder till en minskad efterfrågan på
utsläppsrätter och därmed ett lägre pris. Den tar heller inte hänsyn till andra åtgärder
utanför handelssystemet såsom ökade investeringar i förnybar energi, vilket också
skulle påverka utsläppsmängden och sänka priset. Beräkningen är med tanke på det
långa tidsspannet väldigt osäker, varför alla dessa faktorer inte hade ökat säkerheten i
siffrorna om de vägts in.
Om en koldioxidkoncentration om 550 ppm, motsvarande 3 graders uppvärmning
istället skulle godtas blir priset per EUA 80 euro.
CER-priser ligger i genomsnitt på 80 % av EUA-priserna.93 Detta gäller priset på så
kallade ”seconday CER”, dvs. CER:s som säljs på börser eller mellan företag. ”Primary
CER” som köps direkt av CDM-projekt innebär en mycket högre risk, varför priserna på
dessa är lägre, uppskattningsvis 30-50% av EUA-priserna. Att priserna på CER är lägre
än priserna på EUA brukar främst förklaras med den begränsning av hur stor andel av
utsläppen som kan kompenseras genom flexibla mekanismer som har satts inom EUETS.94
McKinsey använder i sin rapport om reduktionsåtgärder och reduktionskostnader det de
anser vara en högsta uppskattning av ett marknadspris på EUA:s i framtiden för att
analysera de åtgärder som kommer att genomföras för att reducera utsläppen av
koldioxid. De kommer där fram till 500 kr per ton koldioxid som ett riktmärke på ett
högsta pris för EUA:s, men gör dock ingen analys av hur långt nedåt i pris spannet kan
tänkas gå.95
Climate Action Reserve är en kalifornisk offset-standard som har utvecklat ett ”Forest
Project Protocol” – instruktioner för hur kolsänkeprojekt ska utföras för att vara
berättigade till sänkkrediter. Sänkkrediter som skapas i linje med protokollets krav
kommer att vara berättigade att användas i Kaliforniens obligatoriska cap-and-tradesystem som förväntas att tas i bruk år 2012. Systemet kommer att täcka c:a 85 % av
Kaliforniens utsläpp. Det begränsar användandet av krediter och utsläppsrätter från
andra handelssystem till 49 % av statens mål för utsläppsreduktioner. Krediterna
(CRT:s, Climate Reserve Tons) handlades för c:a US$7-8 på OTC-marknaden i början
av september 2009.96
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Appendix L – Projektdesigndokument
Projektdesigndokument – beskrivning av kolsänka till följd av
skogsskötselsaktiviteter
Generell beskrivning av det föreslagna projektet
Titel på projektet
>>
Projektets namn och geografiska läge [Län]
Beskrivning av skogsskötselsprojektet/kluster av skogsskötselsprojekt
>>
Datum för upprättande av projektdesigndokument
Typ av skogsskötselsaktivitet [Gödsling,
Avkortad växtcykel, Beståndsförtätning];
Antal projektytor och total projektyta;
Sammanfattning av genomförande och
projektplan med tidsangivelser;
Inkluderade kolpooler;
Inkluderade växthusgaser och
koldioxidekvivalenter;
Val av baseline-metod;
Sammanfattning av beräknad nettoinbunden
koldioxid.

Beskrivning av projektdeltagarna
>>
Listning av projektdeltagarna som är involverade i projektet:
 Klusterägare
 Markägare
 Övriga projektdeltagare
Klusterägare
…

Markägare
Markägare 1
Markägare 2
…

Övriga projektdeltagare
Övrig projektdeltagare 1
Övrig projektdeltagare 2
…

Kontaktuppgifter till Klusterägare
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Kontaktperson
Adress
Telefonnummer

Projektets lämplighet
>>
Projektet måste genomgå en lämplighetsprövning för att en varaktighet i projektet skall
kunna styrkas. Beskriv hur projektet uppfyller lämplighetskraven specificerade nedan
 Projektområden är inte inkluderade i detaljplaner med annat avseende än
skogsskötsel eller andra planer som inte anses störa skogsskötseln;
 Projektområden ingår inte i övriga riksintressen som inte är liknande
skogsskötselsprojektets syftes;
Kolpooler
>>
Vid beräkning av kolinbindningen kan projektägaren välja vilka kolpooler som denne
önskar kreditering för. Vissa av polerna är obligatoriska att räkna med och andra
frivilliga om projektägaren anser att det tillför en substantiell sänka. Ange i tabellen
nedan vilka kolpooler som skall mätas och verifieras.
Kolpool

Poltyp

Valfrihet

Markbundet kol
Kol i dött
organiskt
material

Markbundet kol
Stående död biomassa
Liggande på mark
död biomassa
Förna
Ovan mark, stående
träd
Ovan mark, buskar
och örtväxter
Under mark, rötter

Frivillig
Frivillig
Frivillig

Kol i levande
biomassa

Val (svara med ja eller
nej, eventuella
begränsningar)

Frivillig
Obligatorisk
Frivillig
Obligatorisk

23

Projektytor och provytor
Beskrivning av projektytor
>>
Län, kommun, närmsta stad med
logimöjlighet
Skogsbeståndsbeteckning/
fastighetsbeteckning
Beskriv projektytornas geografiska utsträckning med koordinater och bifoga
kartmaterial. Projektytornas storlek skall bestämmas i hektar med en osäkerhet mindre
än ±2,5%.

Beskrivning av provytor
>>
Län, kommun, närmsta stad med
logimöjlighet
Skogsbeståndsbeteckning/
fastighetsbeteckning
Beskriv provytornas geografiska utsträckning med koordinater och bifoga kartmaterial.
Projektytornas storlek skall bestämmas i hektar med en osäkerhet mindre än ±2,5%.
Baseline
Val av baseline-metod
>>
Beskriv valet av baseline som ett av följande alternativ:




baserat på kontrollyta;
baserat på jämförbara ytor ifrån riksinventeringen av skog (beskriv då även hur
ett representativt urval skall göras);
baserat på en kombination av ovanstående.

Beskriv de olika typerna av baselines som kommer att användas om projektytor skall
inkluderas som är av olika typ.
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Beskrivning av provytor för baseline
>>
Län, kommun, närmsta stad med
logimöjlighet
Skogsbeståndsbeteckning/
fastighetsbeteckning
Beskriv provytornas geografiska utsträckning med koordinater och bifoga kartmaterial.
Projektytornas storlek skall bestämmas i hektar med en osäkerhet mindre än ±2,5%.
Mätning och beräkning
Detaljerad mätplan för baselineytorna
>>
Beskrivning av mätning av de kolpooler som skall övervakas för baseline-ytorna.
Beroende av vilka kolpooler som skall mätas inom skogsskötselsprojektet så behövs
baseline-data för dessa.


Beskrivning av mätning av de kolpooler som skall övervakas inom projektet.

Ytorna skall mätas vid starten av projektet och sedan i de intervall som anges nedan
under rubriken mät- och rapporteringsfrekvens. Mätmall återfinns i Bilaga 1. Mät- och
beräkningsinstruktion återfinns i Bilaga 2. Vid eventuell inkludering av kolpoolerna
markbundet kol och dött organiskt material skall härvid lämpliga beräkningsgrunder och
metoder tillämpas.
Detaljerad mätplan för kolpooler på projektytorna
>>
Beskrivning av mätning av de kolpooler som skall övervakas inom projektet.
Markkol, kol i dött organiskt material samt kol i levande biomassa. Provytornas
utläggning baserat på stickprovsteori, om stratifiering inte används så skall det visas hur
det leder till lägre osäkerhet.
Ytorna skall mätas vid starten av projektet och sedan i de intervall som anges nedan
under rubriken mät- och rapporteringsfrekvens. Mätmall återfinns i Bilaga 1. Mät- och
beräkningsinstruktion för levande biomassa återfinns i Bilaga 2. Vid eventuell
inkludering av kolpoolerna markbundet kol och dött organiskt material skall härvid
lämpliga beräkningsgrunder och metoder tillämpas.
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Osäkerhetsberäkning
>>
En summering av de osäkerheter som finns behäftade med fastställandet av kolsänkans
storlek. Osäkerheten uttrycks som medelfel av kolbestämningen i procent av respektive
kolpools kolinnehåll. Se Bilaga 3 för beräkningsinstruktion.

Mät- och rapporteringsfrekvens
>>
Mätningar skall genomföras för baseline-ytor och projektytor vid starten av projektet.
För att kunna mäta inbunden koldioxid vid ett senare tillfälle skall mätningar
genomföras kontinuerligt på baseline-ytorna och projektytorna.
Projektens rapporteringsfrekvens är beroende av vilket skogsskötselsprojekt som
genomförs. Mätning och rapportering skall dock minst ske med femårsintervall.
Beräkning av nettokoldioxidinbindning
Beräkning av nettoinbundna koldioxidekvivalenter
>>
De aggregerade nettoinbundna koldioxidekvivalenterna beräknas enligt nedanstående
formel:

Snetto = Sprojektytor – Sbaseline – FUprojekt + FSprojekt – Lprojekt + ISprojekt
Där,
Snetto = Nettosänka för projektet
Sprojektytor = Inbunden koldioxid i biomassa i samtliga projektytor
Sbaseline = Inbunden koldioxid i baselineytor
FUprojekt = Följdutsläpp för projektet
FSprojekt = Eventuella väsentliga Följdsänkor för projektet
Lprojekt = Eventuellt väsentliga Läckage för projektet
ISprojekt = Eventuell väsentliga Indirekta Sänkor för projektet
Inför varje verifiering av tredje part och ansökan om utfärdande av sänkkrediter för
nettoinbunden koldioxid skall en koldioxidinbindningsrapport framställas. En mall för
koldioxidinbindningsrapporten återfinns i Bilaga 4.
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En prognostisering av framtida nettosänka
>>
En prognos av framtida nettosänkan skall utarbetas för att kunna beräkna nettoinbunden
koldioxid enligt formeln ovan, samt med hjälp av de mätdata som erhålls vid
startmätningen av baseline- och projektytorna. Beroende av vilken/vilka
skogsskötselsaktiviteter som planeras genomföras kommer prognosen för framtida
nettosänka att skilja sig. Prognosen kan med fördel redovisas i en tabell enligt
nedanstående exempel:
År

Nettosänka
CO2

Inbunden
CO2 i
projektyta

Inbunden
CO2 i
baseline-yta

Följdutsläpp Följdsänkor

Läckage

Indirekt
sänka

0
1
2
3
…
Prognosens utformning och tidsperspektiv är beroende av skogsskötselsaktivitet.
Generellt skall prognosen göras för projektets livslängd, d.v.s. så länge
skogsskötselsaktiviteten bidrar till en ökad nettosänka, dock minst innevarande och
kommande handelsperiodens längd, högst 200 år.
Beskrivning och beräkning av följdutsläpp, läckage och följdsänkor
>>
Följdutsläppen representeras av direkta utsläpp som skogsskötselsaktiviteten ger upphov
till jämfört med Baseline. Dessa skall beskrivas och beräknas enligt Bilaga 5.
Följdsänkor, läckage och indirekta sänkor representeras av indirekta utsläpp och sänkor
som skogsskötselsaktiviteten ger upphov till jämfört med Baseline. I vanliga fall finns
inga skäl till att inkludera dessa om de inte synnerligen kan kopplas uteslutande till
skogsskötselsaktiviteten.
Riskhantering
>>
Ett riskhanteringsdokument skall utarbetas och bifogas vid registreringen av projektet.
Riskhanteringsdokumentet skall åtminstone innehålla de rubriker som beskrivs i Bilaga
6.
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Tredjepartsgranskning
>>
En tredjepartsgranskning av startmätningen (s.k. verifiering) av projektytorna och
baselineytorna skall genomföras av godkänd tredjepartsgranskare. Ett
verifieringsutlåtande enligt Bilaga 7 skall inkluderas i registreringsansökan.
Efter varje ny mätning och beräkning av projektytor och baselineytor för att utfärda
sänkkrediter motsvarande uppnådd nettosänka skall en ny verifiering genomföras av
tredje part. Ett verifieringsutlåtande enligt Bilaga 7 skall inkluderas i
registreringsansökan.
En tredjepartsgranskning av projektdesigndokumentet (s.k. validering) skall också
genomföras innan registrering av projektet kan göras. Ett valideringsintyg enligt Bilaga
8 skall inkluderas i registreringsansökan.
Eventuella andra miljökonsekvenser av projektet
>>
Beskriv eventuella andra miljökonsekvenser av projektet som kan påverka tredje part.
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Bilaga 1 - Mätmall
Sammanställning av beräknade värden

Datum
Mätsyfte97
Typa av projektyta
Namn yta
Ytans koordinater
Inkluderade kolpooler98

Enhet
År-månad-dag
Se fotnot
Baseline/Projektyta
Fastighets ID,
projektnamn
Latitud, Longitud,
GPS
L, D, M

Levande biomassa
Medelgrundyta
Antalet provytor
Storlek för provyta
Medelfel för uppmätt biomassa
Mängd biomassa på projektyta
Mängd inbundet CO2 på projektyta

m2
Antal
m2
%
m3, sk
ton CO2

Dött organiskt material
Antalet provytor
Storlek för provyta
Medelfel för uppmätt biomassa
Mängd biomassa på projektyta
Mängd inbundet CO2 på projektyta

Antal
m2
%
m3, sk
ton CO2

Markbunden koldioxid
Antalet provytor
Storlek för provyta
Medelfel för uppmätt markbundet kol
Mängd markbundet kol
Mängd inbundet CO2 på projektyta

Antal
m2
%
ton
ton CO2

Data

97 Mätsyftet kan vara att registrera data för beräkning av startmängd bundet CO2 eller kontrollmätning av kreditgrundande
inbunden CO2.
98
L =Levande biomassa, D = Dött organiskt material, M = markbundet kol
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Insamlad data för levande biomassa
Provyta

Träd
ID

Trädart Träddiameter
1 [mm]

Träddiameter
2 [mm]

Höjd
[m]

Krongränshöjd
[m]
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Insamlad data för dött organiskt material
Provyta

Parameter 1

Parameter 2

Parameter 3
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Insamlad data för markbundet kol
Provyta

Parameter 1

Parameter 2

Parameter 3
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Bilaga 2
Mät- och beräkningsinstruktion för koldioxidinnehåll i levande biomassa
Denna instruktion avser gallrade skogsbestånd med ett regelbundet nät av
gallringsvägar.
Datainsamlingsinstruktion
Medelgrundyta och variationskoefficient för denna bestäms med hjälp av relaskop på 10
systematiskt utlagda punkter mitt emellan gallringsvägarna (för att bestämma antalet
provytor).
Under förflyttning stegas och noteras vägavstånden för de vägar som passeras. Minst 10
vägavstånd mäts, jämnt fördelade över arealen. Medelvägavståndet beräknas.
Det antal provytor som krävs för önskad noggrannhet, beräknas med statistiska
hjälpfunktioner.
Provytornas läge markeras på beståndskarta med inlagt koordinatsystem med 100 m
upplösning. Ytorna utläggs systematiskt över hela arealen. I fält placeras ytorna på den
gallringsväg som ligger närmast den markerade punkten på kartan.
Ytorna görs rektangulära och placeras med mitten i mitten av gallringsvägen. Ytornas
storlek skall vara 300 m2 och bredden lika med medelavståndet mellan gallringsvägarna.
Ytornas längd i gallringsvägens längdriktning beräknas så att arealen blir 300 m2.
Ytornas hörn märks tillfälligt ut med stakkäppar. På alla träd inom provytan med
stamdiameter > 1 cm på 130 cm höjd från marken, målas ett + på stammen på 130 cm
höjd. Träd där stammen vidrör provytans tänkta yttergräns räknas tillhöra provytan om
mer än halva stamdiametern vid marken ligger innanför yttergränsen.
På samtliga träd inom provytan mäts och registreras trädslag och stamdiameter.
Diametern mäts med klave i hela mm vinkelrätt mot stammens längdriktning med
klavens linjal mot stammen vid det målade +- tecknet.
Beräkningsinstruktion
Torrvikten av den totala trädbiomassan ovan stubbhöjd beräknas för alla träd på
provytan med hjälp av Marklunds biomassafunktioner. För andra lövträd än björk
används funktionerna för björk. Biomassa i stubbe och rot beräknas med Peterson &
Ståhls funktioner.
Kolinnehållet i biomassan beräknas som 0,49 multiplicerat med biomassavikten och
räknas om i bunden koldioxid via multiplikation med 1/0,27.
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Mät- och beräkningsinstruktion för koldioxidinnehåll i dött organiskt material
[DRAFT] Dött organiskt material inkluderar olika sub-poler som måste estimeras på
olika sätt. Sandström et al. har utvecklat konstanter för att konvertera uppskattningar av
volymer av döda träd per nedbrytningsklass till biomassa för trädslagen tall, gran och
björk. Förna är uppskattat från tre olika källor (i) grovförna (ii) finförnan, definierat som
årligt fallande förna samt (iii) finförna under 2 mm. Grovförna inventeras inte utan
beräknas som 15 % av döda träd ovan mark, där 15 % är ett rent antagande. Finförna
från barrträd beräknas ur empiriska funktioner och finförna från lövskog från
biomassafunktioner för lövbiomassa. Finförnan anses endast vara en årlig kolsänka,
varefter det som kvarstår istället inkluderas i det organiska jordlagret. Finförna under 2
mm uppskattas genom att de organiska eller humiska jordlagren från en specifik yta
vägs och analyseras avseende kolinnehåll.
Mät- och beräkningsinstruktion för koldioxidinnehåll i markbundet kol
[DRAFT] Organiskt material i jordlager uppskattas genom att upprepat ta prov på
jordlagret i kombination med pedotransferfunktioner. Organiskt kol i jordlager som inte
analyseras bestäms genom att interpolera omkringliggande lager.
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Bilaga 3 - Beräkning av osäkerhet vid uppskattning av skillnad i
koldioxidbindning mellan kontrollbestånd (K) och bestånd som sköts med
tillväxtoptimerande aktiviteter (T).
Beteckningar och formler
CK = CK (år n) - CK (år 0) = Förändring av mängd trädbiomassa mellan år 0 och år n
för kontrollbestånd
CT = CT(år n) – CT (år 0) = Förändring av mängd trädbiomassa mellan år 0 och år n
för tillväxtoptimerade bestånd.
CT - CK

= Skillnad i tillväxt och koldioxidbindning efter n år mellan T
och K

se (CT – CK) =
och K

= Medelfelet till skillnaden i koldioxidbindning mellan T

= Variansen i tillväxt mellan provytor för K
= Antalet provytor för K

= Variansen i tillväxt mellan provytor för T
= Antalet provytor för T

se (CT – CK)/ ( CT - CK )

= Osäkerheten i uppskattad skillnad i koldioxidbindning.
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Figur 1. Osäkerheten i uppskattad skillnad i koldioxidbindning mellan T och K för olika tillväxtökning och
provyteantal.

Osäkerheten i de uppskattningar av förrådsförändringar som görs av RIS beräknas till i
medeltal 17% och beräknas som kvoten mellan medelfelet och medelvärdet.
Om vi räknar med en variationskoefficient för uppskattad tillväxt på 15 %, så ligger
osäkerheten för skillnaden mellan T och K under 17% med 10 provytor, om
tillväxtskillnaden är minst ca 50% (Figur 1). Vid lägre tillväxtökningar krävs fler
provytor för att samma osäkerhet ska erhållas.
Det bör påpekas att det erforderliga antalet provytor inte nämnvärt påverkas av arealen
på det bestånd som ska uppskattas. Det är dessutom så att en ökning av provytornas
areal inte resulterar i att en motsvarande minskning av provyteantalet kan göras med
bibehållen osäkerhet.
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Bilaga 4 - Kolinbindningsrapport
Datum
ID Skogsskötselsprojekt
Skogsskötselsaktivitet
Projektägare
Kontaktperson
Adress
Telefonnummer
Ackrediterad verifierare
Organisationsnummer
Kontaktperson
Adress
Telefonnummer
Inbunden koldioxid
Nedanstående inbindning av koldioxid har åstadkommits genom
skogsskötselsaktiviteter och är föremål för sänkkreditergivning.
År

Nettosänka
CO2

Inbunden
CO2 i
projektyta

Inbunden
CO2 i
baseline-yta

Följdutsläpp

Följdsänkor

Läckage

Indirekt
sänka

Följdsänkor

Läckage

Indirekt
sänka

0
1
…
Prognos för krediteringsperiod
Tidigare tillgänglig prognos för koldioxidinbindning
År

Nettosänka
CO2

Inbunden
CO2 i
projektyta

Inbunden
CO2 i
baseline-yta

Följdutsläpp

0
1
…
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Avvikelser
År

Nettosänka
CO2

Inbunden
CO2 i
projektyta

Inbunden
CO2 i
baseline-yta

Följdutsläpp

Följdsänkor

Läckage

Indirekt
sänka

0
1
…

Skäl till avvikelser

Underskrift
_____________________
[Ackrediterad verifierare]

______________________
[Projektägare]
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Bilaga 5
Exempel för beräkning av följdutsläpp vid projektaktivitet ”gödsling”
G1. Emissioner från produktion av näringsämne
E prod  E bränsle  E produktion  E hantering

Ebränsle   EFbränsle,i  tonbränsle,i
i

E produktion   ( EFnäringsämn e , j  GWP j )  ton näringsämn e
j

E hantering   ( EFdygn , j  GWP j )  ton näringsämn e  ndygn
j

Där,
Eprod = Emissioner från produktion av näringsämne.
Ebränsle = Emissioner från bränslen som används i produktionsprocessen (dessa bör vara
0 men det beror på vilken process som används).
Eproduktion = Direkta emissioner av växthusgaser från produktion av näringsämne, sk.
Processrelaterade emissioner.
Ehantering = Emissioner av växthusgaser som avgår vid hantering av näringsämnen.
EFbränsle, i = Emissionsfaktor för bränslei mätt i ton CO2/ton bränsle.
Tonbränsle,i = Ton använt bränslei produktionsprocess för använt näringsämne i projektet.
EFnäringsämne, j = Emissionsfaktor för växthusgasj per ton producerat gödsel som
uppkommer vid produktion av gödsel, mätt i ton växthusgas/ton näringsämne.
GWPj = Global uppvärmningspotential för växthusgasj.
EFdygn, j= Emissionsfaktor för växthusgasj per ton näringsämne som uppkommer vid
hantering av näringsämnet, mätt i ton växthusgas/ton näringsämne och dygn.
ndygn = antal dygn som näringsämnet hanteras innan det lastas för transport till
projektplatsen
G2. Transport av näringsämnen
E transport  E bränsle  E hantering

Ebränsle   EFbränsle ,i ,k  K bränsle ,i ,k  S i ,k
i

k

E hantering   ( EFdygn , j  GWP j )  ton näringsämn e  ndygn
j

Etransport = Emissioner relaterade till transporter av näringsämnen
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EFbränsle,i,k = Emissionsfaktor för bränslei som används vid transport av sträckak
Kbränsle,i,k = Bränslekonsumtion av bränslei angivet i ton per km vid sträckank
Si,k = Sträckak i km som näringsmedlet transporteras med bränsle i.
G3. Spridning av näringsämnen
E spridning   EFbränsle ,i  K bränsle ,timme ,i hi
i

Espridning = Emissioner från spridning av näringsämnen
Kbränsle, timme, i = Ton bränsle konsumerat per timme av bränslei
hi = Antal timmar som åtgår att sprida näringsämnen med bränslei
G4. Konstgödsel som reagerar med markkomponenter
E markemissi oner   EFmarkemissioner , j  GWP j  ton näringsämne
j

EFmarkemissioner, j = Emissionsfaktor för växthusgasj vid spridning på mark per ton
näringsämne
G5. Emissioner från ökad volym skogsråvara

E ökad volym  E skogsmaskiner  E förädling
Eskogsmaskiner   EFbränsle,i  K bränsle ,skogsmaskiner ,i
i

K bränsle,skogsmaskiner ,i  KAFMA,i  KAbaseline,i
E förädling   EFbränsle,i  K bränsle, förädling ,i
i

K bränsle, förädling ,i  KFFMA,i  KFbaseline ,i
KAFMA,i = Konsumtion av ton bränslei vid avverkning vid projektaktivitet.
KAbaseline,i = Konsumtion av ton bränslei vid avverkning utan projektaktivitet, i baseline
scenariot.
KFFMA,i = Konsumtion av ton bränslei vid förädling vid projektaktivitet.
KFbaseline,i = Konsumtion av ton bränslei vid förädling utan projektaktivitet, i baseline
scenariot.
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Exempel för beräkning av följdutsläpp vid projektaktivitet ”kortare
avverkningscykel”
A1. Emissioner från markpreparering

Emark   EFhektar , j  nhektar   prep
j

 prep  n prep , FMA  nbaseline

Emark = Emissioner av växthusgaser från markpreparering.
EFhektar,j = Emissionsfaktor för växthusgasj per hektar vid markpreparering mätt i
ton/hektar.
nhektar = Antal hektar som skall markprepareras.
 prep = Skillnad i antal markpreparationer mellan projektaktiviteten och baseline

nprep,FMA = Antal preparationer under projektaktivitetens livstid
nprep, baseline = Antal preparationer utan projektaktivitetens implementering under samma
tidsperiod som projektaktiviteten
A2. Emissioner från ökad volym skogsråvara

E ökad volym  E skogsmaskiner  E förädling
E skogsmaskiner   EFbränsle ,i  K bränsle,skogsmaskiner ,i
i

K bränsle, skogsmaskiner ,i  KAFMA,i  KAbaseline,i
E förädling   EFbränsle,i  K bränsle, förädling ,i
i

K bränsle , förädling ,i  KFFMA,i  KFbaseline ,i
KAFMA,i = Konsumtion av ton bränslei vid avverkning vid projektaktivitet.
KAbaseline,i = Konsumtion av ton bränslei vid avverkning utan projektaktivitet, i baseline
scenariot.
KFFMA,i = Konsumtion av ton bränslei vid förädling vid projektaktivitet.
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KFbaseline,i = Konsumtion av ton bränslei vid förädling utan projektaktivitet, i baseline
scenariot.
Exempel för beräkning av följdutsläpp vid projektaktivitet ”fler träd vid
nyplantering”
T1. Emissioner från ökad användning av skogsmaskiner vid plantering

E skogsmaskiner   EFbränsle ,i  K bränsle,skogsmaskiner ,i
i

K bränsle,skogsmaskiner ,i  KAFMA,i  KAbaseline,i
T2. Emissioner från ökad volym skogsråvara

E ökad volym  E skogsmaskiner  E förädling
E skogsmaskiner   EFbränsle ,i  K bränsle,skogsmaskiner ,i
i

K bränsle,skogsmaskiner ,i  KAFMA,i  KAbaseline,i
E förädling   EFbränsle,i  K bränsle, förädling ,i
i

K bränsle, förädling ,i  KFFMA,i  KFbaseline ,i
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Bilaga 6 - Riskhanteringsdokument
Innehållet i riskhanteringsdokumentet bör tydligt redovisa hur projektutvecklaren har
tänkt hantera de risker som enligt ovan förda analys föreligger vid implementeringen av
ett kolsänkeprojekt.
Riskhanteringsdokumentet innehåller även några formkrav som skall redovisa att
projektägaren har genomfört en viss typ av analys eller genomfört någon specifik åtgärd
för att garantera att en viss risk har hanterats.
Riskhanteringsdokumentet återspeglar endast de risker som berör projektägaren, och
som projektägaren rimligtvis kan göra något åt. Systemrisker, t.ex. institutionella risker
som anges i avsnittet om risker, hanteras alltså inte i det riskhanteringsdokument som
projektägaren åläggs att frambringa vid registreringen av ett projekt.
Innehåll i riskhanteringsdokumentet
Rubrikerna nedan skall utgöra en mall för innehållet i dokumentet och verka som
vägledning för projektägaren. Nedan ges en översiktlig beskrivning av innehållet.
Varaktighet
Projektägaren bör föra en diskussion om huruvida projektklustret kommer att bidra till
kortsiktig och långsiktig varaktighet. Referenser till nettoberäkningen för inbunden CO2
bör göras och hur lång tid som projektklustret beräknas vara aktivt.
Försäkring av temporära sänkkrediter
En kopia av ett försäkringsbrev eller referens till ett försäkringsnummer skall bifogas
för att påvisa att en försäkring är tecknad. Försäkringen skall täcka kostnaden att köpa
utsläppskrediter från ett godkänt handelssystem om eventuella naturliga störningar
uppkommer.
Köpebrev för sänkkrediter
Ett köpebrev för sänkkrediterna bör inkluderas som innehåller köparens namn, antal
sänkkrediter, pris och säljarens fulla ansvar för att sänkkrediter levereras vid en specifik
tidpunkt. Dessa handlingar är konfidentiella.
Inskrivningshandling till fastighetsregistret
En inskrivningshandling till fastighetsregistret skall inkluderas för att visa att
projektutvecklaren ämnar föra in CO2-skulden i fastighetsregistret. Vid kreditgivningen
skall samma handling användas som underlag för införandet av CO2-skulden i
fastighetsregistret.
Specifik risk för kolsänkeprojektet
För att kunna göra en bedömning av hur stor risken är att drabbas av naturliga
störningar i den klimatzon och den typ av skog som växer i projektområdet skall en
specifik risknivå beräknas för ett kluster av projekt. En specifik risk för respektive
naturlig störning som kan förekomma i projektområdet skall redovisas, varpå den
sammanvägda risken för naturliga störningar skall beräknas.
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Bilaga 7 - Verifieringsutlåtande
Datum
ID Skogsskötselsprojekt
Skogsskötselsaktivitet
Projektägare
Kontaktperson
Adress
Telefonnummer
Ackrediterad validerare
Organisationsnummer
Kontaktperson
Adress
Telefonnummer

Verifieringstext

Verifierad inbunden koldioxid
År

Nettosänka CO2

Inbunden
CO2 i
projektyta

Inbunden
CO2 i
baseline-yta

Följdutsläpp

Läckage

Följdsänkor

Underskrift

_____________________
[Ackrediterad verifierare]
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Bilaga 8 - Valideringsintyg
Datum
ID Skogsskötselsprojekt
Skogsskötselsaktivitet
Projektägare
Kontaktperson
Adress
Telefonnummer
Ackrediterad validerare
Organisationsnummer
Kontaktperson
Adress
Telefonnummer

Beskrivning av utförd validering av projektdesigndokument

Underskrift

_____________________
[Ackrediterad verifierare]
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Appendix M – 1 ERPA - Emission Reductions
Purchase Agreement
9.5.4 Parter
Parterna i detta avtal består av en Säljare (Klusterägare) av sänkkrediter och en Köpare
av desamma. Säljare (Klusterägare) är [XX AB], representerade av [namn namn],
härefter refererad till som ”Säljare” eller ”Säljaren”. Köpare är [XX AB], representerade
av [namn namn], härefter refererad till som ”Köpare” eller ”Köparen”.
9.5.5 Kontraktsperiod
Kontraktet gäller under perioden [xxxx-xx-xx (startdatum) till xxxx-xx-xx
(utgångsdatum)]. Kontraktsperioder specificeras närmare i Bilaga 1 till detta kontrakt.
9.5.6 Försäljning och köp av sänkkrediter
Säljaren förbinder sig att genom kolsänkeprojekt skapa och till Köparen sälja den
miniminivå sänkkrediter per projektperiod som anges i Bilaga 1. Köparen förbinder sig
att varje projektperiod köpa den i Bilaga 1 angivna miniminivån sänkkrediter.
Om kolsänkeprojektet under en period skapar sänkkrediter över miniminivån ska
[Köparen erbjudas att köpa även dessa [till det angivna priset]] [Säljaren vidarebefordra
dessa till Köparen och avräkna mot antalet sänkkrediter som ska levereras
nästkommande period, tills det totala antalet sänkkrediter under alla perioder i detta
kontrakt är levererat till Köparen]. [Har Säljaren rätt att [utan/med hembud till Köparen]
sälja till tredje part].
9.5.7
Om kolsänkeprojektet under en period genererar för få sänkkrediter i förhållande till
minimiantalet ska punkt [xx], ”Undlåtenhet av leverantören att leverera minimiantalet
sänkkrediter” i detta kontrakt tillämpas.
9.5.8 Pris och betalningsvillkor
Köparen ska till Säljaren erlägga [xx SEK] för varje sänkkredit som förvärvas. Priset
justeras genom [index YY] för varje framtida köpeperiod.
Betalningen ska erläggas [kontant] [till säljarens konto XX i bank YY] ,[annan
betalningsmetod] inom [xx] dagar från att sänkkrediterna överförts till Köparens konto.
Eventuella tillkommande skatter eller avgifter som uppstår genom transaktionen ska
betalas av [Köparen] [Säljaren] [delas lika mellan Köparen och Säljaren].
Validering av sänkkrediter utförd av godkänd tredjepartsgranskare betalas av
[Köparen/Säljaren].
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9.5.9 Ansökan om utfärdande och registrering av sänkkrediter
Ansökan om utfärdande av sänkkrediter ska utföras hos [kontoföringsmyndighet]. Efter
godkänd ansökan ska sänkkrediterna registreras på Säljarens konto hos
[kontoföringsmyndighet]. Vid transaktionen av sänkkrediter överförs de från Säljarens
konto till Köparens konto hos [kontoföringsmyndighet].
9.5.10 Försäkran och garantiåtaganden
Säljaren garanterar att det inte existerar några [legala, ägarmässiga,
organisationsmässiga] hinder för dem att ingå och fullfölja sina åtagande enligt detta
avtal.
Köparen garanterar att det inte existerar några [legala, ägarmässiga,
organisationsmässiga] hinder för dem att ingå och fullfölja sina åtagande enligt detta
avtal.
9.5.11 Undlåtenhet av Säljaren att leverera minimiantalet sänkkrediter
I de fall det hos Säljaren uppkommer en avvikelse av inbindning av koldioxid som
påverkar möjligheten att utfärda sänkkrediter alternativt ett överföringsproblem av
sänkkrediter till Köparen förbinder sig Säljaren att omedelbart [inom X tidsperiod]
meddela säljaren:





Detaljer över problemet och dess konsekvenser;
Det totala bortfallet av leverans av sänkkrediter till Köparen till följd av
problemet;
Den sannolika tidsramen inom vilken de bortfallna sänkkrediterna ska kunna
levereras och huruvida periodens och/eller kontraktets totala minimiantal
påverkas; och
Annan information rörande problemen som efterfrågas av Köparen.

[Om Säljaren tidigare levererat sänkkrediter till ett antal över de tidigare periodernas
miniminivå så att det ackumulerade antalet sänkkrediter Köparen har mottagit till dags
datum överskrider den totala miniminivån och dessutom täcker upp för sänkkrediterna
som förlorats ska det inte anses att Säljaren undlåtit att leverera minimiantalet
sänkkrediter.]
I fallet att Säljaren till följd av en avvikelse av inbindning av koldioxid inte kan leverera
minimiantalet sänkkrediter för den angivna perioden ska Köparen:
 [Acceptera bortfallet i de fall det är troligt att Säljaren kommer att kompensera
för bortfallet i påföljande kontraktsperiod.]
 [Begära att Säljaren upprättar en handlingsplan för att kompensera för bortfallet,
vilket innehåller nödvändiga justeringar i varje periods minimiantal sänkkrediter
enligt Bilaga 1];
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[Begära att Säljaren, på sin bekostnad, tillhandahåller utsläppsrätter för att
ersätta de förlorade sänkkrediterna]; eller
[Om produktionsproblemet eller överföringsproblemet är resultatet av någon av
punkterna under punkt [xx] ”Fullgörande av åtaganden enligt kontraktet” i detta
kontrakt, säga upp kontraktet.]

I det fall Säljaren undlåter att leverera sänkkrediter till följd av försumlighet, bedrägeri
eller medveten oaktsamhet har Köparen, utöver sina rättigheter vid produktions- eller
överföringsproblem, även rätt att säga upp detta kontrakt och begära ersättning för
kostnader och skada från Säljaren.
9.5.12 Fullgörande av åtaganden enligt kontraktet
Följande händelser klassas i detta kontrakt som misslyckanden att fullgöra åtaganden
enligt kontraktet:
 Endera parten inte uppfyller sina åtagande om betalning till den andra parten
inom [xx] dagar från det överenskomna enligt detta kontrakt;
 Endera parten bryter mot någon punkt i detta kontrakt och undlåter att inom [xx]
dagar från att skriftlig påpekan om undlåtenheten mottagits från den andra
parten åtgärda problemet;
 Endera partens försäkran och garantiåtaganden visar sig oriktiga;
 Påbörjan av konkursprocess för endera parten;
 Förändringar i ägarstrukturen hos endera parten som har en omfattande påverkan
på partens möjligheter att fullfölja kontraktet;
 Materiell försening av projektstart avseende kolsänkeprojektet som är
sänkkreditberättigat eller annan materiell försening av någon projektdel inom
detta kontrakt.
9.5.13 Uppsägning av kontrakt
Vid händelse av ena partens misslyckande att fullgöra åtaganden anligt kontraktet i
enlighet med punkt [x] ”Fullgörande av åtaganden enligt kontraktet” i detta kontrakt har
den andra parten genom skriftligt meddelande till parten som misslyckas med
fullgörande av sina åtaganden rätt att säga upp sina egna åtaganden i enlighet med detta
kontrakt. Rätten att säga upp sina åtaganden gäller under [xx] dagar efter att det
skriftliga meddelandet mottagits av motparten [genom rekommenderat brev med
kvittens].
Om parten som misslyckas med fullgörande av sina åtaganden har kommit tillrätta med
problemen som lett till misslyckande inom denna tidsperiod anses rätten för den andra
parten att säga upp kontraktet till följd av det aktuella misslyckandet förbrukad. Om
någon av parterna återigen misslyckas med fullgörandet av sina åtaganden påbörjas
uppsägningsprocessen på nytt.
Kontraktet kan även sägas upp av endera parten om denna genom Force Majeure blir
förhindrad att fullfölja sina åtaganden enligt kontraktet.
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Kontraktet sägs även upp vid en förändring av lagar som gör kontraktet ogiltigt
och/eller olagligt för endera eller både parter.
Kontraktet sägs per automatik upp på det av parterna i punkt [x] ”Kontaktsperiod”
angivna utgångsdatumet.
9.5.14 Tillägg etc
[Förändringar till kontraktet görs genom [xxx] och måste överenskommas av båda
parter.]
[Kontraktet är konfidentiellt.]
[Kontraktsspråk]
[Svensk lag är tillämplig på kontraktet. Tvister ska avgöras av [svensk domstol]]
9.5.15 Underskrifter
Datum
________________________
________________________
Säljare

Köpare

________________________
________________________
Namnförtydligande
________________________
________________________
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Bilaga 1 Minimiantal sänkkrediter
År
Kontraktsperiod
Minimiantal sänkkrediter perioden (ton CO2)
2010 [Specifika datum]
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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Denna rapport har skrivits i det syfte som redovisats i rapporten och vi
accepterar inget ansvar för dess användning till andra ändamål än detta.
•Bedömningar i Rapporten representerar vår kvalificerade bedömning baserat
på tillgängligt material samt tillvägagångssätt beskrivna i denna rapport.
•Vi har inom ramen för detta uppdrag inte utfört någon granskning eller
revision av det material och de uppgifter vi erhållit från uppdragsgivarna.
© 2011 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt
eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom
tryckning, kopiering etc.
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