5.2.2019

Mihin ongelmaan IBC-Carbon hakee ratkaisua?

Metsien hiilivarastot ovat
arvokkaita monimuotoisuudelle
www.ibccarbon.fi
@IBCCarbon
Martin Forsius
Tutkimusprofessori
Suomen ympäristökeskus SYKE

Metsätalous

Hiilen sidonta/
ilmastonmuutoksen
hillintä

Optimointi

Monimuotoisuuden
suojelu

 IBC-Carbon tutkimuskysymys: Miten metsien suojelu ja metsien
luonnonhoidon kehittäminen voi hyödyntää samanaikaisesti sekä
monimuotoisuuden turvaamista että ilmastonmuutoksen hillintää?

Monimuotoisuuskato on yhtä haastava
ongelma kuin ilmastonmuutos
● IPBES-paneelin ennusteiden mukaan
vuoteen 2050 mennessä menetetään
luonnon monimuotoisuudesta globaalisti
noin 40 %
● Kansallisen biodiversiteettistrategian
(2012) tavoite on pysäyttää luonnon
monimuotoisuuden kato vuoteen 2020
mennessä
● Suomessa metsien monimuotoisuuden
merkittävin uhka on lisääntyvä
puunkorjuu
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Esimerkki Suomesta: Yleisten metsälintujen (17 lajia) tiheyksien kehitys
talvikaudella 1959-2012
Indeksin arvo 1959 = 1.0
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Lähde: Lehikoinen ja Virkkala 2018

Hiilen kierron mallinnus

Ratkaisukeinoja: hiili ja monimuotoisuus
● Metsien kasvun ja hiilensidonnan laskennan tarkentaminen
– erityisesti vanhat metsät
● Metsänkäsittelymenetelmien kestävyyden edistäminen
● Kehittyneet monimuotoisuutta, hiiltä, ekosysteemipalveluita ja kustannuksia huomioivat analyysit
maankäytön suunnittelun tueksi
● Kannustinjärjestelmän kehittäminen yksityisille
metsänomistajille – sekä monimuotoisuus että hiili samaan
järjestelmään
● Uuteen kaukokartoitusteknologiaan perustuvat arviointi- ja
seurantamenetelmät

● Metsän kasvumalli PREBAS
perustuu hiilitaseeseen
● Mallia on käytetty
skenaariotarkasteluihin
myös valtakunnallisella
tasolla

● Laskentamenetelmää on
testattu metsäisillä
suojelualueilla
● Esimerkkinä Evo KantaHämeessä
• Natura-alue
• Lisäksi vanhojen metsien
suojelualueita
● Vanhojen, kuusivaltaisten
metsien hiilensidonta on
keskeinen tutkimusaihe
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Suojelualueet turvaavat metsien monimuotoisuutta ja
hillitsevät ilmastonmuutosta
• Metsämallin tulos Evon alueella v.
2014 – 2099

Puuston hiilivarasto

Puuston keskitilavuus Evon
alueella

• Vaalenevilla alueilla puuston
tilavuus ja hiilivarasto kasvaa –
suojelualueet erottuvat
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m3/hehtaari/vuosi

Maaperän hiilivarasto

Metsän hiilensidonta
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Maankäytön suunnittelu

Metsänkäsittelyskenaarioiden vaikutusten arviointi

ZONATION järjestelmä

● Arvioidaan PREBAS mallilla
● Kehitetty sidosryhmien kanssa työpajassa
● Skenaariot:
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
• Ilmastonmuutoksen hillintä
• Monimuotoisuuden turvaaminen
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Background
Metsä ja julkishyödykkeet: monimuotoisuus ja hiili

Mitä ohjauskeinoja voisi olla?
• Metsäomistajien näkemys ja hyväksymishalukkuus erilaisista korvausjärjestelmistä

Markkinat
epäonnistuvat
Two strands
meet: julkishyödykkeiden tuotannossa
• Merkittävä syy monimuotoisuuden heikkenemiseen ja
• ilmastonmuutokseen
urgent need to conserve biodiversity
•• Huono
recent
economic
on PES
politiikka
voimistaaresearch
markkinoiden
epäonnistumista

• Mahdollisten keinojen joukko

New
instruments
Lisääntyvä
tarve & uusia lähestymistapoja
-• Monimuotoisuus:
bidding (green
auction)supistunut
systemsrahoitus
lisäongelmana
•- Ilmasto:
hillintätoimien
hitaus ja synergioiden puute
ecological
compensations
Finland
Tutkinnassa uudet ohjauskeinot
-- Ekologiset
kompensaatiot
some experience
on bidding in forestry
- Luonnonarvokauppa
-- developing
newkattamaan
experience
Metson virittäminen
myös on
hiilensidontaa,
ecological
compensations
METSO hiilipreemiolla

Ohjauskeino

Kesto

(Markku Ollikainen, HY)

Hiilikorvaus

Politiikka

pysyvä

yritykset

yritykset

tuki*)

Uusi tarpeen

Monimuotoisuuskorvaus (maksu)

pysyvä

valtio

BD-penni

tuki

Metso

Monimuotoisuuskorvaus (vuokra)

määräaikainen

valtio

BD-penni

tuki/vero

Metso

Hiilikorvaus

Pysyvä/määräa.

valtio

C-penni

xxxx

LULUCF

*) Markkina voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen
• Tuki uskottavampi pakollisessa markkinassa
• Vaatisi uusia päätöksiä (myös EU ehdottaa)

Metsien monimuotoisuuden
suojelun ydin: METSO

Rahoitus

Kompensaatiomarkkina

Hiilikorvaus (preemio)
• Lisäisyys: ei vaadita
• Kunnostettu elinympäristö (kompensaatio):
sidonta - kunnostuksen päästöt

Monimuotoisuuskorvaus
• METSO
• METSO hiilipreemiolla (hiilikorvaus)

(Markku Ollikainen, HY)
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Kaukokartoituksella tuotamme
lisää tietoa monimuotoisuudesta
ja hiilivarastoista

N. 1300 haapaa mitattu
Kotisen alueella

• Multispektri- ja muut aineistot

Kuusi
Mänty

Ilmastotavoitteet ja hiilinielujen
kasvattaminen: Suomi ja globaalitaso

Erittäin korkea
spatiaalinen resoluutio

Haapa
Koivu
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Suomen ilmastotavoitteet edellyttävät hiilinielujen kasvattamista

Mt CO2-ekv

Suomen ilmastotavoitteet edellyttävät hiilinielujen kasvattamista

Mt CO2-ekv
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(Ilmastopaneeli 2018)
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(Ilmastopaneeli 2018)
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1.5 oC tavoitteen saavuttaminen eri vaihtoehdoilla:
IPCC:n raportti
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