Projekttyp: Bevaring av skog, REDD+
Plats: Meghalaya, India
Projektstart: 2011
Projektutvecklare: Community Forestry Int.
Undvikna utsläpp sen start: 200 000 tCO2e

Khasi Hills Community Project
Högt upp i bergen i östra Himalaya ligger den indiska delstaten Meghalaya. Trots djupt
förankrade traditioner och respekt för naturen har skogen de senaste decennierna blivit hotad av
gruvdrift, skogsbränder, ökad bränsleanvändning, och ohållbara jordbruksmetoder. Genom att
köpa klimatkrediter från projektet Khasi Hills bidrar ni till att bevara de uråldriga himalaysiska
regnskogarna, samtidigt som ni stödjer lokalt entreprenörskap.
Om Projektet
Khasi Hills är det första skogsbevaringsprojektet i Indien, beläget på en av de platser på jorden där det
regnar allra mest. Projektet ger stöd och ekonomiska incitament för att bevara befintliga skogar och aktivt
regenerera degraderade skogar. Khasi Hills är en global hotspot för biologisk mångfald och regnskogen
i området kallas ibland ”molnskog” eftersom det regrar så mycket. För att minska risken för avskogning och
ta itu med fattigdom hos familjer på landsbygden har projektet upprättat mikrofinansgrupper. Idag finns
ca 50 sådana grupper. Mikrolånen möjliggör installationer av bränslesnåla spisar vilket leder till minskad
konsumtion av ved. Därmed minskar också föroreningen av rök inomhus, och på så sätt gynnar spisarna
både skogens och familjernas hälsa.
Kolbindningen
Projektet, som startades 2011, kommer under en 10-årsperiod bevara 15 000 hektar regnskog och därmed
binda 318 000 ton koldioxid. Men återplantering och bevaring är bara en del av projektet. Man fokuserar
också på hållbart skogsbruk och att bygga upp skogens resiliens, t.ex. så bygger man upp brandgator för att
förebygga och minska skadorna från skogsbränder.

Sociala Mervärden
Bevarandet av naturskog är inte bara nödvändigt för att reducera koldioxid i atmosfären, utan ger också
sociala mervärden för lokalbefolkningen. Med hjälp av försäljningen av klimatkrediter bidrar projektet
Khasi Hills till att bekämpa fattigdomen i området. Vid försäljningen av krediter fördelars premier till de
medverkande byarna, som sedan använder pengarna för utvecklingsprojekt i de området där behoven är
som störst. Genom att bilda grupper kan medlemmarna ta lån, till exempel för att börja med boskapshållning
eller olika typer av mikroföretag för att på så sätt förbättra sin privata ekonomi. Organisationen stödjer
grupperna kontinuerligt genom bidrag och stöd.
Projektet bidrar till följande Globala Hållbarhetsmål:

Hållbarhetsmål i fokus: Clean Water and Sanitation
Många av projektets medlemmar använder den extra inkomsten eller tillgång till lån för att investera i
fångstvattenkällor, öka vattenförråden och förbättra skyddet mot sjukdomar och föroreningar. I 59 samhällen
har man kunnat demonstrera att projektet haft en positiv påverkan på medlemmarnas hälsa and livskvalitet.
Sammanlagt har 2000 hushåll dragit nytta av nybyggda vattenresursanläggningar.
Framtida möjligheter
Förutom klimatnyttan har projektet också fokus på socioekonomiskt välbefinnande, och man arbetar aktivt för
att skapa social gemenskap och samarbete mellan byarna som deltar. I december 2018 organiserade man
en ”Self Help Group Meet and Fest”, med över 400 deltagare. Byarnas huvudmän, ungdomsvolontärer och
självhjälpsgrupper från 62 byar var närvarande. Man anordnade tillsammans tävlingar och föreställningar,
samtidigt som gemensamma upplevelser av projektet diskuterades. Eventet visar hur stor positiv påverkan
Khasi Hills haft både för människa och natur i delstaten, och det är sannolikt inte det sista av sitt slag.
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!
Kontakt:
info@zeromission.se
Tel: 08-346 565

