
Stefán Gíslason
Umhverfisstjórnunarfræðingur MSc
UMÍS ehf. Environice
Borgarnesi

Ekki er öll kolefnisjöfnun eins
Reikniæfingar fyrir skólastofuna

http://www.environice.is
http://2020.is

stefan@environice.is

Samlíf
örnámskeið á Líffræðiráðstefnunni

Hús Íslenskrar erfðagreiningar, 18. október 2019



1. Loftslagsbreytingar 101

2. Losun Íslands og orðskýringar

3. Hvað er kolefnisjöfnun?

4. Kolviður og Votlendissjóður

(eða „Um kolefnisjöfnunarinnar óvissa tíma“)

5. Dæmi um stuðla fyrir losun og bindingu

6. Dæmi um dæmi

7. Dæmi um rafbíla og aðra bíla

8. Lokaorð

Innihald



Hvað er             ?
Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. eða UMÍS ehf. Environice:

➢ Fyrirtæki í umhverfisráðgjöf með áherslu á umhverfisstjórnun og sjálfbæra 
þróun, þ.e. fremur á stjórnunarlega og mannlega þætti, en tæknilega

➢ Stofnað 29. febrúar 2000

➢ 3 starfsmenn (í u.þ.b. 2,5 stöðugildum í Borgarnesi, Reykjavík og Kaupmannahöfn)

➢ Einkunnarorð: Umhyggja - vinsemd – virðing

➢ Viðskiptavinir: 

1. Ráðuneyti og stofnanir

2. Sveitarfélög og samtök þeirra

3. Fyrirtæki og samtök þeirra

➢ Helstu verkefni:

➢ Kolefnisspor 

➢ Úrgangsáætlanir

➢ Umhverfisvottunarkerfi

➢ Álitsgerðir, fræðsluefni, kennsla, …



➢ Kolefnisspor íslenskrar sauðfjárræktar (haustið 2017)

➢ Kolefnisspor laxeldis (haustið 2018)

➢ Kolefnisspor garðyrkjunnar (haustið 2018)

➢ Kolefnisspor (ónefndrar) vatnsaflsvirkjunar (janúar 2019)

➢ Kolefnisspor útgerðar og fiskvinnslu (grunnur) (vor 2019)

➢ Ráðgjöf til Akureyrarbæjar vegna aðildar að 
Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (frá 2017)

➢ Kolefnisspor (ónefnds) fyrirtækis/framleiðsluvöru 

➢ Kolefnisspor Norðurlands vestra (kynnt í dag)

➢ Kolefnisspor Suðurlands (í vinnslu)

➢ Kolefnisspor landnýtingar v/endursk.
aðalskipulags Borgarbyggðar

Kolefnissporaverkefni Environice



➢ Tölvulíkön nútímans: Svipuð niðurstaða

➢ Núverandi staða:

➢ Styrkur CO2 hefur hækkað úr u.þ.b. 270 ppm í 410 ppm (408,22 29. sept.)

➢ Meðalhiti á jörðinni hefur hækkað um u.þ.b. 1,2°C

Loftslagsbreytingar 101
➢ Tilteknar lofttegundir gleypa geisla af tiltekinn bylgjulengd

➢ CO2 og fleiri lofttegundir gleypa t.d. hluta af hitageislum sem jörðin 

endurvarpar út í geiminn

➢ Á þessu byggja gróðurhúsaáhrifin

➢ Lífsnauðsynleg áhrif (í hæfilegum skammti) ☺

➢ Engin ný sannindi

➢ Fyrsta hugmynd: Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1824

➢ Svante Arrhenius (1896): 

Tvöföldun á styrk CO2 í andrúmslofti => hækkun hitastigs um 4°C



Loftslagsbreytingar (frh.)
➢ Ekki bara hlýnun, heldur margvíslegar aðrar breytingar

➢ Oft talað um „Global Warming“ (ísl. hnattræn hlýnun)

➢ Nýlega farið að tala um „Hamfarahlýnun“ (alls ekki lýsandi orð)!

➢ Kannski er „Global Weirding“ (ísl. hnattræn skrýtnun) betra hugtak? 

(Kíkið á „is your mum ill“ á Youtube) ☺

➢ „Loftslagshamfarir af mannavöldum“ er e.t.v. besta fyrirsögnin

➢ Brýnt að draga úr losun CO2 og annarra gróðurhúsalofttegunda til að 

koma í veg fyrir loftslagshamfarir af mannavöldum

➢ Erum komin nálægt „bjargbrúninni“ (2028?)

➢ => Kallar á mjög skjót viðbrögð!



Heimild: Umhverfisstofnun



➢ Hvað er LULUCF?

➢ Land use, land use changes and forestry

➢ M.a. losun frá framræstu votlendi og annarri jarðvegseyðingu mínus 

binding í landgræðslu og skógrækt

➢ Hvers vegna er LULUCF ekki með í bókhaldinu?

➢ Fellur ekki beint undir skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum

➢ Mikil óvissa um magn og losunarstuðla

(t.d. fjölda hektara og losun pr. hektara)

➢ Hvað er CO2ígildi?

➢ Mismunandi gróðurhúsalofttegundir hafa mismunandi „hlýnunarmátt“. 

Koldíoxíð (CO2) fær töluna 1 og aðrar lofttegundir eru umreiknaðar í 

koldíoxíðígildi eftir hlýnunarmætti þeirra (einangrunargildi og 

endingartíma)

Orðskýringar (ofskýringar?)



Heimild: Umhverfisstofnun



➢ Kolefnisjöfnun er það kallað þegar bætt er fyrir losun gróðurhúsa-

lofttegunda (GHL) á tilteknum stað eða í tiltekinni starfsemi með því 

að draga jafn mikið úr losun annars staðar eða með því að binda 

samsvarandi magn af kolefni (kolefnisbinding)

➢ Oftast án lagaskyldu, þ.e. „valkvæð kolefnisjöfnun“

➢ Getur gengið kaupum og sölum

➢ Tveir aðilar á Íslandi selja einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum 

kolefnisjöfnun (nánari umfjöllun síðar)

➢ Kolviður (kolefnisbinding í skógrækt)

➢ Votlendissjóður (komið í veg fyrir kolefnislosun úr framræstu votlendi)

➢ Fjölmargir aðilar erlendis

➢ Ekki sérstaklega til umræðu hér

Hvað er kolefnisjöfnun?



1. Binding í bergi (t.d. Carpfix)

➢ Koldíoxíði dælt niður í berglög og breytt í steintegund í eitt skipti fyrir öll

➢ Kostnaðarsamt og varanlegt

➢ Binding í skógi

➢ Tré látin safna í sig kolefni úr andrúmsloftinu

➢ Binding heldur áfram á meðan trén eru í vexti

➢ Meðalbinding gjarnan áætluð um 6,2 tonn/ha/ári (3-20 tonn)

➢ Tiltölulega varanlegt

➢ Kolefnið losnar aftur ef tréð brennur (í skógareldi eða á annan hátt)

➢ Binding í landgræðslu

➢ Rýr jarðvegur og gróður látinn safna í sig kolefni úr andrúmsloftinu

➢ Binding heldur áfram á meðan vöxturinn varir

➢ Meðalbinding gjarnan áætluð um 2,1 tonn/ha/ári 

➢ Tiltölulega varanlegt

➢ Kolefnið losnar aftur ef jarðvegur eða gróður eyðist á nýjan leik

Helstu aðferðir og árangur



4. Endurheimt votlendis

➢ Skurðum lokað til að vatnsstaða nái fyrri hæðum og losun CO2 stöðvist

➢ Kemur í veg fyrir losun það sem eftir er af ætluðum (fyrrum) líftíma 

skurðarins, (losun frá 2 m djúpum skurði getur staðið í allt að 400 ár, 

(0,5 cm á ári)).

➢ Meðalárangur gjarnan áætlaður um 19,5 tonn/ha/ári (19,5-24,5 tonn)

➢ Tiltölulega varanlegt

➢ Losun hefst aftur ef vatnsborð lækkar á nýjan leik niður fyrir fyrri mörk

Helstu aðferðir og árangur (frh.)



➢ Kolefnisbinding í skógrækt

➢ Stofnaður af Skógræktarfélagi Íslands og Landvernd árið 2006 

➢ Miðar við að hvert tré bindi að meðaltali 100 kg CO2íg á 60 ára líftíma

➢ 10 trjám plantað fyrir hvert tonn CO2íg sem ætlunin er að binda

➢ 2.500 trjám plantað í hvern hektara lands í fyrstu og 500 trjám síðan 

bætt við eftir 5 ár, samtals 3.000 tré í hvern hektara

➢ Bindigeta hvers hektara er áætluð 5 tonn á ári að meðaltali eða 300 

tonn/ha á 60 ára tímabili

➢ Verð = 2.000 kr/tonn CO2íg

➢ Fyrir þessar 2.000 kr. plantar Kolviður 10 trjám og tryggir að þau 

standi óhögguð næstu 60 árin

➢ Þegar þessi 60 ár eru liðin eru trén búin að binda þetta eina tonn

➢ Varan er sem sagt ekki afhent strax, heldur í áföngum á 60 árum

➢ https://kolvidur.is 

Kolviður



➢ Komið í veg fyrir losun frá framræstu votlendi

➢ Stofnaður vorið 2018

➢ Miðar við að hver hektari framræst votlendis losi 20 tonn CO2íg á ári

➢ 1/20 úr hektara (500 m2) endurheimtir fyrir hvert tonn CO2íg sem 

ætlunin er að jafna

➢ Verð = 5.000 kr/tonn CO2íg (afsláttur fyrir mjög stóra kaupendur)

➢ Aðgerðin kemur í veg fyrir losun nánast frá fyrsta degi

➢ Varan er sem sagt afhent strax, þ.e. innan ársins

➢ Áhrifin vara miklu lengur, en „samfélagið eignast ávinninginn“ að 

fyrsta árinu liðnu

➢ https://votlendi.is 

Votlendissjóður



1. Binding og losunarforvarnir (u.þ.b.)

➢ Skógrækt 6,2 tonn CO2íg/ha/ár

➢ Landgræðsla 2,1 tonn CO2íg/ha/ár

➢ Endurheimt votlendis 19,5 tonn CO2íg/ha/ár

2. Losun (u.þ.b.)

➢ 1 lítri af bensíni = 2,3 kg CO2íg (+0,3 kg CO2íg WTT (Well-to-tank))

➢ 1 lítri af dísilolíu = 2,7 kg CO2íg (+0,3 kg CO2íg WTT (Well-to-tank))

➢ 1 kwh af íslensku rafmagni = 8,8 g CO2íg (losun í framleiðslu)

➢ Einn farþegi báðar leiðir

➢ Reykjavík-Akureyri 87,6 kg CO2íg

➢ Keflavík-Kaupmannahöfn 359,3 kg CO2íg

➢ Keflavík-Róm 417,0 kg CO2íg

➢ Keflavík-NewYork 508,3 kg CO2íg

➢ Keflavík-Seattle 664,2 kg CO2íg

https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx

Nokkrir stuðlar



2. Losun (u.þ.b.)

➢ 1 kg úrgangur til urðunar = 1,85 kg CO2íg (án gassöfnunar)

➢ 1 kg úrgangur til brennslu = 1,00 kg CO2íg (0,7-1,2)

➢ 1 kg úrgangur til jarðgerðar = 0,17 kg CO2íg (ónákvæmt)

➢ Landflutningar = 113,6 g CO2íg/tonnkm

(1 tonn Reykjavík-Akureyri = 44,08 kg CO2íg)

➢ Sjóflutningar (stuttar leiðir) = 16,0 g CO2íg/tonnkm

(1 tonn Reykjavík-Akureyri = 10,40 kg CO2íg)

➢ Sjóflutningar (djúpsævi, stærstu gámaskip) = 8,4 g CO2íg/tonnkm

(1 tonn Reykjavík-Rotterdam = 16,80 kg CO2íg)

➢ Flugfrakt (alþjóðleg) = 1.029 g CO2íg/tonnkm

(1 tonn Reykjavík-Amsterdam = 2.058 kg CO2íg)

➢ Ath.!

➢ Allir þessir stuðlar eru settir fram sem dæmi og geta verið mjög 

breytilegur eftir tækjabúnaði og öðrum forsendum útreikninga

Fleiri stuðlar



➢ Kartöflur 0,15 kg/kg (Environice, 2018)

➢ Hveiti 0,51 kg/kg (erlendar rannsóknir)

➢ Síld 1,17 kg/kg (erlendar rannsóknir)

➢ Mjólk 1,39 kg/kg (erlendar rannsóknir)

➢ Línuþorskur 1,58 kg/kg (Aðalbjörg Birna, 2009)

➢ Tómatar 1,96 kg/kg (Environice, 2018)

➢ Egg 3,29 kg/kg (erlendar rannsóknir)

➢ Eldislax 3,21 kg/kg (Environice, 2018)

➢ Kjúklingur 4,12 kg/kg (erlendar rannsóknir)          

➢ Tog.þorskur 5,14 kg/kg (Aðalbjörg Birna, 2009)

➢ Svínakjöt 5,85 kg/kg (erlendar rannsóknir)

➢ Humar 21,74 kg/kg (erlendar rannsóknir)

➢ Lambakjöt 28,6    kg/kg (Environice, 2017)

Stuðlar fyrir matvæli (dæmi)
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➢ Hvað þarf ég til að kolefnisjafna mig?

1. Ég á bensínbíl sem ég keyrði 20.000 km á síðasta ári. Bíllinn eyðir 5 lítrum 

af bensíni á 100 km. Við brennslu á 1 lítra losna 2,3 kg CO2íg.

Hver var heildarlosun bílsins á árinu í kg CO2íg? (2.300 kg CO2íg)

2. Ég flaug einu sinni til Kaupmannahafnar á árinu og einu sinni til NewYork. 

Hver var heildarlosun vegna þessara flugferða? (867,6 kg CO2íg)

3. Ég henti 350 kg af óflokkuðum úrgangi í ruslið á árinu og það fór allt í 

urðun. Hver var heildarlosun vegna urðunarinnar? (647,5 kg CO2íg)

4. Ég borðaði 10 kg af lambakjöti á árinu og 20 kg af kjúklingi. Hvar var 

heildarlosun vegna þessarar neyslu? (368,4 kg CO2íg)

5. Hver var þá samanlögð heildarlosun vegna þessara þátta í lífi mínu á 

árinu? (4.183,5 kg CO2íg)

6. Hvað þarf ég að láta endurheimta stóra spildu af votlendi til að 

kolefnisjafna alla þessa losun strax á þessu ári? (0,21 ha)

7. Gæti ég gert eitthvað annað til að minnka framlag mitt til 

loftslagshamfara? (PS: Ekki tala um hamfarahlýnun). ;) 

Dæmi um dæmi



Stuðlar fyrir bíla

➢ Framleiðsla, viðhald og endurvinnsla:

➢ Dísilbíll 3,2 tonn CO2

➢ Rafbíll   5,8 tonn CO2

➢ Akstur (framleiðsla orkunnar meðtalin (WTT)):

➢ Dísilbíll 190 g CO2/km (6 l/100km)

➢ Rafbíll        2 g CO2/km (íslenskt rafmagn (upprunavottað))

Byggt á samantekt Dr. Maarten Messagie et.al hjá Vrije háskólanum í Brussel
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20-%20draft%20report%20v04.pdf 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2017_10_EV_LCA_briefing_final.pdf 



Borgar sig að „keyra gamla dísilbílinn út“?
➢ Setjum sem svo að ég fái 10 tonna CO2-kvóta

➢ Valkostur 1: Keyra gamla dísilbílinn áfram

➢ Kvótinn dugar 52.632 km (10.000/0,190)

➢ Það jafngildir 2,63 árum miðað við 20.000 km/ár

➢ Valkostur 2: Kaupa nýjan dísilbíl

➢ Kvótinn dugar til að framleiða bílinn (3,2 tonn) og keyra hann samtals 
35.789 km (((10-3,2)/190))

➢ Það jafngildir 1,79 árum miðað við 20.000 km/ár

➢ Valkostur 3: Kaupa nýjan rafbíl

➢ Kvótinn dugar til að framleiða 1,6129 rafbíla (5,8x1,6129=9,3548) og 
keyra þá samtals 322.600 km ((10-9,3548)/2))

➢ Það jafngildir 16,13 árum miðað við 20.000 km/ár

➢ Hmmm, hvað á maður að velja?



Fleiri dæmi fyrir skólastofuna?

➢ Möguleikarnir eru endalausir

➢ Munið samt að enginn stuðull er 100% réttur, þetta eru allt nálganir

➢ Munið líka að kolefnisspor hvers konar varnings („óþarfa“) er stórt 
og að besta leiðin til að minnka það er að kaupa minna drasl

➢ Spurningar í lokin ???????????????


