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Sú skýrsla sem hér lítur dagsins ljós markar tímamót í umræðunni um loftslagsmál á 

Íslandi. Hér er í fyrsta sinn dregin fram heildstæð mynd af þeim möguleikum sem 

Íslendingar hafa til þess að draga úr nettóútstreymi gróðurhúsalofttegunda, með ít-

arlegri greiningu á tæknilegum og hagrænum þáttum. Með slíka þekkingu í fartesk-

inu hafa íslensk stjórnvöld loks öflugan grundvöll til að ákveða raunhæfar aðgerðir til 

að draga úr útsreymi gróðurhúsalofttegunda á Íslandi og taka þannig virkan þátt í 

stærsta viðfangsefni samtímans: Að sporna gegn hættulegum loftslagsbreytingum, 

sem ógna vistkerfinu og lífsskilyrðum mannkyns. 

Mörg ríki og alþjóðasamtök hafa látið gera slíkar úttektir á undanförnum árum. Má 

þar nefna hina þekktu Stern-skýrslu, þar sem birt var sú niðurstaða að aðgerðarleysi 

í loftslagsmálum væri mun kostnaðarsamara til langs tíma heldur en að draga úr út-

streymi. Úttektir Vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna (IPCC) hafa líka komist að því 

að fjölmargar aðgerðir til að draga úr nettóútstreymi eru ódýrar eða beinlínis borga 

sig. Kostnaður er ekki alltaf þröskuldur í vegi aðgerða, stundum eru það ónógar eða 

rangar upplýsingar, skortur á pólitískum vilja eða jafnvel menningarlegir þættir, sem 

hvetja til sóunar.

Stundum heyrist í umræðunni að Íslendingar losi hlutfallslega svo lítið að það 

muni sama sem ekkert um okkar skerf. En það er skylda okkar sem sjálfstæðrar þjóð-

ar og aðildarríkis Loftslagssamningsins að vinna gegn útstreymi gróðurhúsaloftteg-

unda og auka bindingu kolefnis úr andrúmsloftinu. Einörð og metnaðarfull viðleitni 

í þá átt vinnur líka með mörgum öðrum stefnumálum, svo sem að græða landið, end-

urheimta votlendi og önnur náttúruleg vistkerfi, efla nýsköpun í grænni atvinnu-

starfsemi og að reisa orðspor landsins. 

Það er hlutverk stjórnvalda að ákveða aðgerðir sem best gagnast til að draga úr 

nettóútstreymi gróðurhúsalofttegunda að teknu tilliti til hagkvæmni og annarrar 

gagnsemi. Til þess er ítarleg og óháð greining á möguleikum Íslands nauðsynleg for-

senda. Hún liggur hér fyrir og er ástæða til þess að þakka nefndarmönnum fyrir vel 

unnin störf. 

Íslensk stjórnvöld og heimsbyggðin öll hafa sett markið á verulegan samdrátt í út-

streymi gróðurhúsalofttegunda á komandi áratugum. Möguleikar okkar á að ná því 

markmiði hafa nú verið kortlagðir og er komið að stjórnvöldum að gera raunhæfar 

áætlanir um aðgerðir á þessu sviði í samráði við hlutaðeigandi aðila.
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