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Inngangur 

Undirbúningur á kolefnisjöfnun íslenskrar sauðfjárræktar hófst á vettvangi Landssamtaka 

sauðfjárbænda árið 2015. Í október 2016 kom út skýrsla sem bar yfirskriftina „Greining á losun 

gróðurhúsalofttegunda frá íslenskum landbúnaði“ eftir Jón Guðmundsson hjá 

Landbúnaðarháskóla Íslands.  

 

Á stjórnarfundi samtakanna 2. desember 2016 var framkvæmdastjóra falið að vinna að 

aðgerðaráætlun í samvinnu við utanaðkomandi sérfræðinga og frumtilboð frá 

Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. um kolefnisjöfnun sauðfjárræktarinnar á grundvelli fyrrnefndrar 

skýrslu. Sú aðgerðaáætlun lítur hér dagsins ljós.  

 

Á aðalfundi Landssamtaka sauðfjárbænda 30. og 31. mars 2017 var samþykkt stefnumótun 

samtakanna til ársins 2027. Þar kemur meðal annars fram að íslensk sauðfjárrækt skuli 

kolefnisjöfnuð eins fljótt og auðið er. 

 

Fyrir árið 2027 skal íslensk sauðfjárrækt verða kolefnisjöfnuð. Þetta verður gert með landgræðslu, 

skógrækt, endurheimt votlendis, eldsneytisskiptum og fleiri leiðum samkvæmt aðgerðaáætlun 

Umhverfisráðgjafar Íslands ehf. frá mars 2017 sem unnin var fyrir Landssamtök sauðfjárbænda. Leitað 

verður samstarfs og stuðnings stjórnvalda og annarra aðila. Stefnt er að því að allar afurðir frá íslenskum 

sauðfjárbændum verði vottaðar sem kolefnishlutlausar eins fljótt og kostur er. 

 

Í samræmi við þessa stefnumótun var samið við Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. um sérstaka 

kortlagningu kolefnisfótspors sauðfjárræktarinnar, gerð reiknilíkans og tillögur að samdráttar- 

og mótvægisaðgerðum til jöfnunar. Afrakstur þeirrar vinnu liggur nú fyrir í formi skýrslu og 

reiknilíkans. Niðurstaðan er sú að heildarlosun frá íslenskri sauðfjárrækt er 291 þúsund tonn 

kolefnisígilda (CO2) á ári eða sem nemur 28,6 kg á hvert kg lambakjöts.  
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Sumarið 2017 gerðu Landssamtök sauðfjárbænda könnun meðal bænda um þátttöku þeirra í 

skógræktar- og landbótaverkefnum og vilja til að vinna áfram að slíkum verkefnum. Skemmst 

er frá því að segja að mikill meirihluti svarenda lýsti vilja til áframhaldandi eða aukinnar 

þátttöku.  

 

 

 

Tilgangur verkefnisins er þríþættur. Í fyrsta lagi getur það hjálpað við markaðssetningu 

afurðanna að þær séu vottaðar kolefnishlutlausar. Í öðru lagi vilja bændur sýna samfélagslega 

ábyrgð í verki með kolefnisjöfnun sauðfjárræktarinnar. Í þriðja lagi er þetta leið til að skapa 

fjölbreyttari atvinnutækifæri á landsbyggðinni og betri rekstur búa. Hugmyndafræði og 

framvinda verkefnisins hefur verið kynnt fyrir stjórnvöldum og forystumönnum 

Bændasamtaka Íslands. Stefnt er að því að gera sérstakan samning við stjórnvöld um að 

kolefnisjöfnun íslenskrar sauðfjárræktar verði hluti af loftslags- og umhverfisstefnu Íslands. 
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Rekja má um 15% af kolefnisfótspori Íslands til landbúnaðar samkvæmt skýrslu 

Umhverfisráðgjafar Íslands ehf. fyrir Landssamtök sauðfjárbænda.1 Heildarlosun frá 

landbúnaði er um 616 þúsund tonn kolefnisígilda (CO2). Losun sauðfjárræktar nemur því um 

47,3% allrar losunar landbúnaðar og um 7% heildarlosunar Íslands.   

 

 

 

  

                                                           
1 Umhverfisráðgjöf Íslands ehf., Losun gróðurhúsalofttegunda frá sauðfjárbúum á Íslandi og aðgerðir til að að 
draga úr losun. 2017. 
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Undirbúningur og afmörkun 

Markmið verkefnisins um kolefnisjöfnun sauðfjárræktarinnar er eins og fram hefur komið að 

ná fullri jöfnun á eins stuttum tíma og mögulegt er með það fyrir augum að allar afurðir geti 

verið vottaðar kolefnishlutlausar. Verkefnið er unnið í fimm þrepum: 

 

1. Undirbúningur. 
2. Afmörkun. 

 

3. Nánari útfærsla. 
4. Framkvæmd. 
5. Sívirk endurskoðun.  

 

Fyrsta þrepi er lokið eins og farið er yfir í inngangi. Þessi aðgerðaáætlun og skýrsla 

Umhverfisráðgjafar Íslands ehf. um „Losun gróðurhúsalofttegunda frá sauðfjárbúum á Íslandi 

og aðgerðir til að draga úr losun“ og eru svo lokahnykkur annars þreps. Það er mat 

skýrsluhöfunda út frá þeim bestu upplýsingum sem fáanlegar eru að bein losun frá íslenskri 

sauðfjárrækt sé 291 þúsund tonn CO2-ígilda á ári eða sem nemur 28,6 kg CO2-ígilda á hvert 

framleitt kg lambakjöts. Sérfræðingar Umhverfisráðgjafar Íslands ehf. telja í skýrslu sinni að 

hægt sé að kolefnisjafna íslenska sauðfjárrækt með eftirfarandi aðferðum: 

 

1. Samdráttur í losun 
a. Bætt meðferð búfjáráburðar 
b. Minni notkun tilbúins áburðar 
c. Minni notkun á jarðeldsneyti 

 
2. Mótvægisaðgerðir: 

a. Landgræðsla  (2,1 t. CO2-ígilda pr. ha á ári) 
b. Skógrækt   (6,2 t. CO2-ígilda pr. ha á ári) 
c. Endurheimt votlendis  (19,5 t. CO2-ígilda pr. ha á ári) 

 

Á grundvelli þessara tillagna sérfræðinga Umhverfisráðgjafar Íslands ehf., og að því gefnu að 

samvinna takist með stjórnvöldum um að verkefnið verði hluti af loftslagsstefnu Íslands, telja 

Landssamtök sauðfjárbænda mögulegt að virkja bændur og kolefnisjafna íslenska 

sauðfjárrækt á næstu árum. Hér á eftir verður farið nánar yfir það hvernig samtökin telja best 

að ná þessu markmiði. 

  



 

6 
 

Nánari útfærsla 

Á vormánuðum 2017 var undirritað samkomulag um kortlagningu gróðurauðlindarinnar sem 

á sér stað í samningi bænda og stjórnvalda um starfsskilyrði sauðfjárræktarinnar. Verkefnið er 

tilkomið að undirlagi bænda og 300 milljónir renna til þess á næstu 10 árum. Framkvæmd er í 

höndum Landgræðslu Íslands en formaður verkefnastjórnar er skipaður af Landssamsökum 

sauðfjárbænda. Í áratugi hafa þessir aðilar unnið saman í verkefnunum Bændur græða landið 

og gæðastýringu í sauðfjárrækt. Um 1.600 bændur taka árlega þátt í gæðastýringunni en um 

600 í Bændur græða landið. Undir hatti þessara tveggja verkefna hafa um 300 þúsund hektarar 

verið verndaðir fyrir beit og um 50 þúsund hektarar verið græddir upp. Horft verður til reynslu 

af þeim við nánari útfærslu á kolefnisjöfnun sauðfjárræktarinnar. Að auki hefur fjöldi bænda 

unnið með Skógræktinni í nytjaskóga- eða landshlutaverkefnum.   

 

Í skýrslu Umhverfisráðgjafar íslands ehf. eru tekin dæmi um kostnað við mótvægisaðgerðir 

eins og sjá má töflunni hér að neðan. Samkvæmt útreikningum sérfræðinga fyrirtækisins má 

ná fram kolefnisjöfnun íslenskrar sauðfjárræktar með blöndu mótvægisaðgerða. Hér er miðað 

við 1.500 hektara nýja landgræðslu, 500 hektara nýja skógrækt og endurheimt 14.700 hektara 

votlendis. Samtals eru þetta 16.700 hektarar lands. Beinn kostnaður nemur 795 m.kr. 

  
Binding 
t/ha/ár 

Kostnaður 
kr./ha 

Kostnaður 
kr./t ha samtals 

Binding 
t/ár Kostnaður kr. 

Landgræðsla 2,1 166.675 79.369 1.500 3.150 250.012.500 

Skógrækt 6,2 355.065 57.269 500 3.100 177.532.500 

Endurheimt votlendis 19,5 25.000 1.282 14.700 286.650 367.500.000 

    16.700 292.900 795.045.000 
 

Ekki er hér tekið tillit til samdráttaraðgerða eins og minni áburðarnotkun, eldsneytisskiptum 

o.þ.h. sem að sjálfsögðu minnka þörf á mótvægisaðgerðum.  

Landssamtök sauðfjárbænda leggja til að komið verði á kerfi grænna hvata þar sem bændur fá 

2.500 kr. eingreiðslu fyrir hvert bundið eða samandregið tonn af CO2-ígildum sem falla undir 

fyrirfram skilgreindan ramma til viðbótar við útlagðan kostnað. Þ.e.a.s. með minni notkun 

tilbúins áburðar og jarðefnaeldsneytis, bættri meðferð húsdýraáburðar, landgræðslu, 

skógrækt og endurheimt votlendis. Samtals fá bændur 727,5 m.kr. fyrir vinnu og land sem lagt 
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er til verkefnisins. Þátttaka sauðfjárbænda verður frjáls en til þess að vera með þurfa þeir að 

vera inni í núverandi samningsumhverfi, þ.e. skýrsluhaldskerfi og rafrænni gæðastýringu. 

Bein tenging kolefnisjöfnunarverkefnisins við rafrænt skýrsluhaldskerfi Búnaðarstofu 

Matvælastofnunnar gerir framkvæmdina viðráðanlega. Inni í því kerfi eru nú þegar upplýsingar 

um bústofn, framleiðslu, landnýtingu, áburðarnotkun o.fl. þætti sem máli skipta.  

Stuðst verður við eftirlitskerfi Búnaðarstofu sem verður falin umsjón með verkefninu. Heildar 

kostnaður við fulla kolefnisjöfnun íslenskrar sauðfjárræktar er 1.568 m.kr. Gert er ráð fyrir 3% 

eftirlits- og umsýslukostnaði. Með því að vinna verkefnið á fimm árum er árlegur kostnaður 

áætlaður um 314 m.kr.  

 

Ár 
Losun 

C02 þ.t. 

Jöfnun 

Co2 þ.t. 

Uppsöfnuð 

jöfnun Co2 

þ.t. 

Raunlosun 

Co2 þ.t. 

Afnot af 

landi og 

vinna 

vegna 

jöfnunar 

þ.kr. 

Beinn 

kostnaður 

vegna 

jöfnunar 

þ.kr. 

Umsýsla 

þ.kr. 

Samtals  

þ. kr. 

2018 291 58,2 58,2 232,8 145.500 159.009 9.135 313.644 

2019 291 58,2 116,4 174,6 145.500 159.009 9.135 313.644 

2020 291 58,2 174,6 116,4 145.500 159.009 9.135 313.644 

2021 291 58,2 232,8 58,2 145.500 159.009 9.135 313.644 

2022 291 58,2 291 0 145.500 159.009 9.135 313.644 

Samtals         727.500 795.045 45.676 1.568.221 

þ = þúsund   t = tonn   Co2 = kolefnisígildi 
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Framkvæmd 

Að því gefnu að fjármögnun verkefnisins verði tryggð fyrir árslok 2017 getur kolefnisjöfnun 

íslenskrar sauðfjárræktar hafist árið 2018 og verið að fullu komin til framkvæmda árið 2022. 

Fyrsti ársfjórðungur 2018 verður þá nýttur til forritunarvinnu og nánari útfærslu. Gert er ráð 

fyrir því að sauðfjárbændur geti sótt um aðild verkefninu rafrænt á Bændatorgi frá og með 1. 

maí 2018. Þar munu þeir geta gert sérstaka þáttökusamninga.  Árið 2016 verður notað sem 

viðmiðunarár en gerðar sérstakar úttektir í frávikstilfellum. Í ársbyrjun 2019 verður metið 

hvort þátttakendur hafi staðið við samninga og fyrstu útgreiðslur áætlaðar í febrúar.  Samvinna 

verður höfð við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

Landgræðsluna, Skógræktina, Samtök skógareiganda o.fl. aðila. Mikilvægt er að skipuð verði 

verkefnisstjórn þar sem þessir aðilar eiga aðild ásamt sauðfjárbændum.  

 

Sívirk endurskoðun 

Inn í kerfið verður byggða sívirk endurskoðun sem felur í sér reglulegt endurmat á forsendum 

reiknivélar eftir því sem þarf í ljósi nýrra rannsókna eða upplýsinga. Nú er byggt á bestu 

fáanlegum upplýsingum en vitað er að þær eru takmarkaðar, einkum varðandi úthaga. 

Sérstaklega verður horft til niðurstaðna úr verkefninu um kortlagningu gróðurauðlindarinnar 

sem unnið er í samvinnu Landssamtaka sauðfjárbænda, Landgræðslunnar og Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins. Að auki verður verkefnið endurskoðað reglulega með tilliti til 

þátttöku, bindingar, samdráttar, skilvirkni og kostnaðar.  

 

Niðurlag 

Ljóst er að ríkur vilji er meðal íslenskra sauðfjárbænda og hjá samtökum þeirra til að 

kolefnisjafn greinina. Landssamtök sauðfjárbænda telja að hægt sé að gera það  á fimm árum 

ef nægilegt fjármagn er tryggt til verkefnisins. Ekki þarf að fjölyrða um hversu hagstætt það 

yrði fyrir ásýnd Íslands eða greinarinnar og sölu afurða á kröfuhörðum mörkuðum.  

Kolefnisjöfnun íslenskrar sauðfjárræktar er framsækið umhverfisverkefni sem hefur sjálfstætt 

umhverfis- og loftslagsgildi en getur einnig að hluta eða í heild verið hluti af framlagi Íslands á 

alþjóðlegum vettvangi. 


