Affärsidé - Carbon Capture Company AB (CCC)

Erbjuder lokal klimatkompensation till företag som vill bidra till att bekämpa klimatförändringarna.
Kompensationen sker genom att köparen av certifikat bidrar till att öka kolsänkan i svenska skogar.
Tekniskt sker detta genom att spara en del av den årliga tillväxten i skogen samtidigt som nya skogar
etableras.

Målsättningen för Carbon Capture Company är att bidra till:

Parisavtalet – Artikel 5 – att bevara och om möjligt öka kolsänkan - En kolsänka är ett ökande kolförråd.
CCC´s mål är att säkerställa och på sikt öka kolsänkan i den svenska skogen vilket innebär att öka takten på
kolförrådsuppbyggnaden.

Skogsägaren får en ny produkt att sälja utöver skogsråvaran
CCC synliggör, kvantifierar och prissätter skogens klimatnytta.
CCC skapar ett ekonomiskt incitament för att öka skogens kolsänka.
Det ekonomiska incitamentet ska bidra till att öka aktiviteten i skogen i syfte att öka medeltillväxten då en
högre medeltillväxt innebär ett högre koldioxidupptag.

Parisavtalet - Artikel 5
Handlar om att öka
kolsänkorna, d.v.s att
öka inbindningen av
koldioxid.

Parisavtalet - Artikel 4
Handlar om att begränsa utsläppen.
Att aktivt arbeta med att minska
verksamhetens utsläpp.

Upptagning av CO2e förändras över tid

Trädens tillväxt varierar med åldern och den kulminerar när träden blir
25-50 år gamla beroende på var i landet träden växer.

För att medeltillväxten över tid ska bli så hög som möjligt i brukade
skogar så skördar man träden när de är cirka 70-90 år gamla.

Uppgtaget av koldioxid följer samma mönster som tillväxten.

Genom att skörda skogen vid rätt tillfälle så upprätthålls således
högsta möjliga koldioxidupptag.

Omräkningsfaktor för C1 modell – Sverige och regionalt
Underlag omräkningsfaktor för m3sk till koldioxidekvivalenter. Materialet baseras på Riksskogstaxeringens
fasta och tillfälliga provytor på produktiv skogsmark och samtliga provträd på dessa ytor. Registreringar på
12 500 - 13 000 provträd utförs varje år på produktiv skogsmark. Med hjälp av Marklunds funktioner
omräknas varje träd till totalbiomassa uttryckt som torrvikt som sedan ställs i relation till stamvolymen som
beräknas med Näslunds funktioner. Halva torrvikten antas bestå av kol som kan sedan omräknas till
koldioxidekvivalenter. På så sätt erhålls ett omräkningstal mellan stamvolym i m3sk och koldioxidekvivalenter
som representerar ett medelträd i Sverige eller en region.

Skogsnetto och prisbild certifikat
2021
Region västra Svealand, faktor
Skogsfastighet:
VP he:
m3sk/he
Totalt virkesförråd m3sk IB 2021
Totalt kolförråd IB 2021
Bonitet
Tillväxt m3sk 2021

1.31
Storfors Rammaren 1:2
1200
125
150000
196500
6,25
7500

Avverkning m3sk 2021 (70%)
m3sk kol i levande biomassa (30%)

5250
2250

Försäljning C1 cerifikat (ton CO2e motsvarar 1 C1 certifikat)
m3sk kol i levande biomassa (30%)
Omräkningsfaktor
Antal certifikat (-10% reserv)
Pris per certifikat
Intäkt försäljning C1 certifikat

2250
1.31
2653
50 SEK (100 SEK)
132.650 SEK

Intäkt skogsråvara

450 SEK / m3sk
2.362.500 SEK

Ökat skogsnetto

5.6%

C2 - Nya skogar etableras
C2 utgår från nybeskogning av restmarker som inte brukas. Det ökar mängden
träd i landskapet och därmed inlagringen av CO2e. Det sker när restmark som
inte används för livsmedelsproduktion eller kreatursbete ställs om till aktivt
brukad skogsmark. I Sverige finns cirka 140 000 hektar mark som kan
omvandlas till produktiv skogsmark. Om dessa ytor beskogas innebär det 280
miljoner nya träd.
Med C2 uppstår inte klimatnyttan direkt, utan gradvis under 45–60 år när den
nyanlagda skogen växer. Carbon Capture Company räknar fram hur mycket
mer CO2e som i medeltal finns inlagrad i den nya skogen jämfört med den
tidigare restmarken.
Skogen föryngringsavverkas när den nått mogen ålder, men återbeskogas igen
och brukas på ett aktivt sätt. I medeltal över lång tid blir då kollagret i den nya
skogen högre än vad det var när marken inte brukades. Den ökningen ligger
till grund för hur många C2-certifikat som ställs ut.
C2 är en ex-ante-kredit, där klimatnyttan uppstår gradvis efter köpet av
klimatkompensation. Certifikaten valideras när kolsänkan kan verifieras, efter
cirka 20 år.

Google Earth länk - ny skog

För försäljning av Certifikat ett (C1) krävs följande.
Minst 50% av intäkterna från sålda certifikat återinvesteras i skogsvård och klimatbefrämjandeåtgärder.
Dessa åtgärder delas in i två kategorier:
1. Åtgärder som ökar skogsägarens koldioxidinbindning (carbon handprint). D.v.s att långsiktigt förbättra
skogsvården genom t.ex. förädlade plantor eller andra tillväxthöjande åtgärder i syfte att binda mer
koldioxidekvivalenter.
2. Åtgärder som är kopplade direkt till skogsbruket och som sänker skogsägarens
koldioxidavtryck (carbon footprint), t.ex. att köra skogsmaskinerna på HVO diesel.

C1- Ökat SKOGSNETTO - Ett högre och stabilare kassaflöde
Antal utfärdade certifikat :
------------------------------------------

Virkesuttag :

När virkespriserna är höga tar sannolikt skogsägare ut lite extra ur skogen vilket
innebär att skogsägaren sparar mindre skog och får då ut färre certifikat att sälja.
Vi låga virkespriser sparar skogsägaren lite extra i skogen och får då ut fler certifikat
att sälja.

CCC Nordic’s affärsmodell
baseras på:
• Parisavtalet Artikel 5
• Hållbarhetsmålen 13 & 15
• Den gröna given

Vi tackar för er tid!
www.cccnordic.se

