
Yggdrasill Carbon
Ábyrg kolefnisjöfnun í íslenskri náttúru



Um YGG
• Fyrirtæki stofnað á Egilsstöðum árið 2020.

• Stofnendur voru búnir að vera í bindingarhugleiðingum frá 2010.

• Stofnendur eru Hilmar Gunnlaugsson, Kolbeinn Hilmarsson og David Blumer.
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Yggdrasill Carbon
• Erum að vinna í nýskógræktarverkefnum.

• Einnig að skoða aðra möguleika á kolefniseiningum.

• Leggjum mikla áherslu á traust og vönduð vinnubrögð.

• Stuðlum að framgangi vottaðra kolefniseininga.

• Vinnum með mismunandi staðla:
• Skógarkolefni (nýskógrækt)
• Gold Standard (nýskógrækt)
• VERRA (eldri skógar)

• Hófum framkvæmdir í lok febrúar 2022 eftir ríflega tveggja ára undirbúning.

• Finnum fyrir gríðarlegum áhuga.



Loftslagsverkefni
• Skógrækt er mikilvæg aðgerð í baráttunni gegn loftslagsbreytingum.

• Vottun eykur gagnsæi á þessum markaði og tryggir að verkefni hafi raunverulegan ávinning í baráttunni.

• Viljum styðja við alla anga sjálfbærrar þróunar, umhverfislega, félagslega og efnahagslega.



Framkvæmdir
• Mikilvægi vottunar er gríðarlegt.
• Í ár munum við planta 500-600 þúsund plöntum.

• Skógræktarverkefni þurfa aðgang að þolinmóðu fjármagni.



Gold Standard
• Skráð hjá Gold Standard í ársbyrjun 2022 sem verkefnaeigendur.

• Skráum fyrsta verkefnið okkar hjá þeim á næstu vikum.
• Kröfur Gold Standard eru strangar.
• Lærdómsríkt og tímafrekt ferli.



Hlutverk YGG í verkefnum
• Fjármagnar verkefni og sér um verkefnastjórn, í henni felst meðal annars:

• Umsókn um framkvæmdaleyfi
• Plöntukaup
• Gróðursetning
• Girðingarvinna
• Jarðvinnsla
• Slóðagerð
• Vottun verkefnis
• Skráning verkefnis
• Verkefnastýrir verkefninu til 50 ára



Hlutverk landeiganda
• Leggur til land til skógræktar í 50 ára kolefnisbindingarverkefni.

• Sér um almennt eftirlit með girðingum.
• Leggjum mikið upp úr því að vinna með landeigendum að skapa verðmæti á sinni jörð.
• Landeigandi fái hlutdeild í kolefnisbindingu.
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