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Uppsöfnun svo kallaðra gróðurhúsaloft-
tegunda í andrúmsloftinu, aðallega koltvíildis 
– CO2,  hefur verið þekkt síðan um 1965, en 
mælingar á styrk þessarar gastegundar í 
andrúmsloftinu hófust á Mauna Loa fjalli á 
Hawai um10 árum áður og kenningin um 
afleiðingar þessarar uppsöfnunar fyrir hitastig 

á jörðunni var orðin vel þekkt um 15 árum 
síðar og er hún nú almennt talin sönnuð, þótt 
jafnframt sé viðurkennt, að ýmislegt annað 
hafi áhrif á hitastig á jörðunni.  

Samkvæmt téðri kenningu mun meðal-
hitastig við yfirborð jarðar hækka um 2,0°C 
m.v. árið 1850 við losun frá jörðu á 3.200 
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Gt (1gígatonn er einn milljarður tonna) af 
koltvíildisjafngildum (gróðurhúsalofttegund-
ir eru fjölmargar og eru umreiknaðar yfir í 
jafngildi CO2, sbr. þorskígildi), og árið 2015 
hafði þessi losun numið 2.000 Gt/ CO2eq 
frá upphafi iðnvæðingar um miðja 18. öld.  
Núverandi losun nemur um 40 Gt/ár, svo að 
eftir 30 ár mun hitastigið hafa hækkað um 
2°C að óbreyttu.  Óttast er, að eftir það fáist 
ekki rönd við reist enn frekari hitastigshækk-
un; hún verði stjórnlaus.  

Orkuvinnsla með jarðefnaeldsneyti  veldur 
2/3 losunarinnar, svo að með því að leysa 
hana af hólmi með sjálfbærum hætti má 
þrefalda tímann fram að 2°C hækkun. 

Það þarf mikið átak til að hindra 2°C hækk-
un og kraftaverk til að hindra 1,5°C hlýnun, 
sem fulltrúar á Loftslagsráðstefnunni í París 
virtust þó sammála um, að væri keppikefli. 
Fulltrúar þjóðanna á ráðstefnunni vissu, hvað 
þarf að gera, en engin leiðsögn var veitt um, 
hvernig á að standa að málum, og engar 
skuldbindingar voru gefnar. Þar stendur hníf-
urinn í kúnni, og fulltrúar olíu- og kolafram-
leiðenda glotta við tönn. Þetta er gamalt vín 
á nýjum belgjum. 

Fyrir bæði hitastigsviðmiðin þarf tækni-
byltingu, sem fjallað verður um í þessari grein.  
Stjórnmálamenn heimsins hafa hins vegar 
sóað tímanum frá 1980, þegar vandamálið 
birtist þeim fyrir tilstuðlan vísindamanna, í 
að kýta um fyrirkomulag á minnkun losunar 
og kostnaðarskiptingu á milli þjóða í stað 
þess að búa í haginn fyrir orkubyltingu, sem 
gerir þjóðum kleift með hagkvæmum hætti 
að hverfa af óheillabraut bruna jarðefnaelds-
neytis. Það blasir þó við, að orkubylting er 
forsenda farsællar lausnar á viðfangsefninu.  

Afleiðingar hlýnunar á jörðunni eru nú 
þegar orðnar sýnilegar með bráðnun jökla, 
hækkandi sjávarborði og flótta lífvera af 
hefðbundnum búsvæðum sínum yfir á 
kaldari svæði á landi og í sjó. Þá þykjast 
menn sjá merki um auknar öfgar í veðurfari, 
staðbundinn aukinn þurrk og aftakaregn. 
Hafið tekur við miklu af losun mannkyns á 
koltvíildi og léttir þannig á styrkaukningu 
þess í andrúmsloftinu. Þetta ísog veldur súrn-

un hafsins, sem þynnir varnarhjúp skeldýra 
og leysir upp kórala. Eftirfarandi er haft eftir 
David Attenborough1  í þessu sambandi:

„Við vitum um afleiðingar hlýnunarinnar, 
t.d. fyrir heimshöfin.  Hlýnun sjávar veldur 
miklu tjóni á fiskstofnum, og hlýnun jarðar 
veldur því, að eyðimerkur breiðast út.   
Vandamálin vegna hlýnunarinnar eru 
gríðarleg; það verður að afstýra henni, 
hvað sem það kostar.“    
Vegna þessara ummæla er rétt að halda 

því strax til haga, að ekki eru allir sama sinnis, 
að öllu eigi að kosta til við að hindra hlýnun, 
heldur vilja sumir beina meiri kröftum og 
fjármagni að því að fást við afleiðingarnar og 
jafnvel að draga úr geislun sólar til jarðar með 
því t.d. að dreifa brennisteini í heiðhvolfinu úr 
háfleygum flugvélum. Enn erfiðara mun þó 
reynast að ná samkomulagi um mótvægis-
aðgerðir en að stemma stigu við losuninni 
sjálfri.    

Kenningar hafa verið uppi um, að aukið 
ferskvatn í Norður-Íshafi mundi færa Golf-
strauminn úr stað eða jafnvel draga úr 
honum, en slíkt er ekki sannað.  

Vandamálið, hlýnun jarðar, og orsakir  
hennar – losun gróðurhúsalofttegunda,  eru 
vel skilgreind, en viðbrögð mannkyns hingað 
til eru röng, enda hafa þau sáralitlu skilað, 
sem kalla mætti viðspyrnu, og hefur t.d. 
koltvíildis-styrkur andrúmslofts aukist um 14 
% frá 1990.  Hér verður rýnt í, hvað hefur mis-
tekist í þessari „baráttu“, og hvað er til ráða.  

Góð stjórnun á umhverfinu  
snýst um eignarrétt

Fyrirsögnin er tekin úr grein  eftir Lars Chris-
tensen, alþjóðahagfræðing, í Markaðinum, 
9. desember 2015. Hann tekur þar dæmi af 
fiskveiðum; flestar fiskveiðiþjóðir heims hafi 
glímt við ofveiði og geri margar enn.  Þegar 
sjómaður veiði fisk úr „sameiginlegum stofni“, 
minnki framboðið af fiski til skamms tíma 
til annarra sjómanna.  Frá sjónarmiði hvers 
sjómanns eða útgerðar sé þá skynsamlegt að 
auka sjósóknina til að veiða meira, en hugsi 
hann hins vegar um „almannaheill“ og tak-
marki veiði sína til að forðast ofveiði, hættir 
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hann á að tapa illilega. Síðan skrifar Lars:
„Þetta er það, sem hagfræðingar kalla 
„sameignarvanda“, og kjarni þessa vanda-
máls er, að þegar við höfum ekki vel 
skilgreindan eignarrétt, í þessu tilviki á fiski, 
verður ofveiði.  

En Íslendingar standa nú um stundir ekki 
frammi fyrir vandamálum vegna ofveiði, 
eins og hefur stundum verið áður, og það 
er vegna þess, að Íslendingar hafa rutt 
brautina fyrir kerfi, sem almennt kallast 
kvótakerfi.  Aðalhugmyndin er sú, að 
hverri útgerð er úthlutaður kvóti upp á, 
hve mikinn fisk hún má veiða.  Með öðrum 
orðum á útgerðin eign upp á vissan afla.  
Enn fremur, eins og með annan eignarrétt, 
er hægt að selja þennan kvóta.  

Þetta hefur að miklu leyti leyst ofveiðivand-
ann á Íslandi, og aðrar þjóðir hafa tekið 
upp þetta kerfi. Þessi reynsla kennir okkur 
eina mjög mikilvæga lexíu. Ef við viljum 
viðhalda góðu umhverfi almennt, ættum 
við að einbeita okkur að því að skilgreina, 
hver hefur eignarhald á umhverfinu, því að 
ef umhverfið er í eigu „okkar allra“, þá fáum 
við svipuð vandamál og fylgja ofveiði.  

Þess vegna snýst góð umhverfisstjórn í 
raun um vel skilgreindan eignarrétt. “
Það hefur verið sýnt fram á, að það er 

mikil fylgni á milli Umhverfisvísitölu landa 
og s.k. Alþjóðlegrar eignarréttarvísitölu2.   
Hér skal fullyrða, að önnur meginskýringin 
á því, að hingað til hefur þjóðum heims 
tekist hrapalega upp við að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda, þó að flestar séu 

þær sammála um nauðsyn þess, er kolröng 
aðferðarfræði á heimsvísu, þ.e. í stað þess að 
beina kröftunum að því að skilgreina eignar-
rétt á andrúmsloftinu, í þessu tilviki réttinn 
til að losa þangað gróðurhúsalofttegundir, 
þá hefur púðrinu verið eytt í að setja upp 
lítt skuldbindandi markmið fyrir hverja þjóð 
um losun, sem ekki hafa staðist í neinum 
tilvikum hingað til, og slíkt hefur ekki haft 
neinar beinar kostnaðarlegar afleiðingar í för 
með sér fyrir þjóðirnar hingað til, en það er 
hins vegar um sífellt meiri „oflosun“ að ræða, 
svo að dregið sé dám af orðinu „ofveiði“ hjá 
Lars Christensen.  Þess má geta, að Evrópu-
sambandið, ESB, hefur tekið upp kvótakerfi 
á losun frá vissri starfsemi, t.d. iðnaði og 
flugi, s.k. ETS –„Emission Trade System“, – en 
heimildirnar voru ríflegar í upphafi og hafa 
enn ekki verið skertar, svo að bíti, enda alltaf 
ótti við afleiðingar þess að skerða samkeppnis-
hæfni í einum heimshluta í samanburði við 
aðra, sem þá gætu notið góðs af.   

Í dæmalausum barningi og þvargi stjórn-
málamanna, sem farið hefur fram á vettvangi 
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsvána, væri 
samtökunum nær að beita sér fyrir sam-
komulagi um tímabundna leyfilega losun 
koltvíildisjafngilda á mann.  Meðallosun á 
mann í heiminum er nú 4,5 t/ár, og 10 lönd 
losa á bilinu 1,6 t/ár-17,0 t/ár, og standa þau 
að losun 70 % af heild.  Til samanburðar eru 
losuð 13,6 t/ár á mann á Íslandi samkvæmt 
Kyoto-bókhaldinu, þ.e. að framræstum 
mýrum slepptum.  Hægt væri í byrjun að 
setja mörkin við 1,0 t/ár, og allt umfram mörk-
in yrði skattlagt með 10 – 20 USD/t CO2eq, 

Hér skal fullyrða, að önnur meginskýringin á því, að hingað til hefur þjóðum 
heims tekist hrapalega upp við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, 
þó að flestar séu þær sammála um nauðsyn þess, er kolröng aðferðarfræði 

á heimsvísu. Í stað þess að beina kröftunum að því að skilgreina eignarrétt á 
andrúmsloftinu, í þessu tilviki réttinn til að losa þangað gróðurhúsalofttegundir, þá 
hefur púðrinu verið eytt í að setja upp lítt skuldbindandi markmið fyrir hverja 

þjóð um losun, sem ekki hafa staðist í neinum tilvikum hingað til.  
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svo að dæmi sé tekið, og rynni féð í þróun á 
nýrri tækni, sem leyst geti „mengunarvaldana“ 
af hólmi með markaðslegum aðferðum, 
þ.e. með aðgerðum, sem eru hagkvæmari 
til skemmri og lengri tíma fyrir þann, sem 
innleiðir þær, en að halda áfram losun 
gróðurhúsalofttegunda, sóts og annarra 
heilsuspillandi efna.      

Orkubylting er forsenda lausnar 

Þjóðir heims hafa farið hrikalega illa að ráði 
sínu í rangsnúinni yfirborðsviðleitni til að 
draga úr brennslu jarðefnaeldsneytis, og er 
það alls ekki einleikið.  Skýringin á því, hversu 
óhönduglega hefur til tekist hingað til,  gætu 
verið þrýstihópar í framleiðslulöndum jarðefna-
eldsneytis, sem ekki vilja sjá þær róttæku 
breytingar á eldsneytisnotkun, sem nauðsyn-
legar eru og aðeins munu raungerast með 
nýrri tækni við raforkuvinnsluna. Þetta kom 
t.d. í ljós á Parísarráðstefnunni 30. nóvember 
– 12. desember 2015, þar sem Persaflóaríkin 
o.fl. drógu lappirnar, svo að ekki sé nú sterk-
legar að orði kveðið.  

Jarðefnaeldsneyti í raforkuverum heimsins 
er uppspretta tæplega 70% af allri losun 
gróðurhúsalofttegunda um þessar mundir.  
Tilraunir til að draga úr þessum yfirgnæfandi 
þætti hafa verið hálfkák eitt. Þjóðir, t.d. sumar 
Evrópuþjóðir, hafa notað óhemju mikið 
fjármagn til að greiða niður rafmagnsvinnslu-
kostnað í orkuverum á borð við sólarraf-
hlöður og vindmyllur, sem þó hafa aðeins 
skilað sáralítilli orku inn á stofnkerfið sem 
hlutfall af heild. 

Samkvæmt  IEA – „The International Energy 
Agency“ – skila vindrafstöðvar, sólarhlöður, 
sjávarfallavirkjanir og jarðgufuorkuver aðeins 
1,3% raforkunnar á heimsvísu. Ástæðan er 
sú fyrir vind- og sólarorkuver, að reksturinn 
er slitróttur, og er nýtingartími uppsetts afls 
þeirra yfirleitt aðeins á bilinu 10%–30% af 
árinu.  Það þýðir, að annars konar orkuver, í 
flestum löndum eldsneytisorkuver, þurfa að 
vera tiltæk og sjá fyrir allt að öllu afli, sem 
þessar slitróttu orkulindir gefa, þegar vel 
viðrar fyrir þær.  Tíminn, sem varastöðvarnar 
eru í gangi, er þá 70%–90% af árinu. Sjá þá 

allir, hversu lítið gagn er af þessum slitróttu 
orkulindum í baráttunni við hlýnun jarðar.    

Raforkuvinnsla í heiminum í eldsneytis-
orkuverum nam árið 2013 86,5% af heildar-
raforkuvinnslu samkvæmt IEA og hefur 
vaxið síðan. Í stað bruðls með opinbert fé til 
niðurgreiðslu á dýrum og lítils megandi orku-
verum þarf þegar í stað að beina auknu og 
umtalsverðu fjármagni, t.d. 100 milljörðum 
bandaríkjadala á ári, í rannsóknir og þróun 
á nýjum orkulindum og nýjum gerðum 
raforkuvera, sem staðið geta undir grunn-
álagi allan sólarhringinn dag eftir dag og 
hafa þannig nýtingartíma uppsetts afls a.m.k. 

Vindrafstöðvar, sólarhlöður, sjávarfallavirkjanir og 
jarðgufuorkuver skila aðeins 1,3% raforkunnar á heimsvísu. 
Ástæðan er sú fyrir vind- og sólarorkuver, að reksturinn er 
slitróttur, og er nýtingartími uppsetts afls þeirra yfirleitt 
aðeins á bilinu 10%–30% af árinu.

Mynd: bengarrison
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7.000 klukkustundir á ári, eins og á við um 
mörg þeirra jarðefnaeldsneytisorkuvera, sem 
nýjungarnar verða að leysa af hólmi.  

Um vænlegri aðferðafræði en stjórn-
málamönnum hefur hingað til borið gæfa til 
að stika út, segir í  „The way forward – Second 
best solutions“3:

„William Nordhaus, loftslagshagfræðingur við 
Yale Háskóla hefur reiknað út, að ef í hverju 
landi á jörðunni yrði lagður á kolefnis-
skattur, þá yrði unnt að halda hlýnun jarðar 
undir 2°C m.v. tímann á undan Iðnbyltingu 
(um 1750 – innskot BJo) með kostnaði, 
sem næmi 1%–2% af tekjum heimsins á 
ári.  (Á íslenskan mælikvarða eru það um 30 
milljarða íslenskra króna og færi lækkandi 
með minnkandi notkun jarðefnaeldsneytis 
– innskot BJo.)    

Ef slíkt kerfi væri bundið við lönd, sem 
losuðu aðeins helming heildarinnar, þá yrði 
nánast ómögulegt að halda sig innan 2°C 
marksins. ( Viðmiðunartíminn, árið 1850, 
er hitastigsmælingar hófust, var reyndar á 
kuldaskeiði, sem ekki lauk fyrr en árið 1920.  
Nær sögulegu meðaltali er árið 1945 og 
munar 0,5°C. – innskot BJo) 

Augljósa leiðin til að fá lönd til að taka 
þátt í baráttunni er að ógna útflytjendum 
þeirra. Að leggja kolefnisskatt á innflutn-
ing í hlutfalli við kolefnisnotkun við 
framleiðsluna með afslætti vegna þegar 
greidds kolefnisskatts í framleiðslulandinu, 
gæti hvatt útflutningslönd til að leggja á 

eigin kolefnisskatt. Þetta væri þó afar erfitt 
í framkvæmd, og þar að auki mundu slíkir 
innflutningstollar draga úr viðskiptum, 
eins og önnur gjöld af þessu tagi, og yrðu 
jafnvel dæmdir ólögmætir.“
Mikilvægasta framlagið til að draga úr 

kolefnisvánni er að leggja fé til rannsókna 
á nýjum orkulindum og nýjum orkuverum.  
Andvirði kolefnisskatts yrði beint varið til 
rannsókna, en samt er lítið sem ekkert rætt 
um þessa hlið málsins á loftslagsráðstefnum, 
nú síðast á 40.000 – 50.000 manna Parísar-
ráðstefnu í nóvember–desember 2015.  
Þar var þó rætt um sjóðsstofnun, sem yrði 
aflögufær um 100 milljarða dollarar á ári, en 
hvorki fjármögnun né ráðstöfun var útskýrð 
til hlítar. 

Bill Gates tók þátt í framangreindri 
ráðstefnu, og hann hefur lagt fé í rannsóknir 
á nýrri gerð kjarnorkuvera og aðferð til 
að vinna vetni úr vatni með sólarorku.  
Hann hefur bent á, að árleg fjárveiting til 
orkurannsókna í Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, BNA, sé aðeins sex milljarðar doll-
arar, sem er fimmtungur (20%) af því fé, sem 
varið er til læknisfræðilegra rannsókna á 
hverju ári þar.  

Daninn Björn Lomborg segir3 að við 
„eyðum nánast öllu okkar fé í vindhverfla og 
sólarhlöður, sem við vitum, að eru óhagstæð“. 
Hann skýrir þetta mannlega tilhneigingu til 
að gera fremur það, sem friðar samviskuna 
gagnvart loftslagsbreytingum en það, sem 
raunverulega gagnast. Þegar um nærtækari 
vá er að ræða, t.d. loftmengun í borgum, sem 
árlega verður hundruðum þúsunda manna 
að aldurtila, er hins vegar í mörgum tilvikum 
brugðist snöfurmannlega við.  

Með því að hverfa frá niðurgreiðslum á 
raforkuverði frá gagnslitlum gæluverkefnum 
á sviði endurnýjanlegrar orku og hverfa frá 
niðurgreiðslum á jarðefnaeldsneyti, sem víða 
í heiminum eru stundaðar, og beina stuðn-
ingsfénu þess í stað til rannsókna á sjálf-
bærum orkugjöfum, sem staðið geta undir 
grunnálagi, má áreiðanlega fara langt með 
fjármögnun rannsóknarsjóðs, sem strax yrði 
aflögufær um allt að 100 milljarðar dollara 

Mikilvægasta framlagið til að draga 
úr kolefnisvánni er að leggja fé til 

rannsókna á nýjum orkulindum og 
nýjum orkuverum.  Andvirði kolefnis-

skatts yrði beint varið til rannsókna, en 
samt er lítið sem ekkert rætt um þessa 

hlið málsins á loftslagsráðstefnum, 
nú síðast á 40.000 – 50.000 manna 

Parísarráðstefnu 2015.  
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á ári á „umhverfisvænum“ kjarnorkuverum, 
köldum samruna, rafgeymaþróun og öðru 
vænlegu.  

Það er þó ekki svo að skilja, að vísinda-
heimurinn hafi setið með hendur í skauti í 
þessum efnum.  Eftir kjarnorkuslysið í Fuku-
shima í Japan árið 2011 var enn hert á leit 
að vistvænum aðferðum við raforkuvinnslu, 
sem leyst gætu af hólmi bæði gamlar gerðir 
kjarnorkuvera og orkuver knúin jarðefnaelds-
neyti. Þá voru dregnar fram hugmyndir, 
sem bandaríski flugherinn hafði fengist við 
rannsóknir á 1960-1970. Um er að ræða 
kjarnorkuofn, knúinn frumefninu þóríum í 
saltupplausn (MRS=Molten Salt Reactors).   

„Það, sem er sérstakt við þessa kjarnaofna, 
er, að þeir geta notað þóríum, úran og 
plútón sem eldsneyti og breyta allt að 99 
% orkunnar í varma, í stað 2%–3% nýtingar, 
eins og hún er í kjarnorkuverum í rekstri.  
Og það þarf ekki að auðga úranið.  Það 
þýðir, að þessir kjarnaofnar eru allt að 100 

sinnum betri en þeir, sem notaðir eru í dag, 
og margfalt umhverfisvænni.  Úrganginn 
frá þeim þarf einungis að geyma í fáeina 
áratugi í stað tugþúsunda ára.  Og, það 
sem meira er: Úrganginn frá núverandi 
kjarnaofnum ásamt kjarnorkuvopnum má 
vel nýta sem eldsneyti í þessum nýju kjarna-
ofnum.  Það er stórt, vistvænt framfaraskref 
út af fyrir sig.“4    
Hér er um að ræða þróun, sem skipt getur 

sköpum í baráttunni við loftslagsvána, og 
furðulegt, hvað hún fer hljótt.  Samt reikna 
bandarísk fyrirtæki, sem standa að þessari 
þróun, með að geta markaðssett vöru sína 
árin 2020–2022, og að framleiðsluafköstin 
í BNA á árabilinu 2022–2025 verði um 200 
MW/dag.  

Kínverjar o.fl. stunda einnig þessar 
rannsóknir, og það er ekki ólíklegt, að á 
áratugnum 2020–2030 verði framleidd 
„þóríum-kjarnorkuver“ með heildar afkasta-
getu, sem nemur  allt að 1000 GW.   Til 

Frá kjarnorkuverinu í Fukushima í Japan eftir slysið 2011. Vísindaheimurinn hefur eftir slysið enn hert á leitinni að vist-
vænum aðferðum við raforkuvinnslu, sem leyst gætu af hólmi bæði gamlar gerðir kjarnorkuvera og orkuver knúin jarð-
efnaeldsneyti. Þá voru dregnar fram hugmyndir, sem bandaríski flugherinn hafði fengist við rannsóknir á 1960-1970.

Mynd: Greg Webb / IAEA
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samanburðar er uppsett afl virkjana á Íslandi 
um 2,5 GW og hagkvæmt virkjanlegt afl er 
stundum talið nema rúmlega 6 GW.  

Þetta nýja afl er líka rétt að setja í samhengi 
við öflugasta gróðurhúsavaldinn, kolakynt 
raforkuver.  Árið 2000 nam uppsett afl þeirra 
1132 GW í heiminum, en árið 2014 hafði 
afkastageta þeirra aukist meira en nokkru 
sinni áður á jafnlöngu tímabili, eða upp í 
1980 GW, sem er aukning um 848 GW á 14 
árum eða meira en 5% á ári.  Þessi þróun 
mála sýnir í hnotskurn árangursleysi þeirrar 
aðferðarfræði, sem beitt hefur verið, og hvað 
það þýðir að bjóða þjóðum heims ekki upp á 
neina raunhæfa valkosti við kolefnisspúandi 
raforkuver.  

Kolakynt orkuver sjá heiminum um þessar 
mundir fyrir 41% af raforku sinni og 30% af 
heildarorkuþörfinni.  Á næsta áratugi verður 
unnt að stöðva fjölgun þeirra með þessari 
nýju tækni, og á áratuginum 2031–2040 
verður unnt að afnema öll kolakynt orkuver 
að uppsettu afli um 2000 GW og að auki að 
að loka olíukyntum raforkuverum upp á 600 
GW og auka við framleiðslugetu heimsins 
um 1000 GW með þessari nýju tækni. Árið 
2040 verður þannig hægt að helminga losun 
gróðurhúsalofttegunda úr um 40 Gt/ár CO2 
árið 2015 í um 20 Gt/ár CO2 , sem er svipuð 

losun og var árið 1970.   Með þessu móti gæti 
tekist að halda hlýnun jarðar innan 2°C, en 
ekki innan 1,5°C, nema meira komi til.  

Hvað mun þessi nýja raforka frá þóríum-
kjarnorkuverum kosta ?  

„Menn reikna með, að hún verði ódýrari en 
úr kolaorkuverum og verðið verði vel undir 
30 USD/MWh í upphafi.  Þegar fjöldafram-
leiðsla verður komin í gagnið, er áætlað, að 
verðið verði undir 10 USD/MWh.  Það gæti 
vel gerst fyrir 2030.“4 

Til samanburðar er meðalorkuverð frá 
íslenskum orkuverum um þessar mundir á 
rúmlega 30 USD/MWh.  

Ekki er nóg með, að hér sé í fyrsta sinn 
kominn fram á sjónarsviðið samkeppnis-
hæfur valkostur við jarðefnaeldsneyti til 
raforkuvinnslu, heldur verður líka unnt að 
klæðskerasauma stærð raforkuversins við 
þarfir á hverjum stað, sem dregur úr þörfinni 
fyrir mikla raforkuflutninga á milli landshluta, 
svo að ekki sé nú minnst á rándýra flutninga 
á milli landa um sæstrengi.  Þetta dregur enn 
úr álagi á umhverfið og dregur úr kostnaði 
við raforku frá þóríum-verunum.  

Framagreint orkuverð er vinnslukostnaður 
við virkjun fyrir stórnotanda með stöðugt 
álag. Sé tekið mið af aðstæðum á Íslandi, má 
reikna með, að verðið til almennings muni 
þá nema um 9 kr/kWh frá fjöldaframleiddum 
Þóríum-raforkuverum, og er það aðeins 55 
% af núverandi raforkuverði til almennings 
á Íslandi (16,5 kr/kWh). Í Frakklandi borgar 
almenningur 23 kr/kWh og í Þýkalandi 42 kr/
kWh (0,30 EUR/kWh). Almenningur í Þýkalandi 
geldur fyrir orkustefnu ríkisstjórnarinnar, sem 
snýst um háar greiðslur frá hinu opinbera 
til eigenda vindorkugarða og sólarhlaða 
og stöðvun kjarnorkuvera, en síðasta þýska 
kjarnorkuverinu á að loka árið 2022. Þrátt 
fyrir gríðarlega uppbyggingu og fjárhags-
stuðning standa vindorkuver Þýskalands þó 
aðeins undir 15% orkuvinnslunnar þar, en sé 
hlut vatnsorkuvera, sólarhlaða og lífmassa 
bætt við, hækkar þetta hlutfall í 35%.  Á venju-
legum vetrardegi er þýska álagið 77 GW, og 
koma þá um 50 GW frá jarðefnaeldsneyti.  Á 
árabilinu 2025-2030 gætu Þjóðverjar fræði-

Ekki er nóg með, að hér sé í fyrsta sinn 
kominn fram á sjónarsviðið   

samkeppnishæfur valkostur við  
jarðefnaeldsneyti til raforkuvinnslu, 

heldur verður líka unnt að klæðskera-
sauma stærð raforkuversins við þarfir 

á hverjum stað, sem dregur úr þörfinni 
fyrir mikla raforkuflutninga á milli 

landshluta, svo að ekki sé nú minnst 
á rándýra flutninga á milli landa um 
sæstrengi.  Þetta dregur enn úr álagi 

á umhverfið og dregur úr kostnaði við 
raforku frá þóríum-verunum.  



 VORHEFTI 2016  37

lega hætt að brenna jarðefnaeldsneyti til 
raforkuvinnslu, ef þeir fjárfesta í þóríum- 
kjarnorkuverum, en þá þarf að beina fé frá 
vindi og sól og til kjarnorku.  Nauðsyn þessa 
hefur nú þegar runnið upp fyrir Bretum, og 
mun þá styttast í, að almenningur á megin-
landinu heimti vitræna stefnubreytingu í 
orkumálum hjá sér einnig. 

Lykillinn að lausn fyrir Ísland

Árið 1990 nam losun Íslands á gróðurhúsa-
lofttegundum mældum í jafngildum kolt-
víildis, CO2eq , 3701 kt (1 kt=1 þúsund tonn). 
Árið 2013 hafði þessi losun aukist í 4515 kt, 
og ætla má, að hún hafi vaxið síðan. Sé þó 
miðað við staðfestu gildin frá 2013, felur 
markmið Íslands um 40% minnkun losunar 
m.v. árið 1990 í sér, að árið 2030 má losunin 
ekki fara yfir 2220 kt. Þetta þýðir, að á 15 ára 
tímabili þarf að draga úr losun um a.m.k. 
2295 t eða 51% m.v. árið 2013 eða um 153 kt/
ár.  Þetta er einfaldlega ekki hægt án þess að 
kollsteypa hagkerfinu og valda hér fjármála-
legum glundroða og miklu atvinnuleysi, 
nema með því að grípa til mótvægisaðgerða.  

Fullgildar mótvægisaðgerðir eru land-
græðsla, skógrækt og endurheimt votlendis. 
Ísland er dreifbýlt land og stór hluti þess 
eru auðnir. Skógrækt ríkisins hefur þróað 
árangursríkar aðferðir við bindingu kolefnis 
með lúpínusáningu á auðnum og skógrækt í 
kjölfarið. Eftirfarandi upplýsingar gefur að líta 
á vefsetri Skógræktar ríkisins:

„Þar sem áður var aðeins snauður, svartur 
sandur, vex nú Alaskaösp, sem bindur 
gríðarmikið magn kolefnis á hverju ári.  
Með hjálp Alaskalúpínu má nota hina 
víðfeðmu sanda Suðurlands til kolefnis-
bindingar upp í alþjóðleg viðmið Íslend-
inga í loftslagsmálum.“5 
Alaskalúpínan myndar jarðveg með nitur-

vinnslu úr andrúmslofti, sem afkastamiklar 
trjáplöntur við kolefnisbindingu geta nýtt 
sér til mikils vaxtar.  Við 23 ára aldur reyndist 
kolefnisbinding þeirra á Markarfljótsaurum 
nema 9,3 t/ha á ári af CO2, en meðalbinding 
í íslenskum ræktunarskógi er hins vegar 4,4 
t/ha á ári samkvæmt mælingum Skógræktar 

ríkisins.  Við útreikninga hér á eftir verður 
notað gildið 5,0 t/ha á ári yfir 40 ára tímabil, 
því að menn munu fremur nota afkastameiri 
tegundir, þegar ræktunin er aðallega fyrir 
bindingu kolefnis. Ætla má, að stórfelld 
skógrækt þurfi að fara fram til 2030 til að 
binda kolefni frá landumferð og til 2050 
vegna flugs og iðnaðar, en að því loknu muni 
orkubyltingin verða afstaðin, nema e.t.v. í 
málmframleiðslunni, og þá verður hægt að 
nýta trjáviðinn með hefðbundnum hætti.  

Skógrækt á Íslandi  til kolefnisbindingar 
verður fyrirsjáanlega samkeppnishæf við 
kolefniskvótamarkað Evrópu, og þess vegna 
ber að hefjast handa strax, því að plöntun-
arafköstum eru takmörk sett. Stofnkostn-
aður er 300 kkr/ha og reikna má með, að 
afurðir skógarins standi undir rekstrar- og 
viðhaldskostnaði.  Með 5,0% ávöxtunarkröfu 
verkefnisins í 40 ár, fæst, að kostnaður við 
þessa bindingu í íslenskum ræktunarskógum 
er 4000 kr/t CO2 á ári. Til samanburðar er 
verðið á kvótamarkaði Evrópu um þessar 
mundir um 10 EUR/t eða 1400 kr/t, en það 
hlýtur að hækka umtalsvert, þegar sneyðast 
tekur um losunarheimildir á næsta áratugi. 
Þá þrefald-ast kvótaverðið að líkindum hið 
minnsta og verður þá hærra en sjálfbært verð 
kolefnisbindingar á Íslandi.  

Varlega ber að fara í endurheimt vot-
lendis fyrr en fullrannsökuð hafa verið 
gróðurhúsaáhrifin af endurbleytingunni, því 
að þá eykst rotnun gróðurleifa, sem hefur í 
för með sér myndun sterkrar gróðurhúsaloft-
tegundar, metans.  

Koltvíildismyndun lífvera í þurrkuðum 
mýrum er talin nema rúmlega 2760 t/km2 á ári. 
Ef þessi tala lækkar um 30% vegna metan-
myndunar niður í 20 t/ha, þá er samt að jafnaði 
um að ræða ferfalt öflugri mótvægisaðgerð 
við gróðurhúsaáhrif en skógrækt, á hvern 
hektara reiknað.

Íslenskur landbúnaður, sem þarf mótvægis-
aðgerð gegn losun 192 kt/ár af koltvíildis-
jafngildum árið 2030, mundi ná því með 
bleytingu á 96 km2  af þurrkuðu landi, en 
það nemur tæplega 3% af öllu óræktuðu, 
þurrkuðu landi.  Það er þannig fólgið töluvert 
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viðskiptatækifæri í því fyrir bændur, er frá 
líður, að bleyta í meira landi og selja koltvíild-
iskvóta, sem gæfi þeim a.m.k. 80 kkr/ha á 
ári. Landbúnaðurinn mun þannig ekki eiga í 
nokkrum erfiðleikum með að standa við sinn 
hluta skuldbindinga Íslands fyrir árið 2030.  

Sama er að segja um sjávarútveginn, sem 
reyndar er til fyrirmyndar öðrum atvinnugrein-
um á sviði auðlindanýtingar og umhverfis-
mála. Losun hans á koltvíildisjafngildum nam 
659 kt viðmiðunarárið 1990, en hefur síðan 
minnkað meira en hjá nokkurri annarri megin-
atvinnugrein eða um 7,9 kt/ár að jafnaði til 
2013, er losun hans nam 478 kt/ár. Til að ná 
markmiðinu um 40% minnkun losunar 2030 
þarf hann að komast niður í 395 kt á því ári, 
sem jafngildir meðalminnkun tæplega 5,5 
kt/ár á 15 ára tímabili til 2030.  Hann þarf 
þess vegna ekki annað en að halda áfram á 
svipaðri braut og síðan 1990 til að ná mark-
miðinu og vel það.

Hagræðingaraðgerðir útgerðanna, knúnar 
áfram af hagræðingarhvötum í fiskveiði-
stjórnunarkerfinu, hafa leitt til fækkunar 
fiskiskipa og samþjöppunar í greininni.  Við 
fjárfestingar hefur þess verið gætt, að nýr 
búnaður, fiskiskip og annað, væru spar-
neytnari á orku en gamli búnaðurinn. Við 
endurnýjun búnaðar í sjávarútvegi, sem hófst 
aftur af krafti árið 2013 og stendur enn, hefur 
alls þessa, auk tæknivæðingar um borð og 
aðbúnaðar sjómanna, verið gætt í hvívetna.  

Útgerðirnar hafa flestar til að bera mikinn 
metnað til að leggja sitt að mörkum til að 
stemma stigu við súrnun sjávar, sem er 
bein afleiðing af styrkaukningu koltvíildis í 
andrúmslofti upp í 403 ppm  árið 2015 með 
meðalstigli 1,6 ppm/ár undanfarin 55 ár, og 
stigullinn hefur reyndar farið vaxandi allt 
þetta tímabil og alveg sérstaklega eftir gerð 
Kyoto-samkomulagsins 1997.  

Útgerðirnar hafa sumar hug á útjöfnun 
með landgræðsluverkefnum, og þær geta 
notað allt eldsneyti, sem hægt verður að 
framleiða hér innanlands með bindingu 
kolefnis með mismunandi aðferðum og 
blandanlegt er í olíuna. Það er hins vegar 
mjög hæpið að nota gjaldeyri til að flytja 
inn svo kallað lífrænt eldsneyti, því að mikil 
áhöld eru um, að sú framleiðsla sé sjálfbær, 
og hún er siðlítil, ef hún hækkar matvælaverð 
í heiminum.  

Framtíðar orkuform til sjós er hins vegar 
rafmagn, sem framleitt er með vistvænum 
hætti í landi og geymt um borð þar til á því 
þarf að halda. Þetta geta verið byltingar-
kenndir rafgeymar, efnarafalar (e. Fuel cells) 
eða kjarnorkuver, en á næsta áratug mun 
heimurinn að líkindum sjá byltingarkennda, 
nýja gerð þóríum-kjarnorkuvera, sem hægt 
verður að klæðskerasauma fyrir viðskipta-
vininn, t.d. í stærðum hentugum íslenskum 
togurum. Fyrir árið 2050 mun íslenskur sjávar-
útvegur verða laus við bruna jarðefnaelds-
neytis, ef allt fer fram sem horfir. 

„Við sjáum fram á gagnger orkuskipti 
úr olíu yfir í vistvænni og hagkvæmari 
orkukosti.  Hér má nefna umbreytingu á 
rafsegulbylgjum, þ.á.m. sýnilegu ljósi, yfir í 
rafmagn. Einnig er ör þróun í efnarafölum, 
sem breyta vetni, gasi o.fl., í rafmagn með 
mun betri nýtni en hefðbundin brennsla.  
Umfangsmesta breytingin felst þó líklega í 
notkun vistvænnar kjarnorku með þóríum 
og með köldum samruna. Orkan, sem 
bundin er í kjarnorku, er u.þ.b. milljón sinn-
um meiri en í olíu.  Þannig er 1 g af vetni 
orkumeira en 1 t af olíu eða 1400 l.“8         
Gróðurhúsaáhrif flugvéla í heiðhvolfinu eru 

þreföld á við skipin eða landfarartæki á hvert 
brennt tonn eldsneytis. Þess vegna skiptir 
eldsneytisnýtni flugkostsins miklu máli fyrir 
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umhverfisvernd, svo að ekki sé minnst á 
afkomu flugfélaganna og kostnað viðskipta-
vina. Losun flugfélaganna er þáttur í ETS-
viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, 
og núverandi endurgjaldslausar losunar-
heimildir ETS hljóta að verða skertar umtals-
vert á næsta áratugi, svo að flugfélögin munu 
þurfa að auka mjög kaup á koltvíildiskvótum 
á næstu árum til að komast undir viðmiðun 
ESB á tímabilinu 2020-2030.

Varðandi eldsneytisnýtni flugfélaga er 
miðað við, hversu langt flugvélarnar komast 
með farþega sína á 1l (lítra) eldsneytis. Þarna 
skiptir sætanýtni flugfélaganna og elds-
neytisnýtni hreyflanna, auk flugskipulagsins, 
höfuðmáli.  Meðaleldsneytisnýtni flug-
félaga á leiðum yfir Atlantshafið er 32 fþkm 
(farþegakílómetrar) á 1l, sem má umreikna í 
0,025 kg/fþkm.  

Við sleppum farþegum, sem aðeins milli-
lenda hér (30% af heild), og reiknum einungis 
með komu- og brottfararfarþegum á Íslandi, 
en þeir munu vafalítið fara yfir 3,0 milljónir 
árið 2016, og áætlum varlega, að þeir fljúgi 
2500 km hvora leið. Þá mun eldsneytisnotk-
un í lofti vegna þeirra líklega nema 188 kt og 
losun koltvíildisjafngilda að sama skapi nema 
um 1700 kt. Til samanburðar nemur þetta um 
80% af losun orkukræfs iðnaðar árið 2013.  

Séu skiptifarþegar meðtaldir, verður losun 
flugs til og frá Íslandi meiri en stóriðjunnar.  
Árið 2015 jókst fjöldi erlendra ferðamanna til 
Íslands um 30% frá árinu á undan, og ekkert 
lát virðist enn á aukningunni, svo að innan 
skamms stefnir í, að flug með farþega til og 
frá Íslandi mengi meira en öll stóriðjan.  

Tækniþróun er mikil hjá flugvélafram-
leiðendum, og sem dæmi má taka, að flug-
vélar, sem Icelandair á í pöntun til afhendingar 
2018, eru 30% sparneytnari á eldsneyti en 
flugfloti félagsins er að meðaltali nú.  

Ef við hugsum okkur, að árið 2030 muni 
flugfélögin þurfa að kaupa kvóta eða jafna 
út losun sína með bindingu helmings af 
áætlaðri losun 2016, eru það 850 kt af CO2.  
Að mati blekbónda gætu þau gert það með 
samningi við íslenska skógarbændur um 
ræktun á 1700 km2 gegn greiðslu um 4000 
kr/t CO2, eða 3,4 mia kr/ár árið 2030, þegar 
nægilegur skógur hefur verið ræktaður til að 
binda 850 kt/ár.  

Samgöngur á landi leika einnig stórt hlut-
verk í þessu sambandi, en eru þó ekki einu 
sinni hálfdrættingur á við flugið sem áhrifa-
valdur hérlendis á hlýnun jarðar samkvæmt 
framantöldu.  Hönnun bílanna hefur þróast 
hratt undangenginn aldarfjórðung, sem 
liðinn er frá viðmiðunarári Kyoto og Parísar.  
Taka framfarirnar á sviði eldsneytissparnaðar 
til loftmótstöðu og þunga bílanna ásamt 
eldsneytisnýtni bílvélanna.  

Ál í bílum léttir þá og dregur úr eldsneytis-
notkun. Bílaiðnaðurinn notar um þessar 
mundir a.m.k. 15 Mt/ár Al til framleiðslunnar.  
Ef öll álframleiðsla Íslands, tæplega 0,9 Mt/
ár, færi til bílaiðnaðarins, þá mundi hún hlífa 
lofthjúpi jarðar við útblæstri 1,2 Mt/ár CO2, 
sem er yfir 80% af losun íslensku álveranna. 
Þegar þess er gætt, að álið úr bílum er endur-
unnið, verður ljóst, að bílaframleiðendur og 
bílstjórar jafna út losun íslensku álveranna á 
notkunartíma álsins. Þetta er þó ekki hægt að 

Flugfélögin þurfa að auka mjög kaup á koltvíildiskvótum á næstu árum til að komast undir viðmiðun ESB á tímabilinu 
2020-2030. Árið 2015 jókst fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands um 30% frá árinu á undan, og ekkert lát virðist enn á 
aukningunni, svo að innan skamms stefnir í, að flug með farþega til og frá Íslandi mengi meira en öll stóriðjan.
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færa í losunarbókhaldið, en er rétt að hafa í 
huga, þegar staða álvinnslu á Íslandi er metin.   

Fyrir orkusparnað bílanna munar þó enn 
þá mest um þróun bílvélarinnar. Sprengi-
hreyfillinn, bæði bensín og dísel, hefur tekið 
stakkaskiptum og snarminnkað að rúmtaki, 
þótt aflið hafi aukist.  Þannig er nú „EcoBoost“ 
vélargerð eins framleiðandans 1,0l að rúmtaki, 
þriggja strokka, og gefur meira afl en 1,6l, 
fjögra strokka vél af fyrri kynslóð. Hönnuðir 
véla fyrir kappakstursbíla yfirfæra nú þekk-
ingu sína og reynslu á fjöldaframleidda 
bíla. Margt leggst á eitt við þessa þróun, t.d. 
efnistækni. Nikkel er nú notað í vélar í stað 
steypujárns til að standast hækkandi hitastig 
afgassins. Tölvugerð líkön sprengihreyfilsins 
gera kleift að besta ferlið í sprengirýminu, og 
svo mætti lengi telja.  

Þó að eldsneytisnýtni sprengihreyfla hafi 
batnað um a.m.k. þriðjung á aldarfjórðungi, 
þá hlýtur stefnan að vera sú að leysa hann 
af hólmi. Jafnstraumshreyfillinn er til þess 
albúinn, en akkilesarhæll rafbílanna eru raf-
geymarnir. Orkuþéttleiki þeirra, kWh/kg, er 
enn of lágur, svo að drægni bílanna er yfirleitt 
aðeins 50–250 km á hleðslu.  S.k. liþíum- 
geymar þykja lofa bestu um þessar mundir, 
en þegar gera átti gangskör að fjöldafram-
leiðslu þeirra hjá rafbílaframleiðandanum 
Tesla í nýrri risaverksmiðju, reyndist vera 
hörgull á framboði þessa létta frumefnis, en 
það stendur vonandi til bóta.  

Ýmsir aðrir valkostir eru viðraðir:

„Eitt það allra mest spennandi við orku-
skiptin varðar farartæki. En hvernig munu 
bílar líta út á þriðja áratugi þessarar aldar? 
Þeir verða væntanlega svipaðir og nú, en 
vélarnar verða bæði litlar og léttar og þurfa 
lítið viðhald. Kjarnorkuknúnu vélarnar 
munu framleiða rafmagn, sem rafmótorar 
nota til að knýja bílana áfram, eins og í 
rafmagnsbílum í dag. Aðeins þarf að bæta 
við eldsneyti einu sinni á ári og yfirfara 
vélina um leið. Ef við horfum lengra fram 
í tímann, verða bílar væntanlega afhentir 
frá verksmiðjunni með orkuhleðslu, sem 
endist líftíma bifreiðarinnar !“8

Nokkrar millilausnir eru þegar komnar á 
markaðinn, og er þar um að ræða tvinnbíla. Má 
þar t.d. nefna bíla með rafhreyfli og bensín-
hreyfli, sem oftast er hægt að aka í þéttbýli 
alfarið á rafmagni, eða allt að 50 km á einni 
hleðslu.  Þeir eru mjög sparneytnir á lang-
akstri, rúmlega 3 l/100 km, því að báðir hreyfl-
arnir ganga samtímis, og bremsuorkunni og 
hitaorku frá bensínvélinni er breytt í raforku 
og hlaðið inn á geymana. Þetta er tvímæla-
laust vænlegur kostur fyrir þá, sem ekki vilja 
vera háðir rafhleðslunni.  

Árið 1990 nam CO2 losun samgöngutækja 
á landi  527 kt og var þá 14% af heild að land-
breytingum (þurrkun lands) slepptum. Árið 
2013 var þessi losun 811 kt eða 18% af heild 
og hefur aukist síðan. Ofangreind aukning 
er 284 kt eða um 12 kt/ár. Farartækjum hefur 
fjölgað meira en fólkinu, enda mikill akstur á 
erlendum ferðamönnum, mest á dísilknúnum 
farartækjum.  

Til að standast markmið um, að útblástur CO2 
árið 2030 verði 40% minni en árið 1990 þarf 
hann að fara niður í 316 kt/ár hjá landumferð-
inni, og þar með að minnka um a.m.k. 495 kt/
ár eða 61% frá núverandi gildi. Þetta þýðir, að 
umhverfisvæn farartæki verða árið 2030 að 
vera orðin um 140.000 talsins eða fjölga um 
að jafnaði 9.300 á ári, sem er 62% af líklegum 
meðalfjölda nýrra bíla á ári. Stjórnvöld á 
Íslandi hafa sett sér undirmarkmið um, að 
10% bílaflotans verði án nettó losunar árið 
2020.  Þetta þýðir fjölgun um 22.000 slíka bíla 
eða 4.400 bíla á ári. Jafnvel þetta markmið 
er óraunhæft m.v., að fjöldi slíkra bíla nú er 
undir 1.000 á landinu.  

Það er málefninu ekki til framdráttar, að 
fyrirhyggjuleysi og óraunsæi séu í stafni.  
Frekar ættu stjórnvöld að vinda bráðan 
bug að eflingu rafkerfis landsins, svo að 
unnt verði að tengja hraðhleðslustöðvar við 
rafdreifikerfið vítt og breitt um landið, og 
flýta fyrir því, að dreifiveiturnar bæti nætur-
taxta við í almennum gjaldskrám sínum, svo 
að hinu nýja álagi á raforkukerfið verði beint 
á lágálagstíma, öllum til hagsbóta.  

Að mati blekbónda eru engin teikn á 
lofti um, að árið 2030 verði umhverfisvæn 



 VORHEFTI 2016  41

farartæki á vegunum orðin fleiri en 70.000 
talsins eða helmingur af því, sem markmiðið 
útheimtir.  Þetta jafngildir að jafnaði 4.700 
slíkum bifreiðum á ári eða tæpum þriðjungi 
endurnýjunar.  Það þýðir, að tæplega 250 kt/
ár af CO2 þarf að kaupa sem losunarkvóta 
eða, sem er miklu vænlegra, að binda með 
landgræðslu og skógrækt. Þetta jafngildir t.d. 
skógrækt á 50 kha lands eða 500 km2.

Árið 2014 þakti ræktaður skógur um 400 
km2 lands og hafði þá aukist um tæplega 14 
km2 á ári undanfarinn aldarfjórðung. Ef strax 
er hafist handa, útheimtir þetta skógræktar-
átak plöntun í rúmlega 33 km2  lands á 
ári, svo að ríflega tvöföldun afkastanna er 
nauðsynleg. Með fjármögnun frá kolefnis-
gjaldi á umferðina er slíkt raunhæft.  Til að 
standa undir stofnkostnaðinum þarf 1,0 mia 
kr/ár eða tæplega 5.000 kr/bíl á ári.  Þetta eru 
aðeins um 3% af þeim gjöldum og sköttum 
af bensíni, sem ríkissjóður innheimtir líklega 
árið 2016, svo að engin hækkun á eldsneytis-
verði til notenda er nauðsynleg vegna þessa.  

Þegar hér verður komið sögu árið 2030, 
gæti hóflegt kolefnisgjald af bifreiðum hafa 
staðið undir skógrækt á 500 km2 lands, sem 
binda 250 kt/ár.  Á næstu 15 árum þar á 
eftir til 2045 má reikna með tvöfalt hraðari 
rafvæðingu bílaflotans, því að þá verða 
innviðirnir væntanlega löngu tilbúnir, drægni 
á hleðslu komin yfir 500 km og rafmagns-
bílar orðnir tiltölulega ódýrari en nú vegna 
þróunar og fjöldaframleiðslu. Þetta þýðir, að 

rafvæðingu bílaflotans verður lokið árið 2045.  
Þá verður búið að planta skógi í 1.000 km2 
lands fyrir kolefnisgjald af umferðinni, sem 
bindur árlega 500 kt/ár.  

Árið 2013 losaði iðnaðurinn 2112 kt af 
koltvíildisjafngildum, og nam sú losun þá 
47% af losun Íslands. Ef losunarkvóti hans 
verður árið 2030 minnkaður í 60% af losun 
hans árið 1990, 1337 kt, verður iðnaðurinn 
að draga úr losun eða kolefnisjafna 1310 kt 
árið 2030. Ef engin tæknibylting verður þá 
orðin hjá honum, sem dregur mjög úr losun 
CO2 á hvert framleitt tonn, verður hann að 
kaupa sér losunarheimildir á markaðinum. 
Árið 2045 getur hann keypt a.m.k. 500 kt/ár 
af skóginum, sem plantað var fyrir kolefnis-
gjaldið, á 4.000 kr/t CO2 eða alls tveir millj-
arðar króna á ári að núvirði, og hægt verður 
að halda áfram landgræðslu og skógrækt 
á sömu afköstum eða meiri fyrir andvirði 
kolefnisbindingar frá stóriðju svo lengi sem 
menn kjósa.  

Samantekt

Ísland er í einstakri stöðu til að leiða baráttuna 
við meinta hlýnun jarðar, sem talin er stafa 
af vaxandi styrk koltvíildis í andrúmslofti.  
Aðstæður á Íslandi eru með þeim hætti, að 
orkubyltingin þarf aðeins að taka 35 ár eða 
mannsaldur (kynslóðaskipti verða með þessu 
bili), og getur hún verið um garð gengin 
árið 2050. Þvert á það, sem margir óttast, 
þarf orkubyltingin ekki að draga úr hagvexti 

Rafvæðingu bílaflotans verður lokið 
árið 2045.  Þá verður búið að planta 
skógi í 1.000 km2 lands fyrir kolefnis-
gjald af umferðinni, sem bindur 
árlega 500 kt/ár. 
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á Íslandi, ef rétt verður á spilunum haldið, 
heldur mun hún auka vinnuframboð hér á 
landi við landgræðslu og skógrækt og styrkja 
fjármálalegan stöðugleika landsins með 
gjaldeyrissparnaði, sem alls gæti numið 10% 
af núverandi innflutningsverðmætum.  

Meginástæður þess, að orkuskiptin munu 
ekki aðeins reynast Íslendingum hagfelld, 
heldur tiltölulega auðveld, eru þrjár:
•	 Í	fyrsta	lagi	nemur	hlutdeild	innlendrar	og	

endurnýjanlegrar orku tæplega 87 %, en 
það er svipað hlutfall og hlutdeild kola, 
olíu og jarðgass að jafnaði annars staðar í 
heiminum.  

•	 Í	öðru	lagi	er	búið	að	þurrka	upp	mýrar	án	
þess að rækta hið þurrkaða land á um 3,5 
% af flatarmáli Íslands.  Þessi staða veitir 
landeigendum val á tveimur aðferðum 
til að selja mikið magn koltvíildiskvóta 
annaðhvort með því að bleyta í landinu 
aftur eða að nýta það til kolefnisbindingar.

•	 Í	þriðja	lagi	eru	víðfeðmar	auðnir	í	land-
inu, sem liggja vel við ræktun. Með 
tilraunum hefur verið sýnt fram á, að 
rækta má eðla gróður á borð við tré upp 
úr svörtum sandi með því t.d. að sá fyrst 
harðgerðum, jarðvegsmyndandi jurtum. 
Þarna er um svo stórt landsvæði að ræða 
að nægja mun landsmönnum til allrar 
nauðsynlegrar kolefnisbindingar vegna 
t.d. koltvíildismyndandi iðnaðarstarfsemi 
hérlendis, sem nú er í rekstri og hefja mun 
starfsemi á næstu áratugum. Slíkum iðnaði 
verður að sjálfsögðu gert að kaupa sér 
losunarheimildir, og hagkvæmast mun 
honum reynast að skipta við innlenda aðila, 
sem þannig fjármagna áframhaldandi land-
græðslu. Ræktunin getur sjálf staðið undir 
rekstrar- og viðhaldskostnaði með sölu af-
raksturs, t.d. grisjunarviðar úr skógrækt, og 
þegar kolefnisbindingar verður ekki leng-
ur þörf, munu skógarnir veita eigendum 
sínum drjúgar tekjur með skógarhöggi.  

Árangursleysi tilrauna til að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda hingað til á 
heimsvísu er þungur áfellisdómur yfir þeirri 
aðferðarfræði forræðishyggju, sem beitt 

hefur verið. Í þessari grein hefur verið bent á, 
að í stað stórfelldra niðurgreiðslna á raforku 
frá slitróttum og dýrum orkulindum hefði 
yfirvöldum verið nær að hvetja iðnaðinn 
með styrktarframlögum til þróunar á nýjum, 
stöðugum orkulindum, sem hafa bæði 
tæknilega og fjárhagslega burði til að leysa 
kolakynt, olíukynt og gaskynt raforkuver af 
hólmi. Strax og slíkir raunverulegir og sam-
keppnihæfir valkostir koma fram á sjónar-
sviðið, er ekki nokkur vafi á, að markaðurinn 
mun velja þá. Fyrir orkuumskiptum má 
reyndar flýta með kolefnisskatti.  

Vonir standa reyndar til, að innan 10 ára 
verði komnir fram á sjónarsviðið slíkir raun-
hæfir valkostir, sem bjargað gætu heiminum 
frá ofhitnun, ef rétt verður á málum haldið.  
Það eru þó ljón í veginum, þar sem eru hags-
munaaðilar jarðefnaeldsneytis.  
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