
NEFNDARÁLIT UM ÞINGMANNATILLÖGU 

 

 

 

 

Málsnúmer 20-00234-8 

 

 

A 1851/hållbart  

 

Afgreiðsla Norræna sjálfbærninefndin 

  
 

Norræna sjálfbærninefndin um 

Þingmannatillögu 
um norræna lokadagsetningu fyrir notkun jarðefnaeldsneytis  
(A 1851/ hållbart) 

Tillaga 

Norræna sjálfbærninefndin leggur til að  

Norðurlandaráð aðhafist ekkert frekar vegna þingmannatillögu A 1851/ hållbart.  

Bakgrunnur 

Loftslagsváin er áskorun sem krefst forystuhæfileika og röggsemi. Þrátt fyrir 

markmið Parísarsamningsins um að halda hlýnun jarðar innan við 1,5 hitastig miðað 

við fyrir iðnvæðingu hjakkar kolefnislosun í heiminum í sama farinu.1 Auk þess áforma 

ríki heim að auka vinnslu jarðefnaeldsneytis sem nemur meira en helmingi meira 

magni en 1,5 gráðumarkið gerir ráð fyrir.2  Eftir því sem löndin ganga á kolefnis-

kvótann dregur úr líkum á því að takist að takmarka hnattræna hlýnun. 

 

Þótt losun landanna sé lítil í alþjóðlegum samanburði losa Norðurlöndin sem svæði 

miklu miðað við höfðatölu.3 Norðurlöndin, þar með talin Álandseyjar, Færeyjar og 

Grænland, hafa hvert fyrir sig axlað ábyrgð á losun með því að setja sér loftslags-

markmið. Markmið Svíþjóðar er nettó núlllosun árið 2045. Noregur ákvað að losun 

skyldi vera minnkuð um 40% árið 2030 og 80% árið 2050. Danmörk hyggst minnka 

losun um 70% fyrir 2030 miðað við 1990 og ná kolefnishlutleysi fyrir 2050. Færeyjar 

vilja draga úr losun um 45% fyrir 2030 miðað við 2010. Í markmiðum Grænlands fyrir 

árið 2030 felst að 90% allrar orkuneyslu opinberrar starfsemi koma frá endurnýjan-

legum orkugjöfum. Finnland stefnir að kolefnishlutleysi fyrir 2035 og vinnur að gerð 

nýrra markmiða í endurskoðaðri loftslagslöggjöf. Álandseyjar stefna að því að draga 

úr losun sem nemur 60% fyrir árið 2030 miðað við 1990 og vinnur að gerð loftslags-

löggjafar með nýjum markmiðum. Markmið Íslands er kolefnishlutlaust land fyrir 

2040. Í svari við skriflegri fyrirspurn (E20/2019) frá Norðurlandaráði kemur fram að öll 

Norðurlöndin vinni gagngert að ná settum landsmarkmiðum á öllum sviðum. Löndin 

                                                                    
1 https://www.c2es.org/content/international-emissions/ 

2 https://www.unenvironment.org/resources/report/production-gap-report-2019  

3 https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1148260/FULLTEXT01.pdf  

https://www.c2es.org/content/international-emissions/
https://www.unenvironment.org/resources/report/production-gap-report-2019
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1148260/FULLTEXT01.pdf
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hafi gripið til ráðstafana og innleitt nýjar lausnir sem önnur stór losunarlönd geti 

einnig hagnýtt sér. 

 

Sú norræna framtíðarsýn sem samþykkt var á árinu 2019 markar að horfið er frá 

bráðabirgðalausnum í löndunum og tekið upp sameiginlegt og öflugt starf Norður-

landanna að loftslagsmálum. Í stefnumarkandi áherslum Norrænu ráðherra-

nefndarinnar til að ná markmiðum framtíðarsýnarinnar segir að Norðurlöndin eigi að 

beita sér fyrir kolefnishlutleysi. Þar eð ein helsta ástæða kolefnislosunar er notkun 

jarðefnaeldsneytis liggur beint við að ákveða markmið um að draga úr henni í 

áföngum. Jafnframt er orðið tímabært að semja sameiginlega tímaáætlun og síðan 

að ákveða í sameiningu hvaða aðgerða verði þörf til að halda þá tímaáætlun. Eigi að 

takast að umbreyta samfélögunum svo rækilega í þágu loftslagsins þurfa ríkis-

stjórnirnar á Norðurlöndum að taka höndum saman og nýta sér styrkleika hver 

annarrar.  

 

Lokadagsetning fyrir notkun jarðefnaeldsneytis stuðlar að skýrleika, vandaðri 

áætlanagerð og framsýni sem aftur auðveldar langtíma fjárfestingaráætlanir og 

styrkir samkeppnisfærni Norðurlanda. Hún mun leiða til nýrra og hugvitsamlegra 

lausna og snjallrar hagnýtingar á tækifærum landanna. Á Íslandi eru rík tækifæri til að 

vinna orku úr jarðvarma, Danmörk er í fararbroddi á sviði vindorku, Noregur hefur 

mikið efnahagslegt svigrúm til að stunda nýsköpun og í Svíþjóð og Finnlandi eru hinir 

miklu skógar mikilvægir kolefnisviðtakar. Norðurlöndin geta og eiga að sýna að 

öflugt velferðarkerfi og efnahagslegur stöðugleiki eigi samleið í virku loftslagsstarfi.  

 

Með því að stilla saman strengi sína geta Norðurlöndin orðið trúverðug fyrirmynd í 

alþjóðlegu loftslagsstarfi. Verkefni Norðurlanda felst nefnilega ekki aðeins í því að 

sýna raunhæfan árangur heldur einnig að vera góðir fulltrúar pólitískra lausna sem 

önnur svæði í heiminum geta nýtt sér.  

 

Með því að ákveða lokadagsetningu myndum við einnig veita ungu kynslóðinni von 

um betri framtíð. Ákvörðunin kæmi allavega til móts við loftslagsályktun Norður-

landaráðs æskunnar frá árinu 2019, sameiginlega álitsgerð æskulýðssambanda 

Norðurlandanna sem send var forsætisráðherrunum 2019, kröfur norrænna 

ungmenna til norrænu samningsnefndarinnar á loftslagsráðstefnunni COP25 og 

kröfur meðal annars alþjóðahreyfinga ungs fólks, Fridays For Future, Extinction 

Rebellion og ReGeneration 2030. Með því að ákveða lokadagsetningu getum við sem 

förum með völd sagt almenningi með góðri samvisku að við gerum meira en að 

hlusta, að Norðurlandaráð hafi gert allt sem í valdi þess stendur.   

 

Sjónarmið nefndarinnar 

Flokkahópur jafnaðarmanna styður ásetninginn með tillögunni og er meðvitaður um 

mikilvægi þess að draga úr kolefnislosun en undirstrikar jafnframt að aðstæður séu 

mismunandi í löndunum. Til að mynda á Grænlandi þar sem getur reynst erfitt að 

verða við ósk um að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis í áföngum. Þess vegna getur 

flokkahópurinn ekki stutt tillöguna. Flokkahópur miðjumanna styður tillöguna en 

tekur fram um leið að það geti reynst erfitt að finna „rétta“ sameiginlegu dagsetningu 
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í ljósi þess að löndin hafa sett sér ólík markmið um minnkun kolefnislosunar og 

markmið ESB hafa ekki enn verið samþykkt. Norrænt frelsi telur jákvætt að draga úr 

notkun jarðefnaeldsneytis en telur of margt óljóst til þess að flokkahópurinn geti 

stutt tillöguna. Til að mynda er ekki skýrt hvað á að koma í stað jarðefnaeldsneytis. 

Norræn vinstri græn styðja tillöguna og undirstrika mikilvægi þess að markmið um að 

efla fjárfestingar og umskipti í iðnaði séu skýr og greinileg. Þrátt fyrir að mörg 

Norðurlandanna hafi sett sér markmið um kolefnishlutleysi gat flokkahópur hægri-

manna ekki stutt tillöguna. Hann taldi slíkt markmið hamla þróun kolefnislausra 

samfélaga og sá vafa um að löndin væru reiðubúin að taka ákvarðanir sem fylgja í 

kjölfar lokadagsetningar. Nefndin gat ekki komist að niðurstöðu um tillöguna og var 

gengið til atkvæða um málið. Sjö voru á móti tillögunni, fimm greiddu atkvæði með 

henni og einn sat hjá. Útkoman varð sú að nefndin leggur til að Norðurlandaráð 

aðhafist ekkert frekar vegna þingmannatillögu A 1851/ hållbart. 
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