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Kröfur Náttúruverndarsamtaka Íslands
Ný og endurskoðuð útgáfa af Aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum er um margt
raunveruleg aðgerðaáætlun. Alls hafa 23 aðgerðir verið metnar – magnbundnar og tímasettar,
9 hafa ekki enn verið metnar og aðrar 9 er ekki hægt að meta.
Aðgerðir gegn hamfarahlýnun sem falla undir verksvið forsætisráðherra eða utanríkisráðherra
eru vart tíundaðar. Þar af leiðandi skortir samhengi og mikilvæga upplýsingar um hvað
stjórnvöld hafast að eða hyggjast gera – eða ekki gera – til að vinna gegn loftslagsvánni.
Í aðgerðaáætlunina skortir umfjöllun stjórnsýslu loftslagsmála sem ekki hefur reynst nógu
burðug.
Auka samráð við frjáls félagasamtök slík samræða hefur verið ákaflega skornum skammti. Á
hinn bóginn hefur atvinnulífinu verið hossað mjög og í aðgerðaáætluninni er landbúnaður og
sjávarútvegur teknir út fyrir sviga.
Að ári verða kosningar til Alþingis.
Náttúruverndarsamtök Íslands gera eftirfarandi meginkröfur
1. Sett verði lög um kolefnishlutleysi, hugtakið skilgreint og áætlun mótuð til ársins
2040.
2. Jafnframt verði lögum um loftslagsmál verði breytt og markmið ríkisstjórnarinnar
um 40% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda árið 2030 miðað við 2005 bundin í
lög með undirmarkmiðum. Ísland hefur skuldbundið sig til að draga úr losun um 29%
á en þar eð stjórnvöld segja að markmið þeirra sé að ná 40% samdrætti – 11
prósentustigum umfram alþjóðlegar skuldbindingar er brýnt sett verði lög með
tímasettum undirmarkmiðum í samræmi við hinar alþjóðlegu skuldbindingar.
3. Byggt verði á því meginmarkmið Íslands og fjölda annarra ríkja að takmarka hlýnun
andrúmsloftsins við 1,5°C.

4. Ríkisstjórnin hefji nú þegar endurskoðun á settu landsmarkmiði um 40% samdrátt í
losun gróðurhúsalofttegunda og leggi fram nýjja áætlun fyrir næsta þing aðildarríkja
Rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál, sem vonandi verður haldið í
Glasgow haustið 2021. Til að eygja möguleika á kolefnishlutleysi árið 2040 verður að
ætla að uppfærsla á landsmarkmiði geri kröfu um að losun gróðurhúsalofttegunda
verði 50% minni árið 2030 miðað við árið 2005.1
5. Bann við nýskráningu bensín- og dísilbíla frá og með árinu 2025
Nóg er til af bílum í landinu og 2025 ætti framboð á bílum sem ganga fyrir
endurnýjanlegum orkugjöfum að fullnægja kröfum um endurnýjun bílaflotans.
Ennfremur verði óheimilt að draga kostnað við akstur bensín- og dísilbíla frá skatti.
6. Stjórnvöld leggi meiri áherslu á bann við bruna svartolíu á norðurslóðum
Í desember 2019 breytti umhverfisráðherra reglugerð um leyfilegt brennisteins
innihald skipaeldsneyti á Íslandi úr 3,5% í einungis 0,1% innan 12 mílnalandhelgi
Hin breytta reglugerð felur ekki í sér bann við bruna svartolíu enda segir í næstu
setningu, nema skip noti viðurkenndar aðferðir til að draga úr losun
brennisteinsdíoxíðs. Þannig ætla hvorki Eimskip né Samskip að hætta að brenna
svartolíu.
7. Ísland uppfylli alþjóðlegar skuldbindingar um loftslagsaðstoð
Tvöföldun á framlagi Íslands til Græna loftslagssjóðsins var gott skref en framlag
Íslands var þó ekki í samræmi við ríkidæmi þjóðarinnar. Á það hafa alþjóðleg
umhverfisverndarsamtök bent.

Viðauki I
The IMO proposed Arctic heavy fuel oil (HFO) ban
Fact sheet ICCT September 2020
Viðauki II
ASSESSING AND MITIGATING THE COST OF CLIMATE CHANGE, Lilja
ALFREDSDOTTIR (Iceland) , Acting Rapporteur Sub-Committee on Transatlantic
Economic Relations.
NATO Parliamentary Assembly, ECONOMICS AND SECURITY COMMITTEE, 7 OCTOBER 2017
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Aðildarríkin áttu að leggja fram endurskoðaða áætlun fyrir þing aðildarríkjanna í Glasgow á
þessu ári.
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Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum
Náttúruverndarsamtök Íslands – Umsögn
1. Af hverju er áætlunin svona seint fram komin?

a) Í þeirri aðgerðaáætlun sem kynnt var í septeember 2018 segir: “Ákveðið var að
stefna að áfangaskiptingu áætlunarinnar, þannig að megindrættir hennar sæju
dagsins ljós tiltölulega fljótlega, en hún yrði endurskoðuð strax árið 2019.”Sjá bls.
4.
b) Umhverfisráðherra sagði við mbl.is 5. maí 2019: „Við erum með aðgerðaáætlun í
gangi sem við settum af stað fyrra haust og við erum að vinna eftir. Við erum auk
þess að endurskoða hana og vonumst til þess að koma með frekari aðgerðir í
haust.“
„Við erum að koma aðgerðum í framkvæmd og munum geta haft nánari greiningar á því síðar á árinu,“ útskýrir hann.
c) Katrín Jakobsdóttir sagði í desember 2019: „Það kemur ný og uppfærð
aðgerðaáætlun eftir áramót“[RÚV]
d) Fréttatilkynning umhverfisráðuneytisins 20. mars 2020: “Stefnt er að útgáfu
áætlunarinnar í maí 2020.”
e) Ráðuneytið maí 2020: “Þá kom fram að McKinsey hefði skilað rýni sinni og
áætlað væri að gefa uppfærða útgáfu aðgerðaráætlunarinnar út snemmsumars.”
[Stundin]
Tafir við gerð aðgerðaáætlunar
Vafalaust má skýra síðbúna útgáfu Aðgerððaráætlunarinn með að starfsmenn stjórnarráðsins
og undirstofnana þess vilji skila góðu verki. Á hinn bóginn verður að ætla að stofnanir
ríkisvaldsins hafi á engan veginn verið undirbúinn fyrir þá vinnu sem aðgerðaáætlun í
loftslagsmálum útheimtir.
Staðreyndin er að bróðurpartinn af síðustu tveimur áratugum hafa stjórnvöld fyrst og fremst
stefnt að því að auka losun gróðurhúsalofttegunda. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið var á
hliðarlínunni og sú hugmynd var ríkjandi að staðsetning stóriðjuvera á Íslandi væri helsta og
vænsta framlag Íslendinga til lausnar loftslagsvandum. Forsætisráðherra landins fullyrti árið
2014 að loftslagsbreytingar væru stórkostlegar fyrir Ísland.2
Vafalaust skýrast þessar tafir af því að starfsmenn stjórnarráðsins og undirstofnana þess vilja
skila góðu verki. Á hinn bóginn verður að ætla að stofnanir ríkisvaldsins hafi á engan veginn
verið undirbúinn fyrir þá vinnu sem aðgerðaáætlun í loftslagsmálum útheimtir.
Staðreyndin er að bróðurpartinn af síðustu tveimur áratugum hafa stjórnvöld fyrst og fremst
stefnt að því að auka losun gróðurhúsalofttegunda. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið var á
2

"There’s a water shortage, energy is becoming more expensive, land is in short supply and it is predicted that
the cost of food will rise in the foreseeable future because of increased demand," Gunnlaugsson said. "So there
are great opportunities for Iceland there and we are mapping it out.”
The Atlantic, 3. Apríl 2014. Skoðað 1. Október 2020. The Atlantic, 3. Apríl 2014.
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/04/icelands-prime-minister-says-climate-change-will-begreat-for-business-in-iceland/360143/
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hliðarlínunni og sú hugmynd var ríkjandi að staðsetning stóriðjuvera á Íslandi væri helsta og
vænsta framlag Íslendinga til lausnar á loftslagsvandum. Forsætisráðherra landins fullyrti árið
2014 að loftslagsbreytingar væru stórkostlegar fyrir Ísland.
Stjórnsýsla Loftslagsmála
Í skýrslu sem Capacent gerði fyrir Loftslagsráð um stjórnsýslu loftslagsmála segir:
Það háir öllum aðgerðum stjórnvalda, fyrirtækja og heimila að ekki liggur fyrir skýr
sýn um hvernig Ísland hyggst ná þeim markmiðum sem fram koma í alþjóðlegum
skuldbindingum Íslands og hvernig íslenskt samfélag hyggst búa sig undir nýjan
veruleika í grænu hagkerfi. Markmið um kolefnislaust Ísland 2040 er í hugum flestra
óljóst.
Ljóst er að ekki liggur enn fyrir sameiginlegur skilningur á því hvað felist í raun í
kolefnishlutlausu Íslandi, hvað þá að ljóst sé hvernig raungera eigi þetta markmið á
tveimur áratugum með sem hagfelldustum hætti fyrir íslenskt samfélag.
Capacent bendir á í skýrslu sinni að öllum ráðuneytum nema umhverfis- og
auðlindaráðuneytinu séu loftslagsmálin „eitt af mörgum verkefnum og hjá embættismönnum
annarra ráðuneyta en umhverfis- og auðlindaráðuneytisins.“ Svo einnig verið raunin með
flesta starfsmenn þess ráðuneytis og í skýrslu Capacent er bent á, að
Engin stofnun umhverfis- og auðlindaráðuneytis hefur loftslagsmál í forgrunni. Allar
stofnanir gegna þó einhverju hlutverki.
Einnig segir í skýrslu Capacent, að
Í október 2018 var ráðinn sérstakur aðstoðarmaður ríkisstjórnarinnar sem falið er að
annast samhæfingu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og annast eftirfylgni með framgangi
loftslagsmála í heild sinni í samræmi við sáttmála ríkisstjórnarinnar.3
Í ljós kom að umræddur embættismaður í forsætisráðuneytingu, sem nú hefur hætt störfum
sinnti fleiri störfum en að samhæfa og sinna eftirfylgni aðgerða ríkisstjórnarinnar í
loftslagsmálum.
Í skýrslunni segir ennfremur:
Það er mat flestra viðmælenda að stjórnsýsla í loftslagsmálum sé veik, verkaskipting og
ábyrgð óskýr og allnokkrir staðhæfðu að vart væri hægt að tala um raunverulega
stjórnsýslu í loftslagsmálum.
Gera verður gangskörk að því að styrkja stjórnsýslu loftslagsmála. Vísasta leiðin til að styrkja
stjórnsýslun er að ríkisstjórnin taki loftslagsvána af fullri alvöru. Svo hefur ekki verið og
töluvert vantar upp á í þessari áætlun.
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https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/10/16/Unnur-Bra-Konradsdottir-verdurfulltrui-rikisstjornarinnar-i-loftslagsmalum-/

4

Á en ekki skal
Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarflokkanna kveður ekki skýrt á um að Ísland stefni á 40%
samdrátt í losun, heldur segir:
Ísland á enn fremur að ná 40% samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda miðað við
árið 1990 fyrir árið 2030.
– á en ekki skal.
Varðandi stofnun þjóðgarðs í stefnuyfirlýsingin mun skýrari:
Stofnaður verður þjóðgarður á miðhálendinu ...
Samkvæmt samningum við ESB frá 29. október 2019 er Ísland skuldbundið til að ná 29%
samdrætti í losun. Á hinn bóginn segir í nýútkominni aðgerðaáætlun ríksstjórnarinnar:
Með aðgerðum í þessari útgáfu Aðgerðaáætlunar nr. 2 í loftslagsmálum er áætlað að
árið 2030 muni losun gróðurhúsalofttegunda á beinni ábyrgð Íslands hafa dregist
saman um ríflega milljón tonn af CO2-ígildum miðað við losun ársins 2005. Þetta
þýðir að Ísland nær skuldbindingum sínum í loftslagsmálum um 29% samdrátt í losun
frá 2005 og gott betur, eða 35% samdrætti. Til viðbótar við þetta eru aðgerðir í mótun
taldar geta skilað 5–11% samdrætti, eða samtals 40–46%.
Síðar segir í aðgerðaáætluninni, bls. 162:
Samkvæmt samræmdum reiknireglum ESB er hlutur Íslands í sameiginlegu markmiði
Íslands, Noregs og aðildarríkja ESB alls 29% samdráttur í losun til ársins 2030 miðað
við árið 2005 varðandi losun utan viðskiptakerfis ESB (ETS). Reiknireglurnar taka
meðal annars tillit til hlutfalls endurnýjanlegrar orku í viðkomandi ríki,
þjóðarframleiðslu og kostnaðarhagkvæmni aðgerða.
Spurningin er af hverju Ísland samdi ekki við Evrópusambandið um 35% samdrátt. Það er
æði billegt að koma nú – í ljósi þess að ríkisstjórnin gerði hvað hún gat til að fá sem minnsta
kröfu á sig í samningaviðræðum við Evrópusambandið – að nú halda því fram að Ísland ætli
að gera miklu betur en alþjóðlegar skuldbindingar kveða á um. Það er eins og færa slána
niður í einn metra og segja síðan: Við ætlum að stökkva tvo metra.
Viðbrögð Noregs
Þessi fullyrðing er hæpin því 20. júlí 2016, þremur árum áður en samningar tókust milli
Íslands og ESB um hver skyldi vera hlutur Íslands í sameiginlegu markmiði Íslands, Noregs
og aðildarríkja ESB lýstu norsk stjórnvöld ánægju sinni með framkomna tillögu ESB frá í
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júlí 2016 um að dregið yrði úr losun þar í landi um 40% miðað við 1990,4 og sögðu
ráðamenn í Ósló að Noregur myndi ekki verða byrði í samstarfinu við Evrópusambandsríkin.
Í yfirlýsingu norskra stjórnvalda frá 20. júlí 2016 segir:
Eit kuttmål på 40 prosent i ikkje-kvotepliktig sektor5 er det høgste målet eit land kan
få.6 Målet er eit uttrykk for at Noreg har høgt brutto nasjonalprodukt (BNP) jamført
med andre land i Europa. Luxembourg og Sverige har òg fått mål om å kutte utsleppa
med 40 prosent.
Frá stjórnarráðinu bárust engin tíðindi fyrr en 2. mars 2017, að þáv. umhverfisráðherra, Björt
Ólafsdóttir, upplýsti Alþingi um þetta:
Ekki hefur verið gengið frá endanlegri tölu fyrir hvert ríki, en í fyrirliggjandi tillögum
framkvæmdastjórnar ESB eru gerðar kröfur á bilinu 35–40% á lönd sem Ísland ber sig
helst saman við.
Þessi staðhæfing stenst ekki enda samþykkti Noregur umsvifalaust í júlí 2016 þá tillögu ESB
að í Noregi skyldi draga úr losun um 40%.
Þegar samkomulag Íslands við Evrópusambandið var loks undirritað 29. október 2019 höfðu
norsk stjórnvöld í þrjú ár unnið að því að ná samdrætti í losun um 40%.
Engu að síðar er því haldið fram á bls. 21, að
Íslensk stjórnvöld stefna þó eftir sem áður á að ná 40% samdrætti í losun líkt og
kveðið var á um í fyrstu útgáfu Aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum.
Í fyrstu aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum frá september 2018 segir hvergi að
Ísland ætli að ná 40% samdrætti í losun fyrir 2030. Ekki frekar en í stefnuyfirlýsingu
ríkisstjórnarflokkanna.
Aðgerðaáætlum 1 og 2 eru samhljóða um að dregið skuli úr losun um sem nemi nokkurn
veginn einni milljón tonna CO2 íg. Það gera 30%. Til að ná 40% samdrætti þyrfti losun að
dragast saman um rúmlega 1,2 milljón tonn niður í 1.872 þúsund tonn.
Fyrst þegar samningur við Evrópusambandið var í höfn lýsti umhverfis- og auðlindaráðherra
því yfir að markmið Íslands væri 40% samdráttur í losun og vísaði þar í Aðgerðaáætlun 1. Af
hverju samdi hann ekki umm 40%. Íslandi var það frjálst.
4

Sjá einnig grein umhverfisráðherra Noregs, Vidars Helgesens, sem birtist í VG.no 20. júlí 2016.
Aths. í frumplagginu: „Ikkje kvotepliktig sektor betyr mellom anna landbruk, avfall, transport og bygg.
Kvotepliktig sektor er industri, luftfart, energiforsyning og petroleumsverksemd. I kvotepliktig sektor er Noreg
allereie en del av den europeiske klimapolitikken.“
6
Í fyrstu atrennu – því ljóst er að aðildarríki ESB, Ísland og Noregur verða að draga mun meira úr losun fyrir
2030 en sem nemur 40% til að unnt verða að halda hlýnun við 1,5 °C.
5
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Markmið umfram skuldbindingar?
Uppi á Íslandi hafa stjórnvöld varast að gefa út yfirlýsingar um hver sé raunverulegt markmið
Íslands um samdrátt í losun enda virðist þeim hafa verið ljóst að metnaðarfullar yfirlýsingar
gætu veikt samningsstöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu.
Í fyrstu aðgerðaætlun ríkisstjórnarinnar, 2018 – 2030 á bls. 9 segir:
Nákvæm útfærsla þessa markmiðs fyrir Ísland og Noreg liggur ekki fyrir, en hún mun
felast í innleiðingu Evrópureglna, þar sem annars vegar er gerð krafa til fyrirtækja
(einkum í stóriðju og flugi hvað Ísland varðar) og hins vegar beint til stjórnvalda
(hvað varðar losun í samgöngum, landbúnaði, sjávarútvegi, meðferð úrgangs o.fl.)
Tölulegt markmið varðandi síðari þáttinn yrði líklega um 30-40% samdráttur í losun
til 2030 m.v. 2005.
„Nákvæm útfærsla …“ er hæpin túlkun því rúmum tveimur árum áður, í júlí 2016, höfðu
norsk stjórnvöld tekið tillögu ESB um 40% samdrátt þar í landi fagnandi. Til samanburðar
má nefna að Svíþjóð fékk úthlutað 40%, Finnland 39% og Danmörk 39%. Sama ár og
Noregur, 2016.
Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir setti aldrei fram skýr samningsmarkmið í viðræðum við
ESB þar til samkomulag var kynnt í desember 2018. Núverandi ríkisstjórn og allar frá árinu
2013 hafa varast að gefa út yfirlýsingar um hver séu raunveruleg markmið Íslands um
samdrátt í losun. Samanburður við Noreg á ekki við.
Stjórnvöld vissu sem var að yfirlýsing um að Ísland stefndi á – til dæmis 35% samdrátt –
hefði Evrópusamanbandið gengið að því tilboði. Markmið stjórnvalda var ávallt að komast
eins billega undan og kostur var.
Tal um að reiknireglur Evrópusambandsins geri kröfu á Ísland um að ná 29% samdrætti í
losun frá þeim geirum sem heyra undir sameiginlega ábyrgð Evrópuríkja verður að vísa til
föðurhúsana. Ekkert reiknilíkan er áreiðanlegra en þær tölur sem það er matað með og vitað
er að íslensk stjórnvöld töldu fram allt til frádráttar sem þau gátu.
Til dæmis lögðu stjórnvöld áherslu á að efnahagur landsins væri mun sveiflukenndari en á
hinum Norðurlöndunum.
Einnig ber að hafa í huga að aukinn og metnaðarfyllri markmið eftir að samningar tókust við
Evrópusambandið er ekki bindandi að þjóðarrétti. Markmið um aukinn samdrátt sem nemur
5-, 10- eða 16 prósentustigum binda ekki hendur næstu ríkisstjórnar. Flott kosningaloforð
sem auðveldlega má svíkja.
Af sömu ástæðu er stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar jafn óljós og hún er.
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Ísland á enn fremur að ná 40% samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda miðað við
árið 1990 fyrir árið 2030.
Fullyrðingar í Aðgerðaáætlun 2 um að
Ísland [nái] skuldbindingum sínum í loftslagsmálum um 29% samdrátt í losun frá
2005 og gott betur, eða 35% samdrætti. Til viðbótar við þetta eru aðgerðir í mótun
taldar geta skilað 5–11% samdrætti, eða samtals 40–46%.
Undirstrikar nauðsyn þess markmið um samdrátt í losun umfram alþjóðlegar skuldbindingar
verði að lögum.
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Stjórnsýslan
Síðbúin viðbrögð ríkisstjórnarinnar, metnaðarleysi og brotakennd stjórnsýsla hafa tafið vinnu
við stefnumótun hér á landi. Verðugt rannsóknarefni út af fyrir sig en væntanlega veldur þar
mestu að lengst af höfðu stjórnvöld engin markmið önnur í loftslagsmálum en að geta aukið
losun frá stóriðju. Ófáir stjórnmálamenn telja raunar enn að uppbygging stóriðju sé
dýrmætasta framlag Íslands í baráttunni við loftslagsvána.
Líkt og fram hefur komið er stjórnsýsla loftslagsmála í molum hér á landi.
Og gott betur?
Jafnframt vaknar sú spurning af hverju ríkisstjórnin samdi ekki um 35% eða 40 samdrátt í
losun – sem þá hefði verið skuldbindandi fyrir Ísland, að alþjóðalögum og mun auðveldara
fyrir að skilja fyrir alla hagaðila. Rúmu hálfu ári eftir að samningar voru undirritaðir kom í
ljós, miðað við tilvitnanirnar að ofan, að Ísland getur gert mun betur en 29%. Nota bene:
Ísland er ekki bundið til að fara að reiknireglum ESB heldur hefði auðveldlega getað samið
um að taka á sig meiri samdrátt en kveðið er á um, að lágmarki. Líkt og Noregur en, eins og
fyrr segir, fyrir fjórum árum lýstu norsk stjórnvöld umsvifalaust yfir ánægju sinni með tillögu
ESB um að draga skyldi úr losun um 40%.
Tal ráðherra um að ríkisstjórnin hafi nú samþykkt nýja aðgerðaáætlun sem uppfylli
alþjóðlegar skuldbindingar og gott betur dylur ekki þá staðreynd að í viðræðum við
Evrópusambandið var utanríkisráðherra, f.h. Íslands, ófáanlegur til að skuldbinda Íslands til
að ná meiri samdrætti en 29%.
Í aðdraganda kosninga 2017 sögðu 28% væntanlegra kjósenda VG að stefna síns flokks
varðandi náttúruvernd og loftslagsmál skipta frekar miklu máli og 46% sögðu að slík stefna
skipti mjög miklu máli. Þegar á hólminn var komið kvað stjórnarsáttmáli
ríkisstjórnarflokkanna einungis á um að Ísland [ætti] enn fremur að ná 40% samdrætti í
samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda. Samkvæmt samningum við ESB skal Ísland ná 29%
samdrætti. Allt umfram það er að hentugleika íslenskra stjórnvalda.
Magnbundin og tímasett markmið
Alls hafa 23 aðgerðir verið metnar – magnbundnar og tímasettar, 9 hafa ekki enn verið
metnar og aðrar 9 er ekki hægt að meta. Á hinn bóginn er erfitt fyrir lesanda aðgerðaáætlunar
hvernig skuli meta árangurinn. Iðulega eru árangursmælikvarðar tilgreindir sem hlutfall,
hlutdeild eða fjöldi.
Til dæmis hlutfall fólks sem notar reiðhjól og rafmagnshjól í ferðum eða fjöldi innfluttra
rafmagnshjóla. Spurningn er þá hversu hátt hlutfallið eða fjöldin skuli vera og hvenær. Í ljósi
þess að samdráttur í losun skal vera línulegur á tímabilinu 2021 – 2030, nokkurn vegi jafn
samdráttur frá ári til árs, er mikilvæg að markmið sé eins nákvæmlega tímasett og kostur er.
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Markmið og skuldbindingar Íslands
Losun frá landi virðist vera eitt stórt spurningamerki. Nauðsynlegt er að fullnægjandi þekking
liggi fyrir. Ekki bara vegna skuldbindinga Íslands heldur til að unnt verði að meta hvort
meginmarkmið stjórnvalda um kolefnishlutleysi árið 2040 sé raunhæft.
Hefðin á Íslandi er að stjórnmálamenn láta sem skógrækt, landgræðsla og endurheimt
votlendis muni leysa loftslagsvandann hvað Íslendinga varðar. Af lestri Aðgerðaáætlunar má
ætla að þekkingarskortur á kolefnisbúskap landsins sé stórt vandamál.
Spurt er:
1. Liggja fyrir áreiðanlegar upplýsingar um hversu mikið magn af
gróðurhúsalofttegundum losnar frá landi á ári hverju?
2. Liggja fyrir fullnægjandi grunnupplýsingar til að unnt sé að leggja mat á stöðu og
árangur aðgerða í þágu loftslagsmála?
3. Hverjar eru kröfur Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins
um mat á losun og bindingu vegna landnotkunar?
Á bls. 21 kemur fram, að
Markmið fyrir landnotkun, breytta landnotkun og skógrækt (LULUCF) eru ekki talin
með innan beinna skuldbindinga ríkja á sama hátt og til dæmis losun frá
jarðefnaeldsneyti. Markmiðið er að nettólosun vegna landnotkunar, breyttrar
landnotkunar og skógræktar megi ekki aukast frá ákveðnum viðmiðunarárum. Verði
aukning á losun þurfa loftslagsaðgerðir að aukast sem því nemur.
Náttúruverndarsamtök Íslands lýsa ánægju sinni þessa skýringu og reyndar margar aðrar
skýringar á skuldbindingum Íslands. En hversu miklar líkur eru á að losun frá landi verði ekki
meiri en það magn kolefnis sem unnt er að binda eða stöðva losun þess með breyttri
landnotkun.
Spurning frá Japan
Í svari Íslands, dags. 6. júní 2019, við spurningu frá Japan7 dags. 12. apríl 2019, á vettvangi
Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna um hvers vegna Ísland hafi ekki nýtt endurheimt
votlendis á 2. Skulbindingartímabili Kyoto-bókunarinnar, 2013 – 2020, segir:
When reviewing the state of the science, it was evaluated that it would be difficult to
calculate the exact and accurate emissions reduction from wetland restoration under
the CP2 calculation rules, so a decision was made not to elect WDR.
7

Iceland took leading role for inclusion of Wetland Drainage and Rewetting (WDR) activity under Article 3.4
of the Kyoto Protocol during the negotiation of the second commitment period (CP2) LULUCF rules and
modality. In addition, opportunities for mitigation efforts by carbon sequestration through rewetting of drained
wetlands is referred in BR3 (page 87). But, WDR was not elected for CP2. Was there any barrier to elect WDR
activity? Estimation of GHG emissions/removals from "Rewetted wetland soils" is implemented in the GHG
inventory. How the area physically affected by rewetting and generate GHG emissions and removals is
assumed. We often have difficluty to detect it?
Lögð fram 12. apríl 2019.
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Jafnframt segir í svari Íslands:
Focus will be set on further research and improved accounting for wetland emissions
and gains from rewetting. Efforts will be made to ensure the protection of wetlands
with improved monitoring, and regulations reviewed, inter alia to make wetland
rehabilitation mandatory in order to compensate for draining activities. A plan for
wetland restoration will be made and funded, in order to reduce emissions, as well as
restoring natural habitats. Funding has already been secured for a push in rewetting
activities.
Hvenær munu niðurstöður liggja fyrir?
Hvaða aðilar sjá um að rannsaka og kortleggja „brúttólosun“? Uppi eru vísbendingar um að
binding kolefnis með skógrækt vegi engan veginn upp á móti losun frá landi. Liggja fyrir
áreiðanlegar upplýsingar um kolefnisbúskap lands?
Á bls. 70 segir:
Taka ber fram að umfjöllun um landnotkun í aðgerðaáætluninni tekur ekki á sögulegri
losun eða spá um framtíðarlosun gróðurhúsalofttegunda vegna landnotkunar. Það er
vegna þess að þekking á losun vegna landnotkunar, breyttrar landnotkunar og
skógræktar er skemmra á veg komin en þekking á losun frá öðrum uppsprettum, s.s.
brennslu á jarðefnaeldsneyti. Umfangsmikil vinna stendur yfir við að bæta þessa
þekkingu til að tryggja að fullnægjandi grunnupplýsingar liggi fyrir og unnt sé að
leggja mat á stöðu og árangur aðgerða í þágu loftslagsmála.
Við hvaða vinnu er átt? Og, hverjir vinna að því að bæta þessa þekkingu.?
Í fyrstu málsgrein á bls. 74 segir:
Samkvæmt skuldbindingum Íslands í loftslagsmálum skal leggja mat á losun og
kolefnisbindingu vegna landnotkunar og skógræktar og jafnframt greina á milli
náttúrulegra ferla og áhrifa athafna mannsins.
Liggja þessar upplýsingar fyrir?
Sennilega ekki því í þriðju málsgrein á bls. 74 segir:
Árið 2020 verður stuðningur aukinn við grunnrannsóknir á eðli losunar og bindingar
gróðurhúsalofttegunda í landi og vegna landnotkunar. Auknu fjármagni verður varið
til að styrkja bókhald vegna landnotkunar og tryggja að Ísland uppfylli kröfur
Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna og reglur Evrópusambandsins þar að lútandi.
Hvert verður þessu fjármagni veitt? Hvenær er gert ráð fyrir að niðurstöður liggi fyrir.
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Á bls. 72 segir:
Í kjölfar fyrstu útgáfu Aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum var unnin og kynnt umfangsmikil áætlun til fjögurra ára um eflingu skógræktar, eflingu landgræðslu og
endurheimt votlendis. Hún bar nafnið Bætt landnýting í þágu loftslagsmála. Við
vinnslu hennar var farið eftir eftirfarandi forgangsáherslum:
Náttúruverndarsamtökin lýsa ánægju sinni með að tekið verði mið af lagalega bindandi
alþjóðasamningum Íslands við undirbúning og framkvæmd aðgerða.
Efst á bls. 74 segir:
Kortlagning á ástandi lands er enn fremur hafin og gengur út á að kortleggja með
heildstæðum hætti ástand beitilands og nýtingu þess til að leggja mat á sjálfbærni
landnýtingar. Einnig má nefna að aðgerð G.11, umskipulagsgerð og loftslagsmál,
tengist aðgerðum í þessum flokki.
Sennilega er hér átt við grólindarverkefni Landgræðslunnar en mælir þetta verkefni
kolefnisbúskap? Því miður verður enn einu sinni að minn á að
þegar árið 1998 þegar dr. Ólafur Arnalds fékk umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs fyrir
„einstaka miðlun á þekkingu um jarðvegsrof á Íslandi og mikilvægi þess að varðveita
ræktarland á Norðurlöndum og heiminum öllum“
Niðurstöður Ólafs og þess rannsóknarteymis sem hann stýrði fyrir nær aldarfjórðungi virðast
litlu hafa engu breytt. Vissulega er komin ný kortavefsjá, sem er mikið þarfaþing, en
Aðgerðaáætlunin ber með sér að bændur og samtök þeirra hafi ásamt
landbúnaðarfyrirtækjunum fengið enn einn frestinn til að taka ábyrgð á að landbúnaður sé
rekinn með ábyrgum hætti. Af hverju eru himinháir styrkir til landbúnaðar ekki skilyrtir því
að kröfum um loftslagsvæna framleiðslu sé fullnægt?
Aldarfjórðungur er langur tími og þessi yfirsjón stjórnvalda er farin að líta út eins og spilling,
hagsmunavarsla fyrir fáa til skaða fyrir land og þjóð.
Í töflu á bls. 169 segir kemur fram varðandi landnotkun að aðgerðir eins og efling
skógræktar, efling landgræðslu og endurheimt votlendis, hafi verið metnar en að verndun
votlendis sé ekki hægt að meta eða eigi ekki við.
Að lokum, á bls. 113 segir:
Í fyrstu útgáfu af Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum var kveðið á um samstarfsverkefni
með sauðfjárbændum um minni losun gróðurhúsalofttegunda og aukna bindingu við
búskap og landnotkun. Undirbúningur verkefnisins hefur verið á hendi
Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins, Skógræktarinnar og Landgræðslunnar, í
samstarfi við Landssamtök sauðfjárbænda, Bændasamtök Íslands, umhverfis- og
auðlindaráðuneytið og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.
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Klassískt dæmi um að hagsmunaaðilum í landbúnaði sé gefið sjálfdæmi. Er ekki komin tími
til að ríkisstjórnin sjálf móti stefnuna með hag landsins að leiðarljósi?
Nú á að halda námskeið fyrir alla bændur með það „að markmiði að efla almenna þekkingu
og auka áhuga bænda á loftslagsmálum. Verkefnið hófst í febrúar 2020 með opnum fundum
fyrir alla bændur en í framhaldinu geta sauðfjárbændur sem taka þátt í gæðastýringu í
sauðfjárrækt sótt um þátttöku í sérstöku markmiða- og aðgerðamiðuðu verkefni. Þátttakendur
fá leiðsögn við gerð áætlunar sem miðar að því að minnka kolefnis- fótspor frá búum þeirra
og byggist á gögnum frá hverju og einu búi. Árið 2020 er gert ráð fyrir 15 þátttökubúum en
reiknað með að fjöldinn nái um 100 árið 20.
Aukin grænmetisframleiðsla
Frá og með árinu 2020 er ætlað að verja 200 milljónir á ári til að efla grænmetisframleiðslu.
Þetta er nýmæli og árangur ekki metinn. Á hinn bóginn er auðvelt að benda á með hvað hætti
hægt er að snúa 200 milljón króna fjárfestingu í grænmetisframleiðslu í 200 milljóna tap fyrir
skattgreiðendur. Það er gert með því að leyfa Landsneti að böðlast um landið til að byggja
nýjar og óþarfar rafmangslínur sem engin þörf er fyrir.
Stórir kaupendur á rafmagni frá Landsvirkjun hafa samið um að flutningskostnaður á raforku
hækki ekki á samningstímabilinu. Hækkun á flutningskostnaði lendir því á neytendum og
smærri fyrirtækjum – ekki síst grænmetisframleiðendum. Þannig geta 200 milljónir króna
auðveldlega fuðrað upp á skömmum tíma.
Meira grænmeti er fínt mál en hafið þá taum og hring í nösunum á Landsneti.
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Kolefnishlutleysi
Brýnt er að kolefnishlutleysi verði bundið í lög. Nú hafa sex ríki8 sett lög um að
kolefnishlutleysi verði náð eigi síðar en 2050.9 Þrjú önnur ríki10, auk Evróðusambandsins,
undirbúa nú slíka lagaumgjörð.
Að binda kolefnishlutleysi í lög kallar á skýr markmið og skilgreiningar enda eru 20 ár fram
að árinu 2040. Ártalið er metnaðarfullt en stefnan óljós. T.d. má spyrja hvernig unnt verði að
ná kolefnishlutleysi verði samdráttur í losun einungis 29% árið 2030. Er ekki nauðsynlegt að
helminga losun Íslands fyrir 2030 til að eygja möguleika á kolefnishlutleysi árið 2040?
Í nýrri aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum segir á bls. 25:
Ísland vill fara á undan með góðu fordæmi og hefur sett sér sem markmið að ná
kolefnishlutleysi árið 2040 í stað 2050.
Í hinni nýju aðgerðaáætlun segir ekkert um hvort markmið um kolefnishlutleysi verði
lögbundið heldur segir neðst á bls. 25:
Gerð verður sérstök áætlun um kolefnishlutleysi.
Þar eð kolefnishlutleysi árið 2040 er meginmarkmið stjórnvalda er brýnt að gerð verði
gangskör að skilgreina það markmið með lagasetningu.
Allar stærri áætlanir?
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir ennfremur:
allar stærri áætlanir ríkisins verði metnar út frá loftslagsmarkmiðum.
Þetta stefnumið virðist hafa farið fyrir ofan garð og neðan í vinnu að samgönguáætlun. Hið
sama gildir um þessi orð í stefnuyfirlýsingunni:

8

Bretland, Danmörk, Frakkland, Nýja Sjáland, Svíþjóð og Ungverjaland Sjá: https://eciu.net/netzerotracker
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Svíþjóð árið 2045
Fiji, Síle og Spánn.
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Samráð og rýni
Ekki er kunnugt um að frjáls félagasamtök hafi verið kölluð til samráðs við gerð þeirrar
aðgerðaáætlunar sem nú er til umræðu. Jafnframt er óljóst á hvern hátt athugasemdir og rýni
samtaka almennings verði nú afgreiddar. Einungis segir að aðegerðaáætlunin verði í
samráðsgátt stjórnvalda í þrjá mánuði og „eftirfylgni hennar tryggð með skilvirkum hætti.
Eftir því sem aðgerðum vindur fram verða þær uppfærðar í rafrænni útgáfu áætlunarinnar á
vefsíðunni www.CO2.is.“
Jæja, en ekkert segir um hvernig umsagnir hagaðila verið nýttar við frekar vinnu við þróun
aðgerða. Segir einungis að unnt verði að fylgjast með uppfærslum „á rafrænni útgáfu
áætlunarinnar á vefsíðunni www.CO2.is.“
Þessi staða er allt önnur hvað atvinnulífið varðar sem nýtur rausnarlegs stuðnings
ríkisvaldsins til að kynna eigin áherslur og markaðsstarf erlendis og með þeim hætti hafa
áhrif á utanríkisstefnu Íslands.
Á bls. 26 segir að „Til viðbótar umsögnum í samráðsgátt var öllum sem sendu inn umsögn
við áætlunina boðið á samráðsdag í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu þann 7. júní 2019.“
Við það tækifæri var Landvernd ásamt Náttúruverndarsamtökum Íslands, auk fjölda annarra
aðila, gefið tækifæri til að kynna áherslur sínar á hálftíma fundi með verkefnisstjórn.11
Önnur frjáls félagasamtök um náttúruvernd fengu ekki boð um þátttöku.
Á bls. 28 segir:
Sérstakt samráð vegna orkuskipta í samgöngum fór að hluta til fram í gegnum Grænu
orkuna12, samráðsvettvang ríkis og atvinnulífs um orkuskipti. Græna orkan kortlagði hagaðila
í fjórum flokkum innan samgangna (fólksbifreiðar, hópbifreiðar, landflutningar og
vinnuvélar, hafnir og skip) og bauð fulltrúum þeirra þátttöku í vinnustofum.
Samráðsferli við lagasetningu er miklu skýri. Hagaðilar geta sent inn athugasemir við drög að
frumvörpum og svo aftur við frumvörpin sjálf. Auðvelt er að sjá hvaða athugasemdir eru
teknar til greina. Hvað Aðgerðaáætlunin varðar er ferillinn mun þokukenndari. Nema að
Grænvangur – Samtök atvinnulífsins – fá sæti í stúku gegn mótframlagi við rausnarlegan
fjárstyrk frá ríkisvaldinu.
Gríðarlegir hagsmunir eru í húfi. Ekki bara þeir sem færðir eru til bókar hjá atvinnulífinu sem
hagnaður á hverju ársfjórðungi heldur hagsmunir alls almennings. Skortur á samráði; að
hygla fyrirtækjum atvinnulífsins takmarkar lýðræðislega umræðu. Úr þessu verður ráðherra
að bæta hið snarasta.

11

Formaður þeirrar verkefnisstjórnar gegndi – þar til nýverið – jafnframt formennsku í Grænvangi,
samstarfsvettvangi ríkisins og atvinnulífsins.
12
Í skrá yfir aðila í Grænu orkunnar eru fyrirtæki sem selja mengandi eldsneyti áberandi.
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Uppfærsla landsmarkmiða
Lofsvert er að í Aðgerðaáætluninni segjr, bls. 82:
Landsákvarðað framlag Íslands uppfært: Aðildarríki Parísarsamningsins skulu
uppfæra framlög sín gagnvart samningnum á fimm ára fresti. Ísland mun taka þátt í
því líkt og önnur ríki.
En síðan ekki söguna meir enda uppfærslan óunnin.
Náttúruverndarsamtök Íslands gera kröfu um að ríkisstjórnin hefji nú þegar endurskoðun á
settu landsmarkmiði um 40%13 samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og leggi fram nýja
áætlun fyrir næsta þing aðildarríkja Rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál,
sem vonandi verður haldið í Glasgow haustið 2021.
Á þingum Loftslagssamningsins hefur Ísland skipað sér í sveit með Bandalagi hinna
metnaðarfullu ríkja14 á fundum Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna; ríki sem telja brýnt
að
... increase ambition and strengthen efforts to tackle climate change. At the same time
the Special Report highlights that limiting global warming to 1.5°C compared with
2°C would reduce challenging impacts on ecosystems, human health and well-being,
making it easier to achieve the United Nations Sustainable Development Goals.
Ísland tekur undir með öðrum Evrópuríkjum og ríkjum í þriðja heiminum, einkum láglendum
eyjum sem munu sökkva í sæ ef ekki tekst að takmarka hækkun meðalhitastigs andrúmslofts
Jarðar við 1,5°C. Ein komma fimm gráða á að vera forsenda loftslagsstefnu Íslands.
Á loftslagsþinginu í París árið 2015 var öllum ljóst að framkomin landsframlög ríkja myndu
hvergi duga til að halda hlýnun vel innan við 2 gráður. Þessa er getið í Aðgerðaáætluminni á
bls. 13 en þar segir:
Brýnt er að ná markmiðum Parísarsamningsins um að halda hlýnun jarðar innan við
2°C og að leitast við að halda hlýnuninni innan við 1,5°C. Skýrsla Milliríkjanefndar
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, IPCC, frá 20181 dró skýrt og greinilega
fram að það mun afstýra miklum búsifjum ef tekst að ná 1,5°C markinu. Ísland hefur
skipað sér í hóp þeirra ríkja sem telja brýnt að takmarka hlýnun andrúmsloftsins við
1,5°C, á grunni áður- nefndrar skýrslu IPCC. Ljóst er að það krefst afar
metnaðarfullra aðgerða að ná að halda hlýnun innan þeirra marka og mikilvægt að ríki
eins og Ísland séu þar í fararbroddi og sýni gott fordæmi.
Þessi málsgrein gerir mun meiri kröfur til stjórnvalda en þau standa undir í Aðgerðaáætlun 2.

13
14

29% að þjóðarrétti + 11 prósentustig samkvæmt umhverfisráðherra
High Ambition Coalition
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Evrópuþingið og fjölmörg aðildarríki Evrópusambandsins hafa rætt nauðsyn þess að
sambandið dragi úr losun um allt að 55% fyrir 2030. Nýverið samþykkti umhverfisnefnd
Evrópuþingsins að framlag ESB-ríkjanna yrði að ná 60% fyrir 2030 miðað við árið 2005. Í
nýlegri fréttatilkynningu Climate Action Network Europe segir:
The members of the Environment committee of the European Parliament have set
their position on the European Climate Law. By endorsing a 2030 climate target for
the EU of 60% emission reductions, up from the current 40%, they made a key step
closer to what is needed to achieve the 1.5°C goal of the Paris Agreement even
though
Þessi umræða mótar ekki Aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Á
loftslagsþinginu sem átti að halda í Glasgow í nóvember, en var frestað vegna Covid 19, var
ætlast til að ríki myndu kynna ný og metnaðarfyllri markmið. Það dregst þar í lok næsta árs
þegar þingið verður haldið. Ísland fær þar með eitt ár til að vinna betri Aðgerðaáætlun.
Til að eygja möguleika á kolefnishlutleysi árið 2040 verður uppfærsla á landsmarkmiði að
gera kröfu um að losun gróðurhúsalofttegunda minnki um að minnsta kosti 50% árið 2030
miðað við árið 2005.15 Ella verður að teljast langsótt að Íslandi nái kolefnishluleysi árið
2040.
Hafa ráðherrar ríkisstjórnarinnar kynnt Alþingi mikilvægi þess að takmarka hlýnun við 1,5
gráður. Hvernig metur ríkisstjórnin mikilvægi þess að takmarka hlýnun við 1,5°C? Alþingi
hefur ekki rætt málið svoð vitað sé.
Nýverið lagði forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, Ursula Von der Leyen, fram
tillögu um að aðildarríki sambandsins minnki losun á gróðurhúsalofttegundum um a.m.k.
55% miðað við árið 2005. Þetta er 15 prósentustigum meiri samdráttur en núverandi markmið
Evrópusambandsins, sem er 40% samdráttur í losun á sama tímabili.
Ísland á aðild að loftslagsstefnu Evrópusambandsins og því viðbúið að Ísland verði að auka
uppfæra landsmarkmið sitt um samdrátt í losun til samræmis við önnur Evrópuríki – langt
umfram samdrátt sem nemur 29%. Í nýrri og endurskoðaðri aðgerðaáætlun segir reyndar að
Ísland geti dregið úr losun um allt að 46% fyrir 2030. Allt í áttina gætum við sagt.
Landsuppfærsla Noregs
Enn á ný hafa norsk stjórnvöld skotið íslenskum ref fyrir rass. Í nýuppfærðu landsframlagi
Noregs16 segir:
By this submission, Norway updates and enhances its nationally determined
contribution under the Paris Agreement to reduce emissions by at least 50 per cent
and towards 55 per cent compared to 1990 levels by 2030.
15
16

Aðildarríkin áttu að leggja fram endurskoðaða áætlun fyrir þing aðildarríkjanna í Glasgow á þessu ári.
Sent til skrifstofu Rammasamningsins í febrúar sl.
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Í umsögn hinnar virtu hugveitu Climate Action Tracker segir:
While [Norway] will undertake deeper emission reduction cuts, its CAT rating
remains unchanged at ‘Insufficient’. The updated NDC is more ambitious and
represents a progression beyond its former NDC; however, further scaling up of
climate action is needed for 1.5°C compatibility.
Því miður hefur loftslagsstefna Íslands ekki verið metin af Climate Action Tracker en miðað
við ofangreint mat á uppfærðu landsframlagi Noregs virðist ljóst að Ísland á nokkuð langt í
land til að loftslagsstefna stjórnvalda samræmist markmiðinu um að takmarka hlýnun
andrúmsloftsins við 1,5°C.
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Hafið
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarflokkanna segir:
Leiðarljós loftslagsstefnu Íslands er stefnumið Parísarsamkomulagsins frá 2015 um að
takmarka hækkun meðalhitastigs andrúmslofts jarðar við 1,5°C. Meginforsenda
loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar er að koma í veg fyrir neikvæð áhrif
loftslagsbreytinga á lífríki hafsins.
Takist það ekki er ólíklegt að unnt verði að stöðva og snúa við súrnun sjávar.17
Í upphafi 1. Kafla segir:
Vísindin sýna fram á hraðar breytingar á vistkerfum jarðar. Ísbreiður og jöklar á
jörðinni eru að minnka vegna loftslagsbreytinga, sjávarborð að hækka og sjórinn að
súrna. Lífbreytileika um allan heim er ógnað og ekki að ósekju að æ oftar er talað um
hamfara- hlýnun og neyðarástand í loftslagsmálum.
Vísindin gefa okkur sífellt skýrari skilaboð um að vandinn sé meiri en fyrri spár hafa
sýnt og að breytingarnar séu að eiga sér stað hraðar. Vísindin undirstrika jafnframt
nauðsyn þess að tafarlaust sé brugðist við. Hefjast þarf handa strax og draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda og binda umframkolefni úr andrúmslofti til að sporna við
breytingunum.
Náttúruverndarsamtök Íslands fá ekki staðist freistinguna að vitna í ályktun aðalfunar LÍÚ
árið 1997. Þar segir:
Aðalfundur LÍÚ 1997 mótmælir áformum ríkisstjórnar Íslands um álagningu CO2−
skatts á eldsneyti. Slík skattlagning mun skerða mjög samkeppnisstöðu íslensks
atvinnulífs, draga úr fiskveiðum og skerða lífskjör í landinu. Staðreyndin er sú að
eldsneytisnotkun fiskiskipaflotans hefur minnkað jafnt og þétt á síðustu 3 til 4 árum
og allar forsendur eru til að ætla að svo verði áfram.
Jafnframt mótmælir fundurinn skýrslu umhverfisráðuneytisins þar sem gert sé
... ráð fyrir að losun gróðurhúsalofttegunda frá fiskiskipaflotanum muni aukast á
næstu árum og áratugum vegna aukinnar eldneytisnotkunar og vegna þess að flotinn
muni í auknum mæli nota vetnisflúorkolefni (HFC-efni) sem kælimiðil. Hvorugt á við
rök að styðjast. Kemur þar aðallega tvennt til, annars vegar hagkvæmt
fiskveiðistjórnunarkerfi og hins vegar stækkandi fiskistofnar. Þá eru allar líkur til að
stærri kælikerfi fiskiskipa muni nota náttúrulega kælimiðla og verður því ekki um að
ræða neina losun gróðurhúsalofttegunda af þeim sökum í framtíðinni. Tímabundin
notkun HFC-kælimiðla, sem bæði hefur leitt til beinnar og óbeinnar aukningar í losun
gróðurhúsalofttegunda, er fyrst og fremst til- komin vegna ótímabærra krafna
umhverfisráðuneytisins um að skipta út HCFC-kæli- miðlum.

17

Sjá t.d. skýrslu vísindanefndar um loftslagsbreytingar, útg. 3. maí 2018; kafli 6 um Súrnun sjávar, mynd 6.1
bls. 120.
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Aukning í losun gróðurhúsalofttegunda af þessum sökum er því alfarið á ábyrgð
umhverfisráðuneytisins.
Hefur eitthvað breyst?
Í aðgerðaáætluninni segir að „Starfshópur fimm ráðuneyta mun skila af sér tillögum 1.
desember 2020 um hvernig flýta megi orkuskiptum í sjávarútvegi.” Aðgerðaáætlun í
loftslagsmálum sem er á hendi umhverfis- og auðlindamála nær ekki til aðgerða til að draga
úr losun sjávarútvegsfyrirtækja.
Í nýlegri fréttatilkynningu frá stjórnarráðinu segir:
Stefnt er að því að draga úr losun frá sjávarútvegi og auka eftirspurn eftir
heilnæmum íslenskum fiski með samstarfi stjórnvalda og atvinnugreinarinnar.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu um hvata til að draga úr kolefnisspori íslensks
sjávarútvegs sem undirrituð var við ráðherrabústaðinn í dag. Með yfirlýsingunni
er lagður grundvöllur að formlegu samstarfi stjórnvalda og sjávarútvegsins til að
tryggja að markmiðum Íslands í loftslagsmálum verði náð.
Í meðfylgjandi frétta tilkynningu segir:
Í því skyni mun starfshópur skipaður af fjármála- og efnahagsráðherra eiga formlegt
samstarf við fulltrúa greinarinnar með það að markmiði meðal annars að vinna:
•
•
•
•

Tillögu að umfangi samdráttar í losun frá sjávarútvegi til ársins 2030
Tillögur um innleiðingu fjárhagslegra hvata vegna meðal annars fjárfestinga í
búnaði og kerfum sem sannarlega minnka orkunotkun og styðja við
kolefnisbindingu og útfösun kælimiðla
Tillögur um hvernig megi auka hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa í
sjávarútvegi
Tillögur varðandi íblöndun lífeldsneytis og fýsileika þess í rekstrarlegu tilliti

Þessi vinna er utan og ofan við aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Fær leið til
að takmarka áhrif umhverfis- og auðlindaráðherra.
Kolefnisgjald er ekki nefnt einu orði. Þess í stað er talað um grænar ívilnanir sem þýðir að
útgerðarmenn fá umbun frá skattgreiðendum til að breyta rétt.
Í yfirlýsingu stjórnvalda og Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) segir:
Til þess að Ísland nái markmiðum sínum skiptir máli að atvinnulífið taki mið af
loftslagsmarkmiðum stjórnvalda við ákvarðanatöku; til dæmis við fjárfestingar,
endurnýjun búnaðar, almennan rekstur og kolefnisbindingu.
Hið síðast nefnda – kolefnisbinding – telur ekki í skuldbindingum Íslands gagnvart
Parísarsamningnum.
Í yfirlýsingju SFS og stjórnvalda segir:
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Líta þarf til þess að þær aðgerðir sem ráðist er í dragi ekki úr samkeppnishæfni
íslensks sjávarútvegs.
Í ályktun aðalfundar LÍÚ frá 1997 segir:
Aðalfundur LÍÚ 1997 mótmælir áformum ríkisstjórnar Íslands um álagningu CO2−
skatts á eldsneyti. Slík skattlagning mun skerða mjög samkeppnisstöðu íslensks
atvinnulífs, draga úr fiskveiðum og skerða lífskjör í landinu.
Er ekki enn við hið sama hjá samtökum útgerðarmanna.
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Kolefnisgjald
Kolefnisgjaldi má líkja við þegar tryggingafyrirtæki sem umbuna viðskiptavinum sínum fyrir
að valda ekki slysum og óhöppum en refsar þeim sem eru valdir að tjóni. Hinir fyrrnefndu fá
bónus, greiða lægra iðgjald en hinir síðarnefndu greiða hærra iðgjald. Ekki flókið og
sannarlega eftirsóknarvert.
Álitsgerð Hagfræðistofnunar um Áhrif kolefnisgjalds á eldsneytisnotkun heimila er tæpast
nein heildarendurskoðun á gjaldtöku í samgöngum – „þannig að skattheimtan þjóni
loftslagsmarkmiðum“. Til dæmis kannaði hagfræðistofnunin ekki hver væri reynsla
nágrannaþjóða af hækkun kolefnisgjalds á samgöngur. Nærtækast væri að skoða árangurinn í
Noregi þar sem kolefnisgjaldi hefur verið beitt ásamt ívilnunum til að rafvæða bílaflotann.
Einnig mætti skoða nýlega lagasetningu í Svíþjóð um „bonus malus“.
Því miður verður að líta á skýrsluna sem fræðilegar vangaveltur fremur en raunverulega
rannsókn um það hversu hátt kolefnisgjald þurfi að vera til að hafa áhrif á akstur og bílakaup.
Á bls. 8 segir:
Þegar á heildina er litið má sjá að kolefnisgjöld hafa hingað til ekki haft mjög mikil
áhrif á neyslu fólks. Teygnistuðlar eru jafnan taldir vera milli -0,3 og -1, en af því má
ráða að fólk sé tregt til að breyta neyslu sinni á eldsneyti þegar verð hækkar. Sökum
þessa hafa kolefnisgjöld ekki orðið til þess að mikið hafi dregið úr útblæstri en að
sama skapi hafa þau ekki valdið miklum skaða fyrir efnahag þeirra landa sem hafa
tekið þau upp. Þetta má túlka þannig að kolefnisgjöld þurfi að vera þó nokkru hærri ef
þau eiga að hafa tilætluð áhrif. Kolefnisgjöld hafa meiri áhrif á neyslu og kjör á
fátækum heimilum en öðrum og áhrifin eru líka mikil hjá einstæðingum.
Í greinargerð Hagfræðistofnunar segir einnig:
Þegar á heildina er litið má sjá að kolefnisgjöld hafa hingað til ekki haft mjög mikil
áhrif á neyslu fólks. Teygnistuðlar eru jafnan taldir vera milli -0,3 og -1, en af því má
ráða að fólk sé tregt til að breyta neyslu sinni á eldsneyti þegar verð hækkar. Sökum
þessa hafa kolefnisgjöld ekki orðið til þess að mikið hafi dregið úr útblæstri en að
sama skapi hafa þau ekki valdið miklum skaða fyrir efnahag þeirra landa sem hafa
tekið þau upp. Þetta má túlka þannig að kolefnisgjöld þurfi að vera þó nokkru hærri ef
þau eiga að hafa tilætluð áhrif. Kolefnisgjöld hafa meiri áhrif á neyslu og kjör á
fátækum heimilum en öðrum og áhrifin eru líka mikil hjá einstæðingum.
Fram kemur á bls. 64, að
Kolefnisgjald hefur þegar verið hækkað þrisvar sinnum frá árinu 2018.
Hver voru áhrif hækkunar um 70% í tíð sitjandi ríkisstjórnar? Voru þau einhver? Eða voru
áhrifin ekki rannsökuð? Á því hefði ekki verið vanþörf miðað við þá miklu umræðu sem varð
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um hvort hækka skyldi kolefnisgjald um 50 eða 100% hinn 1. janúar 201818, eða bara 50%
líkt og niðurstaðan varð.
Hvort kolefnisgjald hafi verið hækkað þrisvar eða tíu sinnum segir ekkert um það hvort og
þá hvernig hækkunin hafi komið að gagni í þeirri viðleitni stjórnvalda að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda frá vegasamgöngum.
Hvað með vörugjöld á ökutæki?
Á 149. löggjafarþingi 2018–2019 var samþykkt frumvarp um „breytingu á lögum um
vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., lögum um bifreiðagjald og lögum um virðisaukaskatt
(losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar)“. Þingskjal 163 — 162. mál.
Frumvarpið helgaðist af gildistöku nokkurra evrópskra reglugerða um breyttar aðferðir við að
mæla útblástur bifreiða (e. Worldwide harmonized light vehicles test procedure, skammstafað
WLTP).
Forsaga málsins er sú að um árabil höfðu bílaframleiðendur víða um heim notað staðalinn
NEDC. Samkvæmt honum var útblástur bifreiðar metinn eftir að aftursætið hafði verið tekið
úr henni til að létta bílinn. Prófunin var helst gerð í mótvindi og niður í móti. Allir vissu að
þessari mæliaðferð var öðru fremur ætlað að blekkja neytendur. Segir því í greinargerð með
frumvarpinu:
Tilgangur upptöku staðalsins er að mat á mengun, losun og eldsneytiseyðslu ökutækja
endurspegli betur raunverulega notkun ökutækja.
Þar eð mælieiningin fyrir losun frá ökutækjum er grömm af CO2 ígildum á hvern ekinn
kílómetra, g CO2-íg/km gaf auga leið að hinn nýi staðall myndi hækka vörugjald á bíla,
einkum þá stærri og eyðslufrekari.
Frumvarp fjármálaráðherra var því samið til að koma í veg fyrir verðhækkun á stórum
jeppum.
Í greinargerðinni segir nefnilega:
Rétt er að geta þess að tillögunum er ekki ætlað að hafa áhrif á tekjur ríkissjóðs heldur
einvörðungu að koma í veg fyrir að ósamræmi skapist við álagningu skatta og gjalda á
ökutæki. Á heildina litið ætti samþykkt frumvarpsins að vinna gegn því að útsöluverð
bifreiða hækki en vegna þess hve fjölbreytilegur bifreiðafloti er markaðssettur á

18

Fráfarandi fjármálaráðherra, Benedikt Jóhannesson, hafði lagt fram fjárlagafrumvarp sem fól í sér 100%
hækkun á kolefnisgjaldi. Nýr fjármálaráðherra í ríkisstórn Katrínar Jakobsdóttur lagði til að gjaldið yrði lækkað
um helming en síðan hækkað um 10% 1. janúar 2019 og önnur 10% 1. janúar 2020.
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Íslandi um þessar mundir er þó óhjákvæmilegt að áhrifin verði mismunandi ef litið er
til hverrar og einnar bifreiðar.
Með öðrum orðum: Samþykkt frumvarpsins mátti ekki verða til þess að stórir og eyðslufrekir
bílar hækkuðu í verði. Á hinn bóginn hefði hækkun til samræmis við losun fólksbíla ekki
valdið hækkun á minni eyðslugrönnum bílum.
Í umsögn Bílgreinasambandsins segir:
5. gr. - Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi: Þrátt fyrir ákvæði
3. og 5. gr. skal lækka skráða losun koltvísýrings ökutækis um 17,36% við ákvörðun
vörugjalds á ökutæki frá gildistöku ákvæðis þessa til ársloka 2018 hafi losunin
einvörðungu verið ákvörðuð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni.
Í því frumvarpi sem varð að lögum segir:
Þrátt fyrir ákvæði 3. og 5. gr. skal lækka skráða losun koltvísýrings ökutækis um
17,36% við ákvörðun vörugjalds á ökutæki frá gildistöku ákvæðis þessa til ársloka
2018.
Bílgreinasambandið fékk sitt fram.
Einu hagsmunaaðilarnir sem skildu frumvarpið nógu vel til að senda inn umsagnir voru
Bílgreinasambandið og Félag íslenskra bifreiðaeigenda. Umsagnir þeirra voru skýrar og vel
skrifaðar. Ritstjóri Morgunblaðsins studdi málflutning þeirra ákaft en að öðru leyti varð
umræðan í samfélaginu harla lítil. Fæstir þingmenn skildu hvað um var að ræða, annað en að
bílverð mátti ekki hækka. Hvorki stofnanir ríkisins né samtök almennings fengu rönd við
reist.
Er ekki stefna ríkisstjórnarinnar sú að draga úr losun?
Ef stjórnvöld eru vakandi eru til fleiri leiðir en hækkun kolefnisgjalds við að draga úr losun
koltvísýrings frá bílaflota Íslands. Hækkun vörugjalda myndi breyta samsetningu hans.
Augljóst var af umsögnum hagsmunaaðila að þeir töldu verðteygni stærri bíla ákaflega litla.
Hækkun vörugjalda á ökutæki til samræmis við skráða losun ökutækja myndi draga úr sölu
þeirra ökutækja sem losa flest grömm CO2-íg/km.
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Grunnsviðsmynd
Í Aðgerðaáætluninni er gert ráð fyrir því í grunnsviðsmynd að losun gróðurhúsalofttegunda
frá vegasamgöngum19 dragist saman um 21%. Þetta á að gerast með þróun án þess að
stjórnvöld aðhafist nokkuð. Þá ber að hafa í huga að frásögnin af setningu laga um vörugjald
á bíla hér að ofan segir okkur að stundum vill brenna við að stjórnvöld aðhafist nokkuð annað
en það sem hagsmunaaðilar krefjast af þeim.
Í áætluninni er vísað til hermilíkansins „UniSyD_IS“ sem hafi verið í þróun miðað við
íslenskar aðstæður síðan 2013:
Líkanið hermir meðal annars breytingar á samsetningu bílaflotans, VKT (e. vehiclekilometers-travelled), og eftirspurn eftir eldsneyti, þar sem tekið er tillit til
orkumarkaða og hegðunar neytenda, innviða og stefnumarkandi ákvarðana.
Hverju spáði þetta líkan árið 2013 þegar sala á bílum tók að aukast eftir efnahagshrunið? Eða
2014 þegar bílasalan komst á fullt skrið? Hver var grunnsviðsmyndin þá? Spáði líkanið rétt
til um gríðarlega aukningu í sölu ökutækja?
Losun nýrra bíla eykst á ný
Bráðabirgðagögn frá Umhverfisstofnun Evrópu20 sýna að sýna að meðaltalslosun
koltvísýrings frá nýjum bílum jókst árið 2019, þriðja árið röð í sambandsríkjunum. Tölurnar
taka einnig til Bretlands, Íslands og Noregs.
Skýringin er einföld: Bílaframleiðendur græða meira á að framleiða stóra bíla sem eyða
miklu bensíni eða olíu. Bílaframleiðendur leggja æ meiri áherslu á að framleiða
lúxusjeppa:21
The reasons for the increase in car emissions include the growing share of the sport
utility vehicle (SUV) segment. The market penetration of electric cars remained slow
in 2019.
Árin 2010 til 2016 minnkaði meðaltalslosun fólksbifreiða á Evrópska efnahagssvæðinu um
nærri 22 grömm af CO2 á hvern ekinn kílómetra (g CO2/km) en árin 2017–2019 jókst
meðaltalslosun á ný, um 2,8 g CO2/km.
Þá ber að hafa í huga að markmið Evrópusambandsins var að árið 2019 skyldu nýir bílar losa
minna en 130 g CO2/km. Þetta náðist en árið 2020 eru nýir bílar í ESB, auk Bretlands, Íslands
og Noregs, fjarri því að losa að hámarki 95 g CO2/km.

19

Vegna orkuskipta. <M: hvað þýðir þetta? -- á kannski að koma inn í textann síðast í málsgreininni: ... um
21% vegna fyrirhugaðra orkuskipta -- ??? >
20
European Environmental Agency.
21
e. sport utility vehicle (SUV).
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Náttúruverndarsamtökum Íslands er ekki kunnugt að Ísland hafi sett sér markmið hvað þetta
varðar, en benda má á að samkvæmt losunarstuðlum Umhverfisstofnunar er meðaltalslosun
bensínbíla 224,2 g CO2-íg/km annars vegar og dísilbíla 194,4 g CO2-íg/km hins vegar.
Sömu sögu er að segja um nýja sendiferðabíla. Meðaltalslosun slíkra bíla hefur aukist, þótt í
minna mæli sé.

Fig. 1: Average carbon
dioxide emissions from
new passenger cars22

Miðað við grafið hér að ofan er full ástæða til að véfengja að grunnsviðsmynd – Business as
Usual – leiði til 21% samdráttar í losun frá samgöngum.
Varasamt er að ganga út frá þeirri grunnsviðsmynd að bílar brenni minna eldsneyti eftir því
sem árin líða. Sú grunnsviðsmynd sem sett er fram í Aðgerðaáætlunin er álíka vísindaleg og
að sleikja puttann og hefja hann á loft til að finna hvaðan vindurinn blæs.
Skýrsla Lilju Alfreðsdóttur
Í október 2017 var gefin út skýrsla um loftslagsmál af hálfu Atlantshafsbandalagsins:
ASSESSING AND MITIGATING THE COST OF CLIMATE CHANGE, Lilja
ALFREDSDOTTIR (Iceland) , Acting Rapporteur Sub-Committee on Transatlantic
Economic Relations.23
Þessi skýrsla, sem Lilja Alfreðsdóttir ritstýrði, ætti að vera skyldulesning fyrir bæði
þingmenn og ráðherra. Að lágmarki ættu þeir þingmenn sem eiga sæti í utanríkismálanefnd
og umhverfis- og samgöngunefnd að lesa skýrsluna í þaula.

22

Sjá Average CO2 emissions from newly registered motor vehicles in Europe https://www.eea.europa.eu/dataand-maps/indicators/average-CO2-emissions-from-motor-vehicles/assessment-2
23
NATO Parliamentary Assembly, ECONOMICS AND SECURITY COMMITTEE, 7 OCTOBER 2017.
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Á bls. 14 í skýrslu Lilju segir:
IX. CARBON TAXATION
59. Decisions about how to mitigate the impact of global climate change require
consideration of optimal economic policy responses, the burdens those responses
impose and who exactly ought to shoulder which burdens. This becomes a process of
considering trade-offs between equitable and efficient solutions. There is little doubt
that both climate change and the response to it involve very important questions of
income distribution. As suggested above, there is growing evidence that poorer and
hotter countries will likely suffer harsher economic impacts as a result of global
climate change which has largely been induced by the world’s more advanced
economies. Many of the wealthier carbon fuel intensive countries recognise that they
ought to foot a higher share of the overall bill to cope with the challenge. The Paris
Agreement, however, has created an expectation that developing countries,
particularly major emitters like China, will also have to do their share (Bretschger).
The Kyoto Protocol had largely exempted developing countries from its most
burdensome strictures. Paris makes it incumbent upon all carbon emitters to take
action to bring down the level of carbon based energy to levels consistent with overall
targets.
60. It is important to recognise that the costs of using carbon energy are often not
reflected in the price of these commodities. The externality costs of using carbon
based energy includes the costs to the environment, health and even national security
costs that are not adequately captured in the market price of energy. This is a classic
market failure. An externality, in this case, is the cost that affects the entire society
linked to the use of a commodity by those who did not fully incur that cost.
Economists often urge governments to adopt policies that "internalise" externalities so
that the price actually paid reflects the total cost including the societal costs.
61. There is thus a sound economic efficiency justification for taxing carbon so that
the price at the pump reflects the real opportunity costs of using that energy. These
real costs need to be reflected in those prices so that business and consumers possess
the full cost information needed to make efficient energy use decisions. In 2011, coal
generated power plants charged only USD 3.2 cents per kilowatt/hour but the actual
costs were estimated to be 170% higher as each kWh of coal generated electricity
resulted in 5.6 cents of damage including 3.4 cents of adverse health impacts, and 2.2
cents in climate related damages (Greenstone and Looney). Externalities reflect
market failures that states can correct through tax policies that actually render markets
more efficient. These taxes, in turn, help moderate consumption behaviour so that
demand is conditioned by real prices reflecting the full spectrum of opportunity costs.
62. This is the essential justification for taxing carbon based fuels. A number of
countries have implemented carbon tax systems which invariably reduce the price
differential between carbon and renewable energy sources. Carbon taxes, however,
are not the only reason that carbon energy use has begun to fall. In the United States,
the growing use of natural gas instead of coal in electricity generation has had a
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dramatic impact on carbon emissions. The Obama Administration’s efforts to boost
fuel efficiency standards for automobiles and to impose higher efficiency standards on
household appliances have helped reduce the energy intensity of the economy and, by
extension, lowered the component of carbon based fuels used in it. All of this was
accomplished without a tax on carbon although the results would likely have been
even more dramatic had one been established in the United States (Komanoff).
Carbon taxation represents a highly efficient and powerful tool to properly price
carbon and encourage clean fuel use and for this reason, many free market advocates
now embrace it including a group of influential US Republicans including former
Secretary of State James A. Baker, former Secretary of State George P. Schultz and
former Secretary of the Treasury Henry M. Paulson Jr. Major oil companies,
including Exxon Mobil have also favored the idea (Schwartz).
Furðulítil umræða hefur fram í þjóðfélaginu um þessa ágætu skýrslu sem Lilja Dögg
Alfreðsdóttir ritstýrði. Lilja Dögg naut fulltingis embættismanna NATO við gerð skýrslunnar
og er hún mjög vel unnin. Náttúruverndarsamtökin leggja fram skýrsluna sem viðauka við
þessa umsögn.
Skýrslur fjármálaráðuneytisins
Skýrsla fjármálaráðuneytisins um Heildarstefnumótun um skattlagningu ökutækja og
eldsneytis kom út árið 2008. Sú skýrsla var um margt vel unnin en tillögur starfshópsins að
baki henni hafa enn ekki komið til framkvæmda nema að litlu leyti. Það sem verra er: Í tíð
núverandi fjármálaráðherra hefur gengið á með skýrslum en ekkert gerst. Afleiðingarnar eru
að innflutningur stórra og eyðslufrekra bíla hefur aukist langt umfram það sem stenst
skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum.
Árið 2014 benti OECD á þetta í skýrslu sinni um ástand umhverfismála á Íslandi:
Iceland’s carbon and energy tax rates on petrol, diesel and heating oil are generally
below those of other Nordic countries. Raising the rates and applying them to more
fuels, such as kerosene and coal, could help limit emissions of GHGs and other
pollutants more cost-effectively. The energy tax on diesel should be raised to match
that on petrol, as burning diesel generates more hazardous local air pollution.
Líkt og fram kom í skýrslu Capacent um stjórnsýslu loftslagsmála gerir hver ráðherra sitt í
sínu horni. Stefna eða ekki-stefna Bjarna Benediktssonar getur tæpast verið í samræmi við þá
stefnu sem forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, og umhverfis- og auðlindamálaráðherra
segja sig fylgja. Bjarni stendur vörð um hag bílasala sem hagnast mest á sölu stórra og
eyðslufrekra lúxus-jeppa. Katrín og Guðmundur Ingi eru þingmenn Vinstri hreyfingarinnar –
græns foramboðs og væntanlega fylgjandi verulegum samdrætti í sölu slíkra bensínháka, ef
marka má stefnusaþykktir flokksins. Á hinn bóginn hefur slík afstaða ráðherranna ekki komið
skýrt fram.
Þótt forsætisráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra séu allir af vilja gerðir til að beita
hagrænum stjórntækjum komast þeir ekki spönn úr rassi ef fjármálaráðherra leggst gegn.
29

Náttúruverndarsamtök Íslands telja brýnt að hagrænum stjórntækjum á borð við kolefnisgjald
og vörugjöld á ökutæki verði beitt til að hafa áhrif á neyslu. Þar með er ekki sagt að
skattaálagið eigi að aukast. Hækki kolefnisgjaldið er nauðsynlegt að lækka önnur gjöld eða
skatta til mótvægis.
Í stuttu máli Í aðgerðaáætluninni er kolefnisgjald flokkað sem hvati en ekki efnahagslegt
stjórntæki. Frekar ætti að flokka kolefnisgjald sem aðgerð til orkuskipta í samgöngum líkt og
ívilnanir fyrir vistvæn ökutæki.
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Vinna á alþjóðavettvangi
Í aðgerðaáætluninni segir að tryggt verði að viðeigandi lög og reglur liðki fyrir orkuskiptum.
Einnig verður tekin upp sú nýbreytni lagafrumvörp verða sérstaklega rýnd út frá
loftslagsáhrifum þeirra.
Í Svíþjóð verður ráðist í úttekt á allri viðeigandi löggjöf til efla lagaramma loftslagsmála.
Erfitt að meta og ekki lítil vinna en hið sama gildir um alþjóðlegt samstarf. Erfitt að meta en
allir vita að skiptir höfuðmáli til að árangur náist.
Á bls. 23 segir að Ísland hafi rödd á alþjóðavettvangi og að stjórnvöld hafi notað hana
með skipulegum hætti til að tala um loftslagsvána og nauðsyn þess að ríki heims
bregðist hratt við. Þetta er til dæmis gert í formlegum ávörpum, á leiðtogafundum og
tvíhliða fundum.
Náttúruverndarsamtök Íslands telja rödd Íslands á alþjóðavettvangi skipti afar miklu. Því
hefði mátt gera grein fyrir þeim stefnumálum sem Ísland leggur mesta áherslu á
alþjóðavettvangi. Hvaða verkefni hafi gengið vel og hin sem hafa gengið miður. Hvaða
tækifæri bjóðast. Aðgerðaáætlunin tengir ekki við alla þá góðu vinnu sem starfsmenn
utanríkisráðuneytisins inna af hendi í loftslagasmálum. Ekki heldur það sem eftir á að gera.
Yfirlýsingar Íslands á alþjóðavettvangi eru ekki bara fyrir aðrar þjóðir heldur geta þær aukið
þekkingu landsmanna á loftslagsmálum. Gott dæmi er ávarp Huga Ólafssonar fyrir hönd
umhverfis- auðlindamála á loftslagsþingi Sameinuðu þjóðanna í Varsjá árið 2013.
Undirstrikanir eru okkar.

Norðurlöndin hafa beitt sér fyrir banni við flutningi og bruna á svartolíu á norðurslóðum.
Nefna má ályktun Norðurlandaráðs, haldið í Helsinki 2. nóvember 2017, þar sem segir:
Nordisk råd rekommanderer de nordiske regjeringene
å
fremme sikkerheten i sårbare havområder langs de arktiske kyster, i seilrutene
under nasjonal jurisdiksjon, til eksempel ved å definere seilingsleder, adskille
motgående trafikk og redusere hastigheten
å
arbeide sammen innenfor IMO ved kommende revisjon av den gjeldende
Polar Code, for å styrke sjøfartsikkerheten i Arktis
å
arbeide for et forbud mot anvendelse av tungolje (HFO) i arktisk skipsfart, og
på sikt,
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å
stille krav om at drivstoff, som anvendes i arktisk skipsfart ved utslipp ikke er
skadelig for det marine miljø
å
kartlegge redningsressursene i de arktiske kystområder de nordiske land har
ansvar for, samt behovet for å styrke redningsressursene, og undersøke om, og i så fall
hvordan, den kommersielle skipstrafikken i området kan bidra til å finansiere
kostnader ved å styrke redningskapasiteten.
Norðurskautsráðið
Í yfirlýsingu utanríkisráðherra24 í upphafi formennskutíðar Íslands í Norurskautsráðinu, 2019
- 2021 segir:
Building on the work of the Expert Group on Black Carbon and Methane, efforts to
identify opportunities to reduce emissions of short-lived climate pollutants will
continue. Progress in this area could help slow the current pace of change in the
Arctic while work is underway to reduce longer-term impacts.
Svartolíubann
Alþjóðasamfélagið, þar með talið Norðurskautsráðið og Norðurlandaráð hafa farið fram
aðgerðir hið snarasta til að koma í veg fyrir losun efna sem hafa mikil gróðurhúsaáhrif til
skamms tíma. Ísland gegnir formennsku í Norðurskautsráðinu. Ísland getur einnig beitt sér á
vettvangi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) þar sem svartolíubann hefur einnig verið
til umfjöllunar en hingað til hefur aðilarríkjum IMO ekki tekist að ná samstöðu um raunhæfar
aðgerðir.25
Náttúruverndarsamtök Íslands eiga aðild að Clean Arctic Alliance en samtökin telja að nýleg
samþykkt IMO muni litlu breyta um það magn svartolíu sem flutt er um norðurslóði eða
hversu miklu er brennt er sem eldsneyti.
Hafið umhverfis Ísland telst ekki til „norðurslóða“ heldur er það litlu sunnar en norðurslóðir26
Náttúruverndarsamtök Íslands eiga aðild að regnhlífarsamtökunum Clean Arctic Alliance
sem beita sér fyrir svartolíubanni á norðurslóðum. Samtökin telja brýnt að íslensk stjórnvöld
leggi meira til vinnu á vettvangi Norðurskautsráðsins, Norðurlandasamstarfs og lýsi yfir þau
muni beita sér fyrir banni innan efnahagslögsögu Íslands, sem krefst samþykkis á vettvangi
IMO.
24

TOGETHER TOWARDS A SUSTAINABLE ARCTIC
ICELAND’S ARCTIC COUNCIL CHAIRMANSHIP 2019-2021
25

PPR 7: The Draft HFO Ban:
An initial examination by the Clean Arctic Alliance of the draft regulation by the Clean Arctic Alliance
suggests, based on current Arctic shipping levels, that the loopholes mean over three-quarters of the HFO
currently used in the Arctic could be exempt or delayed from implementing the regulation, which equates to
more than two-thirds of the HFO carried on board vessels as fuel.
Of further concern is that these loopholes will cause an increase in HFO use and carriage in the Arctic. HFO use
is already on the increase– between 2015 and 2017 there was a 30% increase in the numbers of ships operating
on HFO and a 55% increase in the amount of black carbon emitted from the use of HFO – and this is likely to
carry on rising [1]. In addition, the loopholes will mean that as older ships (required to implement the regulation
in 2024) are replaced with new ships with double-hulls or protected fuel tanks (not covered by the regulation
until 2029), so the amount of HFO used and carried in the Arctic, along with black carbon emissions will
increase.
26
Arctic Waters, norðan heimskautsbaugs sem liggur um Grímsey.
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Reglugerðarbreyting er ekki bann
Breyting á reglugerð um leyfilegt brennisteinsinnihald í skipaeldsneyti á Íslandi úr 3,5% í
einungis 0,1% innan 12 mílna landhelgi útilokar því miður ekki bruna á svartolíu enda segir
næstu setningu, nema skip noti viðurkenndar aðferðir til að draga úr losun
brennisteinsdíoxíðs. Hvorki Eimskip né Samskip ætla að hætta að brenna svartolíu. Ekki er
ljóst hvort einhverjar útgerðir muni hætta að brenna svartolíu.
Talið er að 0,1% brennisteinsinnihald í skipaeldsneyti dragi úr losun sóts vegna bruna
svartolíu um 50%. Aðalatriðið er að ekkert eftirlit er með hvort skip brenni svartolíu innan 12
mílna landhelgi Íslands. Sennilega brenna þau áfram svartolíu utan landhelgi.
Sjá til fróðleiks nýlega grein eftir Mario Molina,27 Veerabhadran Ramanthan og Durwood J.
Zaelke. Í grein þremenninganna segir:
At first glance, taken overall, these trends generally sound promising. But the climate
battle could be lost long before 2050; it might even be lost by 2035.
Consequently, it is time for fast climate mitigation, especially in the form of
reductions of the short-lived so-called “super-pollutants”—black carbon, methane,
tropospheric ozone, and hydrofluorocarbons, abbreviated as HFCs. (Black carbon is
the sooty, dark material emitted by coal-fired power plants, gas and diesel engines,
and other sources. Its heat-trapping power is twice what was thought only a few years
ago, a report in the Journal of Geophysical Research found.) Speed must become the
key measure of all climate mitigation strategies: a speedy reduction of global
warming before it leads to further, self-reinforcing climate change feedbacks and
tipping points; a speedy deployment of mitigation actions and technologies; and
getting this all up to scale in a speedy manner.
Undirstrikanir eru okkar.
Skýrsla Norrænu ráðherranefndarinnar
Snemmsumars kom út skýrsla á vegum Norræna ráðherraráðsins, Reducing risks and
increasing environmental security in Arctic Waters – How can the Nordic countries enhance
cooperation? Í skýrsslunni segir um svartolíu:
Í samantekt á aðalatriðum skýrslunnar segir m.a.:
Recommendation 1
Enforcement of stricter grade oil requirements
Nordic cooperation on enforcement of stricter grade oil requirements to mitigate risks
related to oil spills from carriage and transport of Heavy Fuel Oil (HFO) and toxic
hybrid fuel oils. Work should be undertaken to ban HFO in the Arctic, while
simultaneously supporting development of new, less toxic and more energy-efficient
and sustainable fuel types to replace HFO globally.
Breyting á reglugerð var fyrsta skref en bann við bruna og flutningi á svartolíu er enn langt
undan.
27

Mario Molina voru veitt Nobelsverðlaunin í efnafræði árið 1995 vegna rannsókna sinna á ósonlaginu.
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Náttúruverndarsamtök Íslands skora á umhverfisráðherra og utanríkisráðherra að beita sér
fyrir að svartolía verði alfarið bönnuð innan efnahagslögsögu Íslands og á norðurslóðum.
Íslendingar hafa nú tækifæri til að nýtaformennsku sína á vettvangi Norðurskautsráðsins og á
vettvangiAlþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) í samvinnu aðildarríki
Norðurskautsráðsins í samvinnu með og í samstöðu hinna Norðurlandanna.

Framlag Íslands til Græna loftslagssjóðsins
Fyrir ári síðan flutti forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir ræðu á leiðtogafundi um
loftslagsmál á 74. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Þar tilkynnti hún að Ísland
myndi tvöfalda framlög sín til Græna loftslagssjóðsins.28
Í fréttatilkynningu frá Climate Action Network Europe29, dags. 25. október 2019 kom fram,
að
Iceland and Liechtenstein announced a doubling of their contributions to $2 million
and $100,000, respectively. While pledges are welcome from countries large and
small, these countries’ first contributions were disappointing. A number of smaller
countries need to step up with new pledges that go far beyond doubling considering
their relative wealth.
Sjá einnig upplýsingar á vef World Resources Institute, Green Climate Fund Contributions
Calculator 2.0.
Metið í þjóðarframleiðslu á íbúa er Ísland eitt af ríkustu löndum heims. Okkur ber skylda til
að aðstoða þá sem verr standa.
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We need a stronger green climate fund and that is why the Icelandic government has decided to double our
contribution to the fund.
29
Climate Action Network Europe eru regnhlífarsamtök samtaka sem vilja stöðva hamfarahlýnun
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