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Grunnupplýsingar

Inngangur

Í þessum bækling má sjá fjögur einingasöfn vottaðra kolefniseininga. Þau skiptast í tvo
flokka; forvarnarverkefni (e. avoidance offsets) og bindingarverkefni (e.  removal
offsets).

Skilgreiningar

CO₂e

CO₂e er mælieining notuð til að halda utan um losunartölur fyrir allar
gróðurhúsalofttegundir en reiknaðar út í einu tonni koldíoxíðs, CO2 til einföldunar.

Kolefnisspor

Kolefnisspor er sú heildarlosun gróðurhúsalofttegunda (GHL) sem einstaklingur,
framleiðsla vöru eða lögaðili veldur á einu ári. Útreikningur á kolefnisspori skal lúta
alþjóðlegum reglugerðum um ábyrgan útreikning á kolefnisspori [1].

Vottuð kolefniseining

Ein kolefniseining er fjárhagsleg eining sem felur í sér sönnun þess að losun á einu tonni
CO₂e út í andrúmsloftið hafi sparast miðað við óbreytt ástand.  Slíka einingu er hægt að
nota til að sýna fram á kolefnisjöfnun á einu tonni af eigin losun GHL. Vottun slíkrar
einingar er sönnun þriðja aðila að verkefnið lúti alþjóðlegum reglugerðum um ábyrga
kolefnisjöfnun [2].

Kolefnisjöfnun

Kolefnisjöfnun felst í að nýta vottaðar kolefniseiningarnar á móti kolefnisspori og
tilgreina það á opinberum vettvangi.

Forvarnarverkefni (e. avoidance offsets)
Forvarnarverkefni snúast um að koma í veg fyrir losun og mæla mismunin í (t) CO₂e.
Ein vottuð kolefniseining samsvarar einu tonni sem í þessu tilviki hefur verið komið í
veg fyrir að losa.

Bindingarverkefni (e. removal offsets)
Bindingarverkefni snúast um að binda niður kolefni og aðrar GHL sem þegar hafa verið
losaðar út í andrúmsloftið, með skógrækt eða öðrum leiðum. 

 1. Nánar í ISO 14064
 2. Nánar tiltekið ISO 14064-2 og Tækniforskrift ÍST TS 92: 2022
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Einingasafn 1: Alþjóðlegt lífrænt gas

Lýsing:

Einingasafn 1 samanstendur af verkefnum sem lúta að notkun á lífrænu gasi, hvort sem það
er til orkuskipta og forvarnar þess að brenna jarðefnaeldsneyti.

Dæmi um verkefni í verkefnasafni

Gas eldavélar í Myanmar

Matreiðsla innanhúss á óhagkvæmum eldavélum er hljóðlátur morðingi.
Loftmengun frá heimiliseldagerð er ábyrg fyrir ótímabærum dauðsföllum yfir 4 milljóna
manna á ári — meira en HIV-alnæmi og malaría samanlagt. Hver eldavél dregur úr
viðarnotkun um að minnsta kosti 50%, sem dregur úr bæði álagi á skóga og eldsneytisútgjöld
heimilanna. Loftmengun minnkar um 80%, sem bætir heilsu og öryggi alls samfélagsins.
Kolefnislosun minnkar um 60%, eða fjögur tonn á ári, á hverja eldavél.

Lífrænt gas í Kenía

Afgangur af gróðurlausn úr lífgasferlinu er frábær lífrænn áburður sem bætir uppskeru – og
að hafa meira grænmeti til að selja veitir fjölskyldum aukatekjur.

Hindrun fyrir sumar fjölskyldur er kostnaðurinn við að beita lífgastækninni, áætlunin hefur
því hafið lánasamstarf við fjármálastofnanir. Með samstarfi við örfjármögnunarstofnanir á
landsbyggðinni og sparnaðarsamvinnufélögum er tryggt að kaupendur lífmeltuefna fái
hagstæðustu lánskjör. Tekjur af sölu kolefnislána koma notendum lífgass beint til góða í
formi stuðnings eftir sölu, þjálfun í lífhreinsun og annarri gagnlegri þjónustu.

Ath. að verkefnasafn getur breyst út frá framboði eininga.
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Einingasafn 2: Græn orka

Lýsing:

Einingasafn 2 samanstendur af verkefnum sem lúta að framleiðslu og nýtni grænnar orku.

Dæmi um verkefni í verkefnasafni

Sólarorku eldavélar í Tsjad

Hindrun fyrir sumar fjölskyldur er kostnaðurinn við að beita lífgastækninni, áætlunin hefur
því hafið lánasamstarf við fjármálastofnanir. Með samstarfi við örfjármögnunarstofnanir á
landsbyggðinni og sparnaðarsamvinnufélögum er tryggt að kaupendur lífmeltuefna fái
hagstæðustu lánskjör. Tekjur af sölu kolefnislána koma notendum lífgass beint til góða í
formi stuðnings eftir sölu, þjálfun í lífhreinsun og annarri gagnlegri þjónustu.

Vatnsaflsorka í Hondúras

Skortur á aðgengi að raforku er stórt vandamál í norðurhluta lýðveldisins Hondúras. Þetta
litla vatnsaflsorkuver, sem rennur úr ám, veitir landsnetinu endurnýjanlega orku (sem kemur
í stað hefðbundinna jarðefnaeldsneytisorkuvera), á sama tíma og það bætir gæði rafmagns
fyrir staðbundin samfélög í Colon-deild. Bætt aðgengi að rafmagni dregur einnig úr háð
eldsneytisviði, sem hjálpar til við að létta á þrýstingi við eyðingu skóga í nærumhverfinu.

Gas eldavélar í Myanmar

Matreiðsla innanhúss á óhagkvæmum eldavélum er hljóðlátur morðingi. Loftmengun frá
heimiliseldagerð er ábyrg fyrir ótímabærum dauðsföllum yfir 4 milljóna manna á ári —
meira en HIV-alnæmi og malaría samanlagt. Hver eldavél dregur úr viðarnotkun um að
minnsta kosti 50%, sem dregur úr bæði álagi á skóga og eldsneytisútgjöld heimilanna.
Loftmengun minnkar um 80%, sem bætir heilsu og öryggi alls samfélagsins. Kolefnislosun
minnkar um 60%, eða fjögur tonn á ári, á hverja eldavél.

Ath. að verkefnasafn getur breyst út frá framboði eininga.
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Lýsing:

Einingasafn 3 samanstendur af íslensku skógræktarverkefni

Súrefnisskógurinn er fyrsta verkefni Súrefnis og gróðursettur í samstarfi
við Skógræktina.

Grunngerð Súrefnisskógarins er samansett úr birki, alaskaösp og sitkagreni.

Áætlað er að hver hektari af skógræktarlandi bindi um 500-750 tonn Co2e og að 2000 - 2500
plöntum sé gróðursett á hvern hektara. Áætlað er að hver gróðursetning Súrefnisskógarins
standi í 50 ár og bindingin sem á sér stað er seld fram í tímann, ásamt einingunum sem koma
til með að myndast (ex-ante) og er þetta út frá aðferðarfræði Skógarkolefnis og unnið
áreiðanlega út frá ISO staðli 14064 og Tækniforskrift Stðalaráðs Íslands ÍST TS 92: 2022.

Koma allar ítranir Súrefnisskógarins til með að vera vottaðar þess bærum aðilum og skráðar í
Loftlagsskrá.

Súrefnisskógurinn 2022

Fyrsti hluti Súrefnisskógarins er staðsettur við Markarfljót, stutt labb frá þjóðveginum og í
beinni auglínu við Seljalandsfoss.  Að minnsta 100.000 plöntur verða gróðursettar næstu 3-4
árum eða um 37.500 tonn CO2e bundin a líftíma skógarins.

Einingasafn 3: Íslensk skógrækt
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Lýsing:

Einingasafn 4 samanstendur af íslenskum og erlendum skógræktarverkefnum

Dæmi um verkefni í verkefnasafni

Súrefnisskógurinn 2022

Fyrsti hluti Súrefnisskógarins er staðsettur við Markarfljót, stutt labb frá þjóðveginum og í
beinni auglínu við Seljalandsfoss.  Rúmlega 29.000 plöntur fóru ofan í jörðu í þessum fyrsta
hluta verkefnisins.

Grunngerð Súrefnisskógarins er samansett úr birki, alaskaösp og sitkagreni. 

Áætlað er að hver hektari af skógræktarlandi bindi um 500-600 tonn Co2e og að 2000 -
2500 plöntum sé gróðursett á hvern hektara. Áætlað er að hver gróðursetning
Súrefnisskógarins standi í 50 ár og bindingin sem á sér stað er seld fram í tímann, ásamt
einingunum sem koma til með að myndast (ex-ante) og er þetta út frá aðferðarfræði
Skógarkolefnis og unnið áreiðanlega út frá ISO staðli 14064 og Tækniforskrift Stðalaráðs
Íslands ÍST TS 92: 2022.

Skógrækt i Níkaragva

Nicaforest er með 490 hektara land til  umráða og miðar að því að stuðla að sköpun
sjálfbærrar virðiskeðju með því að vinna náið með staðbundnum landeigendum í
sameiginlegu ávinningskerfi. 

Nicaforest áætlunin er á tilraunastigi og er vottuð af Gold Standard and Forestry Stewardship
Council (FSC). Norska fyrirtækið Across Forest AS er verkefnisstjóri og dótturfyrirtækið,
Nicaforest Plantations S.a í Santo Tomas, Chontales-héraði í Níkaragva, rekur áætlunina í
Níkaragva.

Ath. að verkefnasafn getur breyst út frá framboði eininga.

Einingasafn 4: Alþjóðleg skógrækt
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Heimsmarkmið

sameinuðu þjóðanna
 

1. Alþjóðlegt lífrænt gas

 
Verð: 1900-2100 kr / (t)
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2. Græn orka þróunarríki

 
Verð: 2300-2500 kr / (t)

CO2e
 

 
 
 

3. Íslensk skógrækt
 

Verð: 4200 kr / (t) CO2e
 

 
 
 

4. Alþjóðleg skógrækt

 
Verð: 4900-5100 kr / (t)

CO2e
 

 
 
 

Yfirlit

Nánari upplýsingar á surefni.is og í surefni@surefni.is
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