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3. gr. 70/2012
[13. Kolefnisjöfnun: Þegar aðili hlutast til um aðgerðir annars aðila til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda og/eða binda kolefni úr andrúmslofti og notar staðfestingu á 
slíkum samdrætti eða bindingu til að jafna út sína eigin losun að hluta eða öllu leyti.] 2)

Frumvarp þetta er ótímabært að mati Náttúruverndarsamtaka Íslands.

• Kolefnisjöfnun er ekki nefnd í Parísarsamkomulaginu.
• Parísarsamningurinn snýst ekki um kolefnisjöfnun heldur fyrst og fremst um 

samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda.
• Ekki liggur fyrir hversu mikið magn verður unnt að binda með kolefnisjöfnun.1
• Ekki liggur fyrir hvaða reglur skuli gilda um bindingu kolefnis og hvernig hún 

skuli vottuð.
• Ekki liggur fyrir hvað endurheimt votlendis dregur mikið úr losun koltvísýrings 

(tonn á hektara á ári).
• Ekki hafa verið settar reglur um vottun kolefnisjöfnunaraðgerða. Hæpið er að 

setja lög um skattaafslátt vegna fjárfestinga sem ekki er vitað hvað árangri muni 
skila.

• Breytt landnotkun nýtist ekki nema að mjög litlu leyti við sameiginlega 
framkvæmd aðildarríkja Evrópusambandsins, Íslands og Noregs til að ná a.m.k. 
40% samdrætti í losun fyrir árið 2030.

1 Hugtakið kolefnisjöfnun er ekki skýrt í frumvarpinu, en hefur þessa merkingu skv. 13. tölul. 3.gr.l. 
nr. 70 /2012  m.s.br.: „Þegar aðili hlutast til um aðgerðir annars aðila til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda o g / eða binda kolefni úr andrúmslofti og notar staðfestingu á slíkum 
samdrætti eða bindingu til að jafna út sína eigin losun að hluta eða öllu leyti.“ Með hugtakinu í 
frumvarpinu sem hér um ræðir er því átt við aðrar aðgerðir en samdrátt í losun ghl.
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• Þegar á næsta ári ber aðildarríkjum Parísarsamkomulagins að kynna nýjar tölur 
um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda (ghl), og ljóst erað þeim kröfum 
verður ekki mætt með kolefnisjöfnun.

• Binding kolefnis er lán hjá framtíðinni þar eð trjáplöntur byrja ekki að binda 
kolefni fyrr en eftir um það bil áratug.

• Sú fullyrðing að Ísland hafi sett sér „framsækin markmið í loftslagsmálum“ stenst 
ekki. Nægir að benda á að Ísland mun ekki ná að uppfylla skuldbindingar sínar á 
síðara skuldbindingartímabili Kyoto-bókunarinnar, 2013-2020. Ennfremur, Ísland 
hyggst einungis draga úr losun ghl um 29% en Noregur og Svíþjóð ætla að draga 
úr losun um 40%, Finnland um 39% og Danmörk um 30%. Reyndar bætti 
Noregur við fimm prósentustigum og stefnir nú á 45% samdrátt fyrir 2030. Einnig 
skal bent á að allt frá því ríkisstjórn Ísland fyrst kynnti stefnu í loftslagsmálum 
árið 1995 hefur losun ghl á Ísland aukist jafnt og þétt.

• Enn er alls óvíst um að áform um orkuskipti í samgöngum nái fram að ganga. 
Alþingi þarf að forgangsraða og samdráttur í losun fyrir 2030 skiptir afar miklu.

• Á vettvangi Evrópusambandsins er nú rætt um auka samdrátt úr 40% í 55% miðað 
við 2005 -  í samræmi við ákvæði Parísarsamkomulagsins um endurskoðun 
landsframlaga aðildarríkjanna. Án efa verður Ísland að leggja sitt að mörkum. 
Kolefnisjöfnun með bindingu breytir engu þar um. Raunar hafa íslenskir ráðherrar 
skrifað undir yfirlýsingar um að brýna nauðsyn beri til að takmarka hækkun 
meðalhitastigs jarðar við 1,5°C.

• Losun frá landi er stór þáttur vandamálsins á heimsvísu. Þarar af er stærsti 
þátturinn losun vegna eyðingar regnskóga. Huga þyrfti að að lögum og reglum um 
innflutning vöru sem framleiddar eru við eyðingu regnskógum jarðar, svo sem 
pálmaolíu.

• Kolefnisjöfnun er ekki hægt að draga frá skuldbindingum Íslands gagnvart 
Parísarsamningnum á grundvelli loftslagsstefnu ESB. Reglur í samstarfi ESB, 
Íslands og Noregs um þessi efni leyfa ekki slíkan frádrátt nema að mjög 
takmörkuðu leyti. Sjá Aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar bls. 19:
„Losun sem tengist landnotkun, s.s. umhirðu skóga og framræslu votlendis, er að 
mestu leyti utan skuldbindinga ríkja í Kýótó-bókuninni og í regluverki 
Evrópusambandsins“

• Að gefa fyrirtækjum skattaafslátt mun því ekki reiknast á móti skuldbindingum 
Íslands. Ekki er svo að skilja sem slíkar aðgerðar séu gagnslausar. Þær geta verið 
mjög gagnlegar en á hinn bóginn er ekki skynsamleg t að veita fyrirtækjum 
skattaafslátt fyrir slíkar aðgerðir og losa þau jafnframt undan kvöðum um 
samdrátt í losun.
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https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/20181211_statement_en.pdf
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=b1bda08c-b4f6-11e8-942c-005056bc4d74


Í greinargerð með frumvarpinu segir:

Fyrra skrefið verður tekið með því að gangast undir skuldbindingar 
Parísarsamkomulagsins um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda.

Ísland hefur nú náð samkomulagi við Evrópusambandið um að hlutur Íslands í 
sameiginlegu framlagi aðildarríkjanna verði 29% samdráttur miðað við stöðuna 1990. 
Samkvæmt Parísarsamkomulaginu ber aðildarríkjunum að kynna ný landsframlög á næsta 
ári, og er eins og áður segir rætt um hækkun frá 40%-markmiði ESB og 
samvinnuríkjanna í 55%. Íslensk stjórnvöld standa frammi fyrir því að ákveða hver hlutur 
Íslands verður í slíkri aukningu.2

Nýverið hvöttu 11 þúsund vísindamenn til tafarlausra aðgerða til að forðast neyðarástand 
í loftslagsmálum. Meðal annars hvöttu þeir til að lögð yrðu há gjöld á losun kolefnis.

Kolefnisjöfnun
Í ársskýrslu Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) er spurt á bls. 17 (sbr. að ofan):

Gæti sjávarútvegur til dæmis nýtt fjármuni, sem ellegar færu í kolefnisgjald, og 
lagt í þann leiðangur að kolefnisjafna notkun á því magni olíu sem ekki er hægt að 
draga úr á næstu árum?

Í viðtali á Morgunvakt RÚV þann 12. Apríl sl. sagði formaður SFS, Jens Garðar 
Helgason:

... við erum sú atvinnugrein á Íslandi sem nú þegar er búin að ná 
Parísarsamkomulaginu. Við höfum dregið saman olíunotkun frá 1990 úr um 250 
þúsund tonnum í um 130 þúsund t3onn í dag. Þannig að við erum búin að ná 
ótrúlega miklum árangri og stefnum að því að ná enn frekari árangri í því að 
kolefnisjafna atvinnugreinina sem heild.

Fullyrðingu formannsins má reyndar draga í efa, en í stað þess að greiða kolefnisgjald 
upp á tvo milljarða sér Jens Garðar fyrir sér á að fyrirtæki í sjávarútvegi leggi til fé til að 
kosta skógrækt og endurheimt votlendis. Verði stjórnvöld við þessari ósk formanns SFS 
er hætt við að einn helsti hvati útgerðarmanna til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda

2 Ný markmið um samdrátt í losun ghl. Metnaður stjórnvalda hlýtur að standa til að kynna ný og 
metnaðarfyllri markmið á næsta ári um samdrátt í losun árið 2030. T.d. 29% af 40% gerir 72,5% en 72,5% 
af 55 = 40.
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https://sfs.is/wp-content/uploads/2019/04/SFS_Arsskyrsla_2019.pdf
http://www.ruv.is/sjonvarp/spila/morgunvaktin/23614?ep=7hhg23
https://www.mbl.is/200milur/frettir/2019/04/24/sjavarutvegur_gaeti_gert_enn_betur/


hverfi og losun aukist á ný. Svo virðist sem heil atvinnugrein átti sig ekki á 
loftslagsstefnu Íslands.

Mjög hefur dregið úr losun frá útgerð sl. 20-25 ár eða svo. Því má þakka kvótakerfinu og 
háu olíuverði. Hátt olíuverð hvatti sjávarútvegsfyrirtæki til að draga úr notkun olíu með 
fækkun skipa og fjárfestingu í orkusparandi aðgerðum.

Virðingarfyllst,

f.h. Náttúruverndarsamtaka Íslands,

Árni Finnsson.
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