
CommuniTree - Nicaragua

Om Projektet
CommuniTree är baserat i norra Nicaragua, och bönder erbjuds betalning för noggrant planterade och 
välskötta träd på sin egen mark. I projektet används olika inhemska arter av växter och träd och varierade 
odlingsmetoder, allt för att maximera tillväxten. Till exempel samplanteras kaffebuskar tillsammans med mindre 
grödor för att ge skugga och skydd mot jorderosion. För bönderna i projektet innebär träden ett skydd vid 
extremväder då de binder vatten, förhindrar jordskred och erbjuder skugga för djur, grödor och inte minst de 
över 1 000 familjer som bor i området. 

Kolbindningen
Sedan 2003 har man planterat träd och kaffebuskar på över 2 170 hektar. Men trädplantering är bara 
första fasen, och efter en period övergår man till hållbart skogsbruk. Det innebär att man kontinuerligt 
underhåller och gallrar träd så att skogen mår bra och tar upp maximalt med koldioxid. Över 650 000 ton 
CO2e har hittills bundits upp tack vare verksamheten och projektet fortsätter att växa för varje år. Projektets 
modell är så framgångsrik att konsulter från projektet utbildar Nicaraguas regering och andra myndigheter 
och projekt om metoder för att introducera trädplantering bland småbrukare.

Avskogning är en av de största orsakerna till klimatförändringarna. Ungefär 50% av ett träds vikt 
utgörs av kol, och när träden huggs ned frigörs det i atmosfären. Eftersom roten till problemet är 
lokalbefolkningens begränsade ekonomiska möjligheter, hjälper CommuniTree-projektet småbrukare 
att få nya inkomster genom att plantering och försäljning av träd och kaffe. Med hjälp av ny teknik 
och satellitbilder ökar man inte bara produktivitet på oanvänd mark, utan också transparens inom 
hållbart skogsbruk.

Projekttyp: Trädplantering med småbrukare
Plats: Esteli, Madriz, Nueva Segovia Nicaragua
Projektstart: 2010
Projektutvecklare: Taking Root 
Kolbindning sen start: 657 000 tCO2e



Sociala Mervärden
I projektet deltar över 700 småbrukare, vars arbete inte bara bidrar till global klimatnytta men också ökar 
välståndet i regionen. Deltagarna får betalt direkt för den ekosystemtjänst de skapar i sitt arbete, och en 
ytterligare effekt är att träden förbättrar betesmark, ger skugga och producerar virke och foder. Träden som 
gallras ut används också för att göra produkter i trä som sedan säljs lokalt i Nicaragua och Kanada. Totalt 
har trädplanteringen och det hållbara skogsbruket har också lett till över 3 600 nya arbetstillfällen, och att 
man introducerat kaffe-agroforestry i regionen. 

Hållbarhetsmål i fokus: Partnership for the Goals
För att ta tillvara på skogsavfall som sågspån, grenar och träbitar har ett unikt samarbete startats mellan 
Taking Root, som utvecklat CommuniTree, och ett kanadensiskt företag som arbetar med ugnar och 
industriförbränning, Thermotech Combustion. Målet är att ta fram en småskalig ugn som kan förfina 
skogsavfallet och därmed producera biokol. Detta kan sedan användas tillsammans med gödsel för att öka 
skörden i projektet, eller säljas vidare för att öka småbrukarnas inkomst.  

Framtida möjligheter
I projektet utbildas småbrukarna kontinuerligt i hur de kan ta hand om träden för att öka sin skörd. För att 
förutse problem och skapa mer transparens har Taking Root utvecklat mobilappen Farm-Trace. Genom 
appen samlar man in data på småbrukarens mark och jämför dessa med satellitbilder av trädtäcket i 
projektområdena. Arbetet kommer på sikt att leda till att man kan upptäcka och förebygga problemområden, 
och att man kan visa kunder resultatet av deras klimatkompensation.

Om oss
ZeroMission hjälper företag med klimatstrategier, beräkningar och klimatkompensation. Sedan 2006 har 
vi samarbetat med flera av Sveriges framsynta företag, och vår vision tillsammans med vårt systerföretag 
U&We är att med våra kunder och projektpartners bidra till planetnytta. Vi är övertygade om att företag 
både vill och kan bättre. Dessutom väljer kunder, konsumenter och affärspartners hellre produkter och tjänster 
som värnar om planeten. Alla vinner helt enkelt! 

Projektet bidrar till följande Globala Hållbarhetsmål:

Kontakt:
info@zeromission.se
Tel: 08-346 565


