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 Fyrstu niðurstöður úr 5. skýrslu IPCC voru kynntar í september 2013  
 Meðalhitastig á jörðinni hefur hækkað um 0,85°C frá 1880

 Það er næstum öruggt (virtually certain; 99-100%) að hlýnun hafi átt sér stað 
og það er mjög líklegt (extremely likely; 90-100%) að meira en helmingur 
hlýnunar 1951-2010 sé af mannavöldum.

 Styrkur CO2 í andrúmslofti hefur hækkað úr  278 ppm (1750) upp í 390,5 ppm
árið 2011

 (Hækkar um u.þ.b. 2 ppm á ári)

 (Nýjasta mæling = 411,75 ppm)

Loftslagsbreytingar af mannavöldum



Unnið fyrir Landssamband fiskeldisstöðva með stuðningi Umhverfissjóðs sjókvíaeldis
1. Skýrsla um kolefnisspor laxeldis á Íslandi

2. Notendavænt reiknilíkan á Excel-formi sem gerir einstökum framleiðendum kleift að reikna 
 Kolefnisspor framleiðslunnar á hvert kg framleiddrar vöru 

 Ávinning af tilteknum mótvægisaðgerðum (endurheimt votlendis, skógrækt og landgræðsla) 
sem miða að því að draga úr losun og auka kolefnisbindingu

3. Ábendingar um aðgerðir sem miða að kolefnisjöfnun laxeldis á Íslandi

Kolefnissporsverkefnið

 Einkum byggt á:
 Útreikningi Environice fyrir Landssamtök sauðfjárbænda haustið 2017 á 

kolefnisspori íslenskrar sauðfjárræktar 

 Samantekt („meta-analýsu“) Stephen Clune o.fl. (2016) úr fyrirliggjandi 
rannsóknum á losun GHL frá mismunandi tegunda af ferskum matvælum

 Arnarlax: Ítarlegar upplýsingar um aðföng, úrgang o.fl.



 Áður en hafist er handa við útreikning á kolefnisspori tiltekinnar 
vöru þarf að taka ákvörðun um hvar kerfismörkin (e. system
boundaries) skuli dregin, þ.e. hvaða þættir í lífsferli vörunnar skuli 
teknir með í reikninginn. 
 Frá vöggu að hliði? 

 Losun vegna framleiðslu og flutnings aðfanga

 Óbein losun vegna orkunotkunar 

 Bein losun vegna notkunar eldsneytis, kælimiðla o.fl. í rekstrinum

 Losun vegna meðhöndlunar úrgangs

 Frá vöggu til grafar?
 Losun vegna meðhöndlunar, kælingar og flutnings

 Losun vegna rýrnunar í verslun

 Losun vegna frekari úrvinnslu og eldunar

 Losun vegna úrgangs sem fellur til „handan við hliðið“

Kerfismörk

 Frá vöggu að dreifingarstöð



Kerfismörk



 Aðgerðareining er sú eining sem greiningin miðast við (functional unit). 
Aðgerðareining felur í sér lýsingu á þeirri grunnþjónustu sem er til 
skoðunar og er sú eining sem umhverfisáhrif aðfanga og frálags miðast við
 Stykki?
 Kíló?
 Lítri?
 Ársframleiðsla?
 Ráðlagður dagskammtur?

 Liggur beinast við að gefa kolefnissporið upp fyrir hvert kg matvæla, en þá 
skiptir máli hvar í ferlinu varan er vegin. Kolefnisspor hvers kg af nýveiddum 
laxi er t.d. lægra en kolefnisspor hvers kg af roðlausu og beinlausu flaki. 

 Gjarnan miðað við kg. af „ætum mat“
 Hér miðað við 1 kg af heilum slægðum laxi (head on gutted (HOG))

Aðgerðareining



 Heildarlosun GHL frá laxeldi á Íslandi 2017 = 31.016 tonn CO2-íg.

 Heildarframleiðsla 9.668 tonn => 
Kolefnisspor frá vöggu að dreifingarstöð = 3,21 kg CO2-íg. 
á hvert framleitt kg af laxi (slægðum með haus)
 93,04% í framleiðslu og flutningum á fóðri

 3,35% í framleiðslu og flutningi umbúða 

 2,04% í flutningi afurða til dreifingarstöðvar

 Áhrif á loftslag liggja fyrst og fremst í starfsemi sem fram fer utan 
laxeldisstöðvanna sjálfra (erlendis)

 Rekstraraðilar hafa takmarkaða möguleika á að minnka sporið

 Bætt nýting fóðurs (eru þegar nálægt þekktu lágmarki v/FCR)

 Hægt að kolefnisjafna alla losun með landbótaaðgerðum

Niðurstöður



Niðurstöður

0,70%
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Greining losunar Losun 2017 [tonn CO2-íg] 

Afföll við framleiðslu 216,8 
Notkun kælimiðla 62,2 
Notkun eldsneytis 2,2 
Losun í eigin starfsemi samtals 281,2 
  
Raforkukaup 13,6 
(Markaðstengd losun 697,1 tonn CO2-íg)  
Losun vegna orkukaupa samtals 13,6 
  
Framleiðsla og flutningur seiða 50,6 
Framleiðsla og flutningur fóðurs 28.855,8 
Framleiðsla og flutningur ýmissa aðfanga 0,0 
Framleiðsla og flutningur kælimiðla 0,3 
Framleiðsla og flutningur umbúða 1.038,4 
Framleiðsla og flutningur eldsneytis (WTT) 0,5 
Losun vegna aðfanga samtals 29.945,7 
  
Flutningur og meðhöndlun úrgangs 66,9 
Flutningur affalla 77,2 
Flutningur afurða að dreifistöð 631,5 
Losun vegna frálags samtals 775,6 
  

Losun samtals 31.016,0 

 



 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)
 Eldislax 3,21 kg/kg (Environice, 2018)
 Egg 3,29 kg/kg (erlendar rannsóknir)
 Tog.þorskur 5,14 kg/kg (Aðalbjörg Birna, 2009)
 Kjúklingur 4,12 kg/kg (erlendar rannsóknir)
 Svínakjöt 5,85 kg/kg (erlendar rannsóknir)
 Humar 21,74 kg/kg (erlendar rannsóknir)
 Lambakjöt 28,6    kg/kg (Environice, 2017)

 1 l dísilolía (20 km akstur) ≈ 3,3 kg CO2

 1 ferð til Kaupmannahafnar og til baka ≈ 359 kg CO2

Samanburður

Ekki að öllu leyti sam
bæ
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32,4 g/kcal
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 Landgræðsla
 Bindur u.þ.b. 2,1 tonn CO2/ha á ári
 14.770 ha til að kolefnisjafna laxeldið (varanleg aðgerð)
 Um 200.000 kr/ha = 95.000 kr/tonn

 Skógrækt
 Bindur u.þ.b. 6,2 tonn CO2/ha á ári
 5.003 ha til að kolefnisjafna laxeldið (varanleg aðgerð)
 Um 380.000 kr/ha = 60.000 kr/tonn

 Endurheimt votlendis
 Kemur í veg fyrir losun á u.þ.b. 19,5 tonnum CO2/ha á ári
 1.591 ha til að kolefnisjafna laxeldið (varanleg aðgerð)
 Um 100.000 kr/ha = 5.000 kr/tonn

 Fyrirvari um verð í samningum við þjónustuaðila – og um vottun
 Ekkert því til fyrirstöðu að byggðatengja mótvægisaðgerðir

Mótvægisaðgerðir



 Reiknilíkan Environice gerir laxeldisstöðvum kleift að reikna kolefnisspor 
rekstrarins
 Excel-skjal með þremur blöðum: Leiðbeiningar, Kolefnisspor og Aðgerðir

 Kolefnisspor: Reitir þar sem slegnar eru inn upplýsingar um framleiðslumagn og ýmis 
aðföng. Kolefnissporið reiknast jafnóðum. Niðurstaðan birtist sem losun GHL í kg CO2-
ígilda á hvert kg matvöru

 Aðgerðir: Reitir þar sem hægt er að skoða hvaða áhrif mismunandi aðgerðir gætu haft á 
kolefnissporið, t.d. minni fóðurnotkun, samdráttur í olíunotkun, samdráttur í notkun 
kælimiðla og aðgerðir á sviði landnotkunar (landgræðsla, skógrækt, endurheimt 
votlendis)

 Sambærilegt við líkan sem Environice gerði fyrir sauðfjárbændur haustið 2017

Reiknilíkan






	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

