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Umsögn Votlendissjóðsins um:

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt nr. 90/2006 (frádráttur vegna 
kolefnisjöfnunar)
Þingskjal 817 -  497 mál.

Álit Votlendissjóðsins
Stjórn Votlendissjóðsins fagnar frumvarpinu og telur mikilvægt að auka aðgerðir í 
loftlagsmálum með hagrænum hvötum og hvetur þingmenn eindregið til þess að samþykkja 
það.

Rökstuðningur
Á árinu 2018 setti ríkisstjórnin fram metnaðarfulla aðgerðaráætlun í loftlagsmálum sem samkvæmt 
henni „ . . . er hugsuð sem helsta tæki stjórnvalda til að tryggja að Ísland nái markmiðum  
Parísarsamningsins til 2030 og metnaðarfullu markmiði ríkisstjórnarinnar um kolefnishlutleysi árið 
2040."

Lögð var fram áætlun um 34 aðgerðir og m.a. var boðað átak í endurheimt votlendis sem beinist að 
því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Aðrar lausnir beinst m.a. að bindingu kolefnis s.s. með 
skógrækt og landgræðslu. Aðgerðaráætlunin nær til næstu fimm ára en einnig að hún skuli 
endurskoðuð.

Frumvarpið
Með frumvarpinu gefst fyrirtækjum möguleiki á að telja fram hluta af framlögum til loftlagsmála til 
frádráttar á tekjum. Það er því viðbótar kostnaður við áætlun ríkisstjórnarinnar í formi lægri 
skatttekna. Votlendissjóðurinn telur það jákvætt þar sem ljóst er að bæta þarf í fjárframlög með 
efnahagslegum hvötum og beinum stuðningi í loftlagsmálum til þess að árangurinn verði sýnilegur og 
ásættanlegur.

Það er mikilvægt að hafa í huga, þegar rætt er um að loftlagsmál séu kostnaðarsöm, að ef ekki tekst 
að ná markmiðum Parísarsamningsins árið 2030 verður kostnaður samfélagsins verulega miklu meiri 
en nú er verið að ræða um. Brýnir Votlendissjóðurinn þingmenn til þess að bæta við fjármagni til 
loftlagsmála til að tryggja að markmið Sameinuðu þjóðanna náist árið 2030. Það er skynsamlegt að 
bæta við fjármagni nú til aðgerða til að koma í veg fyrir aukinn kostnað síðar.
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Í samtölum við forráðamenn fyrirtækja verðum við vör við aukinn áhuga þeirra til að leggja sitt af 
mörkum í loftlagsmálum jafnframt því að kolefnisjafna hluta rekstrar. Það skiptir ekki hver stærð 
fyrirtækjanna er, en meðvitund er að aukast um mikilvægi þess að ekki bara að kolefnisjafna heldur 
einnig að draga úr losun gróðurhúsalofttegund og annarri mengun við rekstur fyrirtækja.

Áhrif endurheimtar votlendis
Í áætlun ríkisstjórnarinnar segir ma.: „Einstaka aðgerðir eru þess eðlis að tiltölulega auðvelt er að 
stýra árangri með reglusetningu eða fjármagni, s.s. kolefnisbindingu með skógrækt og landgræðslu 
eða endurheimt votlendis, sem er fjármögnuð af hinu opinbera."

Í greinagerð frumvarpsins segir: „Í ljós hefur komið að endurheimt votlendis sem ræst hefur verið 
fram  og ekki nýtt er einnig áhrifarík aðgerð við að binda gróðurhúsalofttegundir."

Til þess að ná markmiðum Parísarsamningsins þurfa allir að leggjast á árarnar og nýta þarf allar 
aðgerðir sem völ er á. Til þess að ná markmiðum ríkisstjórnarinnar um kolefnishlutlaust Ísland árið 
2040 er ljóst að til þarf veigamiklar aðgerðir. Endurheimt votlendis hefur sýnt sig vera mjög 
áhrifamikil aðgerð þar sem ávinningur kemur mjög fljótt í ljós.

Rannsóknir íslenskra vísindamanna hafa sýnt fram á að með því að endurheimta votlendi er hægt að 
stöðva losun gróðurhúsalofttegunda með sem svarar 20 tonnum af CO2 ígildum að meðaltali á hvern 
hektara á ári. Þessar niðurstöður styðja við niðurstöður Vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna.

Hér á landi er talið að helmingur alls votlendis hafi verið ræst fram sem svarar 4.200 km2 (420.000 
hektarar). Af því eru 520 km2 (52.000 ha) nýttir undir tún og annað ræktarland og 36 km2 eru undir 
skóglendi. Síðan má reikna með að talsverður hluti sé notaður fyrir beit. Gera má því ráð fyrir að um 
250.000 hektarar séu tiltækir sem hægt væri að beina sjónum sínum að þegar kemur að endurheimt 
votlendis og því ærið verkefni framundan.

Sérstaða Votlendissjóðsins
Votlendissjóðurinn hefur ákveðna sérstöðu hér á landi. Aðferðarfræði hans er sú að tengja saman 
landeigendur, sem vilja leggja sitt að mörkum í loftlagsmálum, við fyrirtæki sem t.d. vilja 
kolefnisjafna hluta af rekstri sínum. Þá hafa fimm tugir einstaklinga lagt sitt lóð á vogarskálarnar með 
framlagi til sjóðsins. Það er síðan hlutverk sjóðsins að fá aðila til að annast framkvæmdir við 
endurheimt og í lokin að staðfesta þær og vakta í tiltekin tíma. Niðurstaðan -  ávinningurinn kemur 
ekki aðeins Íslandi til góða heldur reiknast sem skilvirk aðgerð í loftlagsmálum fyrir alla.

Fulltrúar Votlendissjóðsins eru ávallt reiðubúnir að mæta á fundi nefnda Alþingis og ræða álit 
sjóðsins á þessu máli sem og öðrum tengdum loftlagsmálum.

Reykjavík, 25. mars 2019 

F.h. Votlendissjóðsins

Bjarni Jónsson 
framkvæmdastjóri
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