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Utveckling av handelssystemet
• Möjlighet till klimatnytta i
skogen
• Utveckling av systemet sedan
2005
• Intryck av andra handelssystem
• Generella trender, politiskt
fokus
• Land Use, Land use Change and
Forestry (LULUCF) är grunden
• Åsikter från intressenter
• Utmaningar längs vägen
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Några initiativ kring koldioxidkrediter
EU ETS
Kanadensiska
koldioxidsänkor

Kyotoprotokollet
LULUCF, JI

Japanska
koldioxidsänkor

Kaliforniska Climate
Action Reserve

Frivilliga system
System med obligatoriskt
deltagande
Inaktiva system
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Australien

Kluster av skogsbestånd skapar varaktighet
Enskilt bestånd - Inbindning av koldioxid
Biomassa/
koldioxid

Med tillväxtåtgärd

Avverkning

Utan tillväxtåtgärd
Normal tillväxt i ett

bestånd
Koldioxidsänkan
ej varaktig!

Tid

Kluster av bestånd - Inbindning av koldioxid
Tillväxt per Ha och år

Biomassa/
koldioxid

Skillnaden mellan baseline och bestånd med
tillväxthöjande skogsvårdsprojekt är underlag för
koldioxidsänkans storlek

Kluster av bestånd med olika ålder
som avverkas vid olika tidpunkter
är lösningen för en varaktig
koldioxidsänka!

Kluster av bestånd
med tillväxthöjande
skogsvårdsprojekt
Med tillväxtåtgärd

Baseline

Utan tillväxtåtgärd

Tid
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Exempel på varaktig koldioxidsänka: inbindning
av koldioxid under 10 år i skogskluster
Med tillväxthöjande åtgärder, ton
koldioxid under 10 år
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Total ökad varaktig koldioxidsänka:
45 - 31 = 14 ton CO2

Merinbindningen genom ökad
tillväxt skapar varaktig
koldioxidsänka.
I exemplet 10 ton koldioxid.

Utan tillväxthöjande åtgärder, ton
koldioxid under 10 år
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Koldioxidsänka år 0
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Total ökad varaktig koldioxidsänka:
34 - 30 = 4 ton CO2
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+4

Tillväxt
år 0-10

Avverkning Ökad koldioxidår 10
sänka år 10

Ursprunglig nivå i skogskluster
Kluster med åtgärd
Kluster utan åtgärd

Konceptet med skogskluster är ett
kostnadseffektivt sätt att öka klimatnyttan
Skogsägare

Klustersamordnare

Betalning för
tillväxthöjande
åtgärder

Avtal
Emissions
Rights Purchase
Agreement

Ex: Sveaskog

Skoglig koldioxidkredit

Ex: Sveaskog och privata
skogsägare
Varaktig inbindning av
koldioxid

Skogsägarna deltar i klustret och
ansvarar för att skapa klimatnytta
genom tillväxthöjande åtgärder.
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Köpare

Klustersamordnare ansvarar
för optimering av
koldioxidsänkan och betalar
skogsägarna för att
genomföra de tillväxthöjande
åtgärderna.

Ex: LKAB

Betalning för
skoglig koldioxidkredit

Köparen betalar
Klustersamordnaren i
förskott för beräknad
framtida leverans av
skogliga koldioxidkrediter.

Viktiga delar i ett tillförlitligt system för att skapa
skogliga koldioxidkrediter
1
Aktivare
skogsskötsel

Skogsägare
• Identifierar
bestånd till
projekt

2
Valideringsprocess

Klustersamordnare
• Upprättar
projektdesigndokument
• Ansöker om att
registrera projekt
Valideringsorgan
• Projektdesigndokument valideras
av tredjepart
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3
Övervakning
av projekt

4
Verifiering
av projektet

Skogsägare eller VerifieringsKlusterorgan
samordnare
• Koldioxid• Övervakar
inbindningen
tillväxten i
verifieras av
skogsklustret.
tredje part

5

6

Utfärdande
av skogliga
koldioxidkrediter

Överlåtelse av
skogliga
koldioxidkrediter

Programmyndighet
• Utfärdar skogliga
koldioxidkrediter
till klustersamordnare

Klustersamordnare och
Köpare
• Överlåtelse av
skogliga
koldioxidkrediter
från klustersamordnare till
köpare
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