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Losunarbókhald Íslands – við stöndum okkur 
ekki vel 

Heildarlosun Íslands var 4.857 kílótonn af gróðurhúsalofttegundum árið 2018. 

Hún hefur aukist um 30% á milli 1990 og 2018.  Samkvæmt Kýótóbókuninni, 

öðru tímabili, hefur Ísland skuldbundið sig til að draga úr losun um 20% árið 

2020 miðað við losun árið 1990.   

Þetta er stóra myndin. Það er mikill munur á 30% 

aukningu og markmiði um 20% minnkun. 

Flækjustig í umræðunni um losun og 

losunarheimildir er hins vegar mjög mikið. Sumt er 

stundum talið með og stundum er öðru sleppt, 

þannig að myndin er ekki alltaf alveg ljós.  

Það liggur hins vegar fyrir að á árinu 2023 mun fara 

fram uppgjör vegna annars tímabils 

Kýótóbókunarinnar. Ef niðurstaðan verður sú að 

Ísland hafi losað umfram úthlutaðar heimildir 

munum við þurfa að kaupa losunarheimildir fyrir 

mismuninum. 

Helsta ástæða þessarar miklu aukningar frá árinu 

1990 er aukin málmframleiðsla hér á landi, en aukin 

losun frá úrgangi sem verður til við urðun skiptir 

líka máli. 

Niðurstaðan verður væntanlega sú að við 

Íslendingar verðum langt frá því að standa við 

skuldbindingar okkar og nefndar hafa verið tölur 

um að það muni vanta u.þ.b. 4.000 kílótonn af 

kolefnisígildum til að dæmið gangi upp. Erfitt er að 

segja hversu mikið kaup á heimildum mun kosta 

okkur, en sú tala mun væntanlega hlaupa á 

milljörðum. 

Flóknir útreikningar 

Eins og áður segir er bókhaldið um losun töluvert 

flókið. Í fyrsta lagi er um að ræða nokkra 

alþjóðasamninga þar sem við höfum tekið á okkur 

skuldbindingar og má þar nefna allt í kringum 

Kýótóbókunina og svo Parísarsamkomulagið. Þá 

erum við einnig þátttakendur í viðskiptakerfi ESB 

með losunarheimildir.  
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Oft er talað um losun sem er á beinni ábyrgð 

stjórnvalda í því sambandi og þar er Ísland með 

markmið um að draga úr losun um 29% á milli 

áranna 2005 og 2030. Staðan hvað það markmið 

varðar er að slík losun hafði á árinu 2018 minnkað 

um 6% frá árinu 2005. Þróunin er því í rétta átt, en 

mikið þarf að breytast á næstu 10 árum ef 

markmiðið á að nást.  

Hvað erum við að losa? 

39% af losun Íslands árið 2018 varð til vegna orku, 

nánar tiltekið bruna á jarðeldsneyti og vegna 

jarðvarmavirkjana.1 Losun frá orkugeiranum jókst 

um 3% milli 1990 og 2018. Mesta aukningin var í 

losun frá vegasamgöngum og jarðvarmavirkjunum. 

Losun frá fiskiskipum, strandsiglingum og 

innanlandsflugi hefur hins vegar dregist talsvert 

saman. 

42% af heildarlosun Íslands árið 2018 kom til vegna 

iðnaðarferla og efnanotkunar og hefur losun vegna 

þessa aukist um 112% milli 1990 og 2018. Helsta 

ástæðan er aukning í málmiðnaði og notkun F-gasa 

til kælimiðlunar. 

13% af heildarlosun varð til í landbúnaði og 

minnkaði um 5% milli 1990 og 2018. Stærsti hluti 

losunarinnar (59% árið 2018) kemur frá búfé 

(iðragerjun og meðhöndlun húsdýraáburðar) og 

40% frá nytjajarðvegi. 

6% losunar 2018 var vegna meðhöndlunar úrgangs 

og hefur hún minnkað um 21% milli 1990 og 2018. 

Þyngst vegur losun metans frá urðunarstöðum, sem 

náði hámarki árið 2006, en hún hefur dregist saman 

síðan, aðallega vegna aukinnar endurvinnslu og 

söfnun á metani á tveimur urðunarstöðum. 

Þörf á mikilli breytingu 

Það er ljóst að við Íslendingar höfum sofnað á 

verðinum hvað varðar minnkun útblásturs og 

aðgæslu varðandi markmið sem við höfum sett 

okkur og skuldbindingar sem við höfum tekið á 

okkur. 

Sú staða að þjóð sem er með mikla sérstöðu miðað 

við aðrar þjóðir hvað nýtingu fallvatna og jarðhita 

varðar þurfi að kaupa losunarheimildir erlendis til 

 
1 Allar þessar tölur eru án losunar frá landnotkun, breyttri landnotkun og skógrækt. 
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þess að geta staðið við skuldbindingar sínar er í 

besta falli undarleg. 

Það sjónarmið hefur komið fram að skýra sýn vanti 

um hvernig Ísland ætli að standa við alþjóðlegar 

skuldbindingar sínar. Margir telja að stjórnsýslan sé 

um margt veik og óskilvirk og verkaskipting óskýr í 

þessum málaflokki. Það skorti að tengja 

loftslagsmálin betur inn í allar áætlanir stjórnvalda 

og tengja markmið í loftslagsmálum við þróun 

atvinnuhátta, tækniþróun og samfélagsbreytingar. 

Nokkuð víst má sem sagt telja að Ísland geti ekki 

staðið við skuldbindingar sínar vegna 

Kýótóbókunarinnar. Eins og staðan er nú  bendir 

fátt til þess að Ísland geti staðið við markmið 

Parísarsamkomulagsins árið 2030 og markmið um 

kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Reyndar hafa 

stjórnvöld nú tilkynnt að alls verði 46 milljörðum 

varið til helstu aðgerða í loftslagsmálum á næstu 

fimm árum samkvæmt uppfærðri aðgerðaáætlun. Í 

fyrri áætlun frá 2018 stóð til að verja 6,8 milljörðum 

til málefnisins. 

Loftslagsmálin eru eitt af mikilvægustu málum 

samtímans. Það er ljóst að ríkissjóður hefur nú tekið 

á sig verulegar skuldbindingar vegna áhrifa Covid-

19-faraldursins á efnahagslífið, en mikilvægt er að 

þau áföll bitni ekki um of á nauðsynlegum aðgerðum 

í loftslagsmálum. 

 

 

 

 

 

 

Innihald og form skjals þessa er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild@landsbankinn.is) 

og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum 

endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst 

án fyrirvara.  

Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru 

settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.  

Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög 

hans eða fyrir hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar 

sjálfstætt af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru 

aðgengilegar á vef bankans. 


