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Útdráttur 
Kaup á hefðbundinni svart- eða gasolí eru ekki aðeins dýr heldur líka skaðleg fyrir 
umhverfið. Í þessari skýrslu er fjallað um eiginleika LNG-eldsneytis og mögulegar 
afleiðingar þess að íslenski fiskiskipaflotinn myndi snúa frá hefðbundinni 
eldsneytisnotkun yfir í LNG-eldsneyti. 
Helstu niðurstöður eru að LNG-eldsneyti gæti haft góð umhverfis- og efnahagsleg 
áhrif, en það er háð verðþróun á eldsneytinu og aðferðum við jarðgasvinnslu. 
Markmið Íslands í umhverfismálum ættu að vera sett á endurnýjanlega orkugjafa í 
stað nýrra jarðefnaeldsneyta.  
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Formáli og undirskrift 
Lokaverkefni þetta er 12. ECTS eininga ritgerð til B.A.-gráðu í heimspeki- hagfræði 

og stjórnmálafræði við félagsvísindasvið Háskólans á Bifröst. Titill verkefnisins er 

eftirfarandi: Orkugjafar framtíðarinnar: Hver yrðu umhverfis- og efnahagsleg áhrif 

þess að íslenski fiskiskipaflotinn snéri frá hefðbundinni eldsneytisnotkun yfir í LNG- 

eldsneyti. Skýrsluhöfundur vill þakka Magnúsi Sveini Helgasyni, leiðbeinanda, fyrir 

góðar ráðleggingar. Einnig fá Stefán Gunnarsson og Eyrún Björnsdóttir þakkir fyrir 

yfirlesningu og greinargóða yfirferð. 

Að lokum vill skýrsluhöfundur þakka Háskólanum á Bifröst.  
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Inngangur 
Gildi íslensks sjávarútvegs fyrir íslenskt þjóðarbú er ótvírætt og óumdeilt. En það eru 

blikur á lofti ef horft er til hlýnandi loftslags og neikvæðra umhverfisþátta. Hlýnun 

sjávar hefur breytt og er að breyta lífríki sjávar hraðar en við höfum séð á 

undanförnum áratugum og árhundruðum. Hafrannsóknarstofnun hefur unnið 

mikilsvert starf í að meta og vernda nytjastofna við Íslandsstrendur í nokkra áratugi, 

en stofnunin er þess óumkomin að hafa áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda og 

breytingar á lífsskilyrðum hafssins.  

Nýjustu mælingar Hafrannsóknarstofnunar benda til þess að nýjustu árgangar þorsks 

og ýsu séu með besta móti, en það breytir ekki því að aðrir stofnar eins og makríll, 

sem áður héldu sig suður í höfum, eru nú farnir að ganga inní íslenska lögsögu. 

Vissulega kunna að felast tækifæri í slíkum breytingum, en ef horft er á 

heildarmyndina er þetta óheillaþróun. Mannskepnan er með losun 

gróðurhúsalofttegunda völd að stórum hluta þeirra breytinga sem eru að verða á 

lífríkinu bæði á sjó og á landi. Ef ekki verður brugðist við er ljóst að hefðbundnir 

nytjastofnar við Íslandsstrendur munu færa sig norðar á kaldari slóðir og 

hlýsjávarfiskar fara að sækja inní íslenska lögsögu. Þetta mun leiða af sér deilur eins 

og íslenska ríkið hefur átt í við Evrópusambandið, Norðmenn, Rússa og Færeyjinga 

um makrílstofninn og útdeilingu kvóta á þeirri fiskitegund.  

Ísland er lítið land, fámenn þjóð með lítið hagkerfi og klárlega ekki þess umkomið að 

breyta þessari þróun uppá sitt einsdæmi, en við getum farið á undan með góðu 

fordæmi og sýnt umhverfislega og samfélagslega ábyrgð með því að stíga fyrstu 

skrefin í átt til minni losunar á gróðurhúsalofttegundum. Í þessari skýrslu eru 

rannsökuð þau þjóðhagslegu og efnahagslegu áhrif sem það hefði ef eldsneytisnotkun 

íslenska skipaflotans yrði skipt úr hefðbundinni eldsneytisnotkun yfir í notkun á 

jarðgasi í vökvaformi (e. LNG - Liquified Natural Gas). Kannaðar eru ýmsar breytur 

sem geta haft áhrif á fýsileika þess að fara í þessa vegferð og meðal annars litið til 

umhverfisáhrifa í vinnsluaðferðum við öflun á jarðgasi. Einnig er litið til þess 

fjárhagslega ávinnings sem útgerðir fiski- og farskipa hafa af því að skipta yfir í LNG 

og helstu áhættuþátta sem haft geta áhrif á niðurstöðurnar.  

Gagna var aflað með því að skoða gögn á internetinu, spurningar settar í leitarstreng 

og gögnin skoðuð. Fræðigreinar á Google scholar voru fyrsti kostur en auk þess var 

leitað með almennum hætti. Frá aðferðafræðilegum sjónarhóli er um megindlega 
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nálgunin að ræða, þar sem rannsóknarvinnan snérist um að bera saman tölulegar 

upplýsingar, viðhorf og skoðanir sérfræðinga, ritrýndar greinar, ásamt því að 

innihaldsgreina fréttir og útgefnar skýrslur.  

  



 9 

1. Íslenskur sjávarútvegur 
Í upphafi 20. aldar fór vélavæðing á sviði landbúnaðar og sjávarútvegs ört vaxandi og 

gerði það að verkum að uppskeið hófst í íslensku atvinnu- og efnahagslífi. Árið 1905 

keypti Fiskveiðihlutafélagið Faxaflói togarann Coot og varð hann fyrsti togari í 

íslenskri eigu. Í kjölfarið fylgdu önnur útgerðarfélög og fjöldi togara jóks hratt næstu 

áratugi (Gunnarsdóttir.2013). Í ársbyrjun 2013 voru 1.694 fiskiskip á skrá 

Samgöngustofu, en þar eru skráðir allir flokkar fiskiskipa yfir 6 metra lengd. Í þessari 

skýrslu verður tekið mið að eftirfarandi flokkum fiskiskipa; fiskiskip undir 15 

brúttótonnum (hér eftir bt.); fiskiskip yfir 15 bt.; fiski-, farþegaskip; 

frístundafiskiskip; hvalveiðiskip; nótaveiði og stutttogarar (Samgöngustofa. 2014). 

Íslenskur sjávarútvegur er nokkuð stór þegar litið er til fiskveiða á heimsvísu. Árið 

2012 var heildarfiskveiði 92.458.055 tonn, þegar krabba- og lindýr eru meðtalin, en 

þar af átti Ísland 1.467.666 tonn eða tæp 1,6% af heildarafla (FAO.2012).  

Sjávarútvegur hefur mikið vægi í atvinnulífi landsbyggðarinnar, en á því svæði starfa 

rúmlega 12% íbúa við greinina. Þetta hlutfall er tiltölulega hátt miðað við 

höfuðborgarsvæðið þar sem einungis 1,5% íbúa starfa við sjávarútveg 

(Íslandsbanki.2013). Árið 2012 störfuðu um 9.000 manns við sjávarútveg hérlendis, 

þar af 4.900 við fiskveiðar og 4.100 við fiskvinnslu (Íslandsbanki.2013). Samtals 

starfa um 5,3% íslenskra landsmanna við sjávarútveg með beinum hætti, en þó er talið 

að greinin hafi margföldunaráhrif á íslenskt atvinnulíf og standi í raun undir 15-20% 

starfa íslensks samfélags. Þá skilar sjávarútvegur að meðaltali um 11% af vergri 

landsframleiðslu, en þetta hlutfall eykst um tæp 15% þegar tekið er tillit til 

margföldunaráhrifa sem greinin hefur á aðra þætti innlendrar framleiðslu 

(Íslandsbanki.2012).  

 

 

 

 



1.1 Olíunotkun fiskiskipa og kostnaður við innflutt eldsneyti 
Olíunotkun íslenska fiskiskipaflotans hefur minnkað á undanförnum árum, en sú 

þróun hefur átt stóran þátt í því að draga úr heildarolíunotkun innanlands. Árið 2011 

fór olíunotkun Íslendinga í fyrsta skipti niður fyrir 500 þúsund tonn síðan 1987 en þar 

gengdu olíusamdrættir í samgöngum og fiskveiðum stærstu hlutverki. Um 90% 

innfluttrar olíu er notuð við fiskveiðar eða samgöngur (1. Orkustofnun.e.d.). Fiskiskip 

áttu stærstan þátt í olíunotkun innanlands til ársins 2003, en þá jókst hlutdeild bifreiða 

umfram hlutdeild fiskiskipa, eins og sjá má á línuriti Orkustofnunnar hér að neðan. 

 

        (Orkustofnun. 2012) 

 

Veiði á fjarlægum miðum hefur dregist tiltölulega mikið saman síðan um miðjan 

níunda áratug síðustu aldar. Að sama skapi hefur orðið samdráttur í loðnuveiði og því 

hefur siglingarvegalengd fiskiskipa almennt orðið styttri en áður var. Nytjastofnar 

sem íslensk fiskiskip sóttu áður í héldu sig lengra úti á hafi, en nú hefur dregið úr 

veiði á þessum fiskistofnum og því sækja skip síður langt út á haf til veiða í 

atvinnuskyni. Þetta eru helstu ástæður fyrir því að olíunotkun hefur dregist saman á 

undanförnum árum, en einnig hefur notkun á fiskiskipum verið að minnka frá 2008. Í 

eldsneytisspá Orkustofnunnar er þó gert ráð fyrir því að olíunotkun fiskiskipaflotans 

muni aukast á ný samhliða uppbyggingu fiskistofna (Orkuspárnefnd. 2012, bls.44). 
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Svart- og gasolía eru núvernadi drifkraftar íslenskra fiskiskipa, en á linuritinu hér að 

ofan má sjá hvernig olínotkun fiskiskipaflotans skiptist á milli þessara tegunda. Þegar 

eldsneytisverð á Íslandi hækkar vex eftirspurn á svartolíu, á meðan eftirspurn fyrir 

gasolíu dregst saman. Þessi hegðun stafar af þeim verðmuni sem aðskilur 

olíutegundirnar, en líter af gasolíu kostar töluvert meira en svartolía, og stóð í 163,9 

íslenskum krónum þann 20. október 2014 (Shell. 2014). Í eldsneytisspá 

Orkustofnunnar er gert ráð fyrir því kröfur um umhverfisvænna eldsneyti muni gera 

það að verkum að svartolía hverfi af markaði fyrir árið 2050. Þá er jafnframt reiknað 

með því að almenn umhverfisvitund verði orðin sterkari og að umhverfissjónarmið 

muni því heldur ráða vali á eldneyti frekar en verð orkugjafa. Núverandi verð á 

eldsneyti er töltölulega hátt og er það talin vera einn helsti hvati fyrir breytingar í 

orku- og eldneytismálum. Í lok spátímabils Orkustofnunnar er áætlað að hlutfall nýrra 

orkugjafa verði búið að hækka verulega. Gert er ráð fyrir því að tvö hundruð þúsund 

tonn af eldneyti frá nýjum orkugjöfum verði notað árið 2050 (Orkuspárnefnd. 2012, 

bls. 46). Þessi þróun í eldsneytis- og orkumálum er afar eftirsóknarverð og verðugt 

markmið til þess að stefna að á næstu fjórum áratugum. 
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2. Umhverfismál 
Stóran hluta loftslagsbreytinga, sem orðið hafa í síðustu öld, er hægt að rekja til 

mannfólks. Mikið magn koldíoxíðs og annarra gróðurhúsalofttegunda losnar við 

brennslu jarðefnaeldsneytis og eyðing skóga hefur gert það að verkum að minna magn 

koldíoxíðs er breytt aftur í súrefni. Efni sem geta tekið í sig innfrarauða sólargeisla 

sem endurspeglast af jörðinni og beint þeim aftur að yfirborði jarðar eru flokkuð sem 

gróðurhúsalofttegundir. Koldíoxið, nitur og vatnsgufa eru mikilvægustu efnin þegar 

kemur að uppbyggingu gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu, vegna þess hve 

mikið magn af þessum lofttegundum er leyst út í andrúmsloftið. Það eru hins vegar 

aðrar lofttegundir, á borð við metan og brennisteinsdíoxíð, sem hafa hlutfallslega 

meiri áhrif á loftslagsbreytingar þrátt fyrir að þær séu til staðar í mun minna magni 

(The Editiors of Encyclopædia Britannica. 2014). 

Á línuritinu hér að neðan má sjá hvaða aðgerðir á Íslandi losa mest magn 

gróðurhúsalofttegunda. 

 

 
        (Umhverfisstofnun. 2010) 
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endurspeglast af jörðinni jafn óðum. Þessi verkun er nauðsynleg til þess að viðhalda 

hitastigi jarðar, en vegna aukinnar losunnar á gróðurhúslofttegundum hefur hjúpurinn 
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hafa áhrif á veðurkerfi og meðal hitastig hefur vaxið um 1.4 gráðu síðan á síðari hluta 

19. aldar. Jafnframt er gert ráð fyrir því að þessi þróun muni halda áfram og hitastig 

muni hækka enn frekar á næstu hundrað árum. Smávægilegar veðurbreytingar á borð 

við þessar geta haft alvarleg áhrif á loftslag og veðurkerfi. Á ákveðnum svæðum hafa 

orðið breytingar á úrkomumynstrum en slíkar breytingar geta haft margvíslegar 

afleiðingar í för með sér. Í sumum tilvikum hefur úrkoma aukist og gert það að 

verkum að flóð verða algengari, en annarsstaðar hafa breytingar á úrkomumynstrum 

leitt til aukinna þurrka og tíðari hitabylgja. Breytingar hafa einnig orðið í hafi, hitastig 

hefur hækkað og sýrustig lækkað. Hafís við norður- og suðurskaut hefur einnig verið 

að bráðna í auknum mæli og yfirborð sjávar hefur hækkað. Loftslagsbreytingar og 

afleiðingar þeirra koma til með að hafa áhrif á vistkerfi jarðar og setja mannfólki 

krefjandi áskoranir á komandi áratugum  (EPA. e.d). 

 

2.1. Alþjóðlegt samstarf í sjávarmálum 
Í byrjun níunda áratugs síðustu aldar voru vísindamenn farnir að hafa áhyggjur af 

hlýnun jarðar. Árið 1988 setti umhverfisráð Sameinuðu Þjóðanna á laggirnar tvær 

stofnanir, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) og World 

Meterological Organization (WMO), sem sjá um að fylgjast með og meta hlýnun 

jarðar. Í fyrstu skýrslu þessara stofnanna kom fram að alþjóðleg samstaða ríkti um að 

hlýnun jarðar væri tilkomin vegna aðgerða mannfólks.  Í kjölfar þessarar skýrslu var 

gerður alþjóðlegur samningur, United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC),  sem 150 þjóðir staðfestu á ráðstefnu sem haldin var í Río de 

Janeiro árið 1992 (Shah.2004). Á ráðstefnunni lögðu fulltrúar Íslands sérstaka áherslu 

á verndun hafsins, enda er það hagsmunamál fyrir þjóðina að draga úr eða koma í veg 

fyrir mengun í hafi, vegna þess hve mikilvægar fiskveiðar og sjávarútvegur eru 

íslensku hagkerfi. Á línuritinu hér að neðan má sjá hversu mikið af koldíoxíði er losað 

miðað við uppruna. 

Ísland er aðili að öðrum alþjóðlegum- og svæðisbundnum samningum sem varða 

mengun í hafi. Hér verður gert stuttlega grein fyrir eðli þessara samninga og tilgangs. 

 

Alþjóðasamningur um íhlutun á úthafi vegna olíumengunaróhappa 

Alþjóðlegur samningur sem gerður var í Brussel þann 29. nóvember 1969, en öðlaðist 

gildi 1975. Markmið samningsins er að gera ríkjum kleift að bregðast við mögulegum 
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óhöppum á úthafi sem geta orðið til þess að olíumengun bærist inn í lögsögu þeirra. 

Ísland gerðist aðili að samningnum árið 1980.  

(1. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. e.d). 

 

Einkaréttarleg ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar 

Alþjóðleg bókun sem gerð var í Lundúnum þann 27. nóvember 1992 og öðlaðist gildi 

árið 1996. Markmið samningsins er að tryggja að nægar skaðabætur séu til ef bæta 

þarf einstaklingi umhverfistjón sem gerist vegna olíumengunnar frá skipum 

aðildarríkja. Það er einnig markmið bókunninnar að staðla alþjóðlegar 

skaðabótareglur í tilvikum sem þessum. Ísland gerðist aðili að samningnum árið 1999. 

(2. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. e.d.) 

 

IOPC 

Alþjóðleg bókun sem gerð var í Lundúnum 27. nóvember 1992 og öðlaðist gildi árið 

1996. Tilgangur bókunarinnar er að tryggja þeim, sem verður fyrir tjóni af völdum 

olímengunar, ákveðna baktryggingu þegar hámarksbætur sem skipseiganda er gert að 

greiða, eru ekki nógu háar til þess að bæta tjónið. Með þessu er ætlað að draga úr 

fjárhagslegri ábyrgð skipseiganda. Ísland gerðist aðili að samningnum árið 1999. 

(3. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið .e.d.) 

 

Kaupmannahafnarsamningurinn 

Svæðisbundinn samningur á milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og 

Svíþjóðar. Markmið samningsins er að tryggja að aðildarríkjum berist hjálp ef 

mengunaróhapp verður á innsævi, landgrunni, landhelgi eða í efnahagslögsögu þeirra. 

Verði tjón svo alvarlegt að aðildarríki sjái ekki fram á að geta ráðið við það verður 

þeim send hjálp frá öðrum aðildarríkjum. 

(4. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. e.d.) 

 

Lundúnarsamningurinn 

Alþjóðlegur samningur sem gerður var 13. nóvember árið 1972 í Lundúnum. 

Tilgangur samningsins er koma í veg fyrir að úrgangs- og mengunarefnum sé varpað í 

höf og úthöf sem eru fyrir utan landhelgi aðildarríkjanna. Samningurinn á við um skip 

og flugvélar, en lögð er sérstök áhersla á lífræn þrávirk efni sem eru afar hættuleg  

lífríkinu. 
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(5. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. e.d.) 

 

MARPOL 

Alþjóðlegur samningur sem gerður var í Lundúnum þann 2. nóvember 1973 en 

öðlaðist ekki gildi fyrr en 1983. Tilgangur þessa samnings er að takmarka eða koma í 

veg fyrir að mengun frá faratækjum á hafi berist í sjó eða andrúmsloft. 

(6. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. e.d.) 

 

OPRC 

Alþjóðlegur samningur sem gerður var 30. nóvember 1990 í Lundúnum. Samningnum 

var ætlað að stuðla að alþjóðlegri samvinnu þegar kemur að viðbrögðum við 

mengunaóhöppum á hafi. Samningurinn öðlaðist gildi á Íslandi árið 1995.  

(7. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. e.d.) 

 

OSPAR 

Svæðisbundinn samningur á milli 16 aðildarríkja um verndun Norð-Austurhluta 

Atlantshafsins. Samningurinn var gerður í París þann 22. september árið 1992 og 

öðlaðist gildi á Íslandi árið 1998. Tilgangur OSPAR-samningsins er að vernda 

líffræðilegan fjölbreytileika í hafi og koma í veg fyrir að mengun berist í sjó frá 

uppsprettum í hafi eða á landi. 

(8. Umhverfis- og auðlingaráðuneytið. e.d.) 

 

Samningarnir miða almennt að því að efla alþjóðlega samvinnu í málum er varða 

verndun hafsins. Þeir leggja áherslu á að koma í veg fyrir að mengun berist í sjó og 

stuðla að skilvirkum viðbrögðum ef mengunaróhöpp verða. Einnig eru tveir sem 

gerðir voru til þess að tryggja tjón af völdum olíumengunnar. Mengunaróhöpp geta 

haft mjög alvarleg áhrif á lífríki sjávar og því er skynsamlegt að bindast samningum 

til þess að draga úr líkum og lágmarka skaðsemi slíkra óhappa. Þessi tegund 

mengunar er þó ekki sú eina sem getur skaðað lífríki í sjó, en hér í kaflanum á eftir 

verður fjallað um skaðleg áhrif lofslagsbreytinga á hafið. 
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2.2. Áhrif loftslagsbreytinga á sjávarskilyrði 
Eins og kom fram í byrjun annars kafla hafa gróðurhúsaáhrif og mengun í 

andrúmslofti áhrif á lífskilyrði í sjó. Breytingar hafa orðið á hafstraumum, seltu og 

súrefnismagni hafsins. Hitastig á landgrunni hefur verið óstöðugt og hitabreytingar 

gerast hraðar en áður (North Sea Foundation. e.d.). Á þessu landfræðilega svæði lifa 

þeir nytjastofnar sem helst eru veiddir í atvinnuskyni á Íslandi (Norræni 

Íhaldsflokkurinn. e.d.). Þessi neikvæða þróun getur orðið til þess að fiskistofnar flytji 

til annarra svæða þar sem skilyrði henta stofninum betur. Stærð fiskistofna og 

uppbygging er einnig háð breytingum á sjávarskilyrðum (North Sea Foundation. e.d.).  

Makrílstofninn í Atlantshafi leitar árlega norður í ætisleit og hefur dvalið við strendur 

Íslands yfir sumartímann. Áður var talið að um það bil 20-30% makrílstofnsins dvelji 

innan íslenskrar lögsögu meðan á fóðrunartímabili stendur. Rannsóknir undanfarinna 

ára benda þó til þess að ákveðinn hluti makrílstofnsins dvelji nú innan íslenskrar 

lögsögu allt árið um kring, en stærð makrílstofnsins og langvarandi viðvera gætu haft 

alvarlegar afleiðingar á ákveðnar fæðukeðjur og vistkerfi sem þrífast við strendur 

Íslands. Talið er að þessi breyting á lifnaðarháttum makrílstofnsins eigi rætur að rekja 

til lofslagsbreytinga (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. e.d.). 

Hafið er einn mikilvægasti koldíoxíð vaskur (e. sink) sem jörðin hefur að geyma, en 

rannsóknir benda til þess að hafið dragi í sig um það bil þriðjung alls koldíoxíðs sem 

er losað út í andrúmsloftið. Upphaflega var þessi verkun talin vera jákvæð vegna þess 

að hún dregur úr afleiðingum loftslagsbreytinga. Það hefur hins vegar komið í ljós að 

aukið magn koldíoxíðs í andrúmslofti dregur smám saman úr sýrustigi sjávar sem 

getur haft alvarlegar afleiðingar á lífríki sjávar. Eftir því sem sýrustig sjávar lækkar 

verða lífsskilyrði erfiðari fyrir ýmis skeldýr og þörunga, en þessar lífverur eru 

gríðarlega mikilvægar fyrir ákveðin vistkerfi og hafa þannig áhrif á fiskistofna sem 

veiddir eru í atvinnuskyni á Íslandi. Í skrýslu sem gefin var út af International 

Goesphere Biosphere Programme er fjallað ítarlega um súrnun sjávar. Talið er að 

sýrustig í sjó gæti lækkað um allt að 170% fyrir árið 2100. Þessi þróun mun hafa 

skelfileg áhrif á efnahag þjóða sem reiða sig á fisk- og sjávarafurðir (Griffin. e.d.). Af 

þessum sökum er mikilvægt draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og koma í veg fyrir 

að sýrustig sjávar lækki enn frekar (Seas at Risk. e.d.). 

Loftslagsbreytingar gerast yfir langt tímabil og áhrif þeirra eru ekki áberandi í fyrstu. 

Það er þó mikilvægt að bregðast við þeim eins fljótt og mögulegt er, vegna þess að 

afleiðingarnar munu valda miklum skaða ef engu verður breytt. Til þess að vernda  
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íslenska hagkerfið er nauðsynlegt að íslenskur sjávarútvegur haldi velli. Því þurfa 

íslensk stjórnvöld að leggja megináherslu á loftslagsmál og ganga úr skugga um að 

framfylgja stefnum og markmiðum sem hafa verið sett. 

 

2.3. Umhverfisstefna íslenskra stjórnvalda 
Íslensk stjórnvöld hafa nú þegar skrifað undir loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna 

og Kýótóbókunina. Loftslagssamningurinn var gerðurþann 9. maí árið 1992 í New 

York borg og Kýótó-bókuninni var bætt við samninginn í Japan árið 1997. Þeir aðilar 

sem skrifuðu undir Kýótóbókunina skuldbundu sig til þess að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda um 5% miðað við gildi frá árinu 1990 á fyrsta tímabili 

bókunarinnar. Ísland fékk undanþágu frá þessari skuldbindingu vegna þess hve landið 

var ný iðnvætt. Búið var til sérstakt ákvæði sem tekur til Íslands, og hefur síðan verið 

kallað íslenska ákvæðið, en ákvæðið kveður á um að Ísland hafi svigrúm til þess að 

auka losun á gróðurhúsalofttegundum um allt að 10% miðað við gildi frá árinu 1990 

(United Nations Framework Convention on Climate Change. e.d.). Losun á 

gróðurhúsalottegundum á Íslandi hefur þó vaxið mun meira en gert var ráð fyrir í 

íslenska ákvæði Kýótó-bókuninnar, og áætlað er að losun verði allt að 25-92% meiri 

miðað við gildin frá 1990 (Climate Action Tracker. 2013). 

Þrátt fyrir þá aukningu sem gert er ráð fyrir, er nýting endurnýjanlegra orkugjafa til 

orkuframleiðslu á Íslandi sú hæsta í heiminum, eða um 99.99%. Vatnsaflsvirkjarnir 

standa fyrir tæplega 75% af þeirri orku sem framleidd er á Íslandi, en rúmlega 25% 

eru framleidd með jarðhita (Nordic Energy Research. 2013). Þessi endurnýjanlega 

orka er nýtt til rafmagnsnotkunar og upphitunar á húsum. Þar sem íslenska þjóðin 

telur einungis um 320.000 manns er eftirspurn fyrir orku og rafmagni ekki næg til 

þess að sinna framboði orkuframleiðanda. Lágur raforkukostnaður á Íslandi hefur því 

laðað að sér orkufrekar atvinnugreinar á borð við áliðnað, en það er talin vera megin 

ástæða fyrir því Íslendingar séu með hæstu tölur allra OECD landanna þegar kemur 

að orkuneyslu á íbúa (Nordic Energy Reasearch. 2013) (Weaver. 2014). 

Þrátt fyrir að mikill hluti gróðurhúsalofttegunda sé losaður við áliðnað liggja tækifæri 

Íslendinga einna helst í því að minnka útblástur frá samgöngum, landbúnaði og 

sjávarútvegi. Til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá sjávarútvegi hafa 

íslensk stjórnvöld sett sér þá stefnu að innleiða nýjar tegundir eldsneytis sem eru ekki 

jafn skaðlegar umhverfi (Weaver. 2014) 
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3. LNG Eldsneyti 
Náttúrulegt jarðgas er mikilvægur orkugjafi víðsvegar um heim. Neysla á þessu 

jarðefnaeldsneyti hefur aukist mikið á undanförnum árum, en talið er að jarðgas sé 

notað til þess að framleiða allt að 23.8% af heildarorku á heimsvísu (Worldwatch 

Institute. 2014). Jarðgas er blanda af eldfimum vetniskolefnum, en helsti 

efnisþátturinn er metan. Algengt er þó að etan, própan og bútan séu einnig að finna í 

jarðgasi áður en það fer til vinnslu. Jarðgas er almennt 70-90% metan, en efnin etan, 

própan og bútan deila allt að 20%. Efni á borð við súrefni, nitur og koldíoxið kunna 

einnig að finnast í jarðgasi (1.NaturalGas.Org. 2013) 

Jarðgas finnst í hólfum neðanjarðar líkt og olía, og í sumum tilfellum benda olíufundir 

til þess að jarðgas sé að finna á sama svæði. Þegar jarðgasið hefur verið leyst úr 

jörðinni er það hreinsað af aukaefnum og óhreinindum á borð við sand og vatn. 

Ákveðin vetniskolefni, eins og própan og bútan, eru skilin frá metaninu og seld 

sérstaklega. Hægt er að mæla jarðgas á ýmsa vegu. Framleiðendur og dreifingaraðilar 

mæla jarðgas gjarnan í rúmmetrum, en þá er miðað við það rúmmál sem gasið tekur 

við staðlanðan þrýsting og hitastig. Einnig er hægt að mæla jarðgas eftir þeirri orku 

sem gasið getur framleitt, en þá er mælieiningin Btu (e. British Thermal Unit) notuð. 

Ein Btu eining jafngildir því jarðgasmagni sem þarf til þess að hita 0.45 kg af vatni 

um eina gráðu. Einn rúmmetri af jarðgasi jafngildir að meðaltali um 36.409 Btu (2. 

NaturalGas.Org. 2013) (1. Index Mundi. 2014). 

Þegar jarðgas er kælt niður fyrir 161°C verða hamskipti og gasið breytist í vökva. 

Þegar jarðgas hefur tekið þennan fljótandi ham er það kallað LNG eldsneyti (e. 

Liquefied Natural Gas Fuel). Við hamskiptin dregur allt að 600 falt úr rúmmáli 

jarðgass og því er hægt að flytja mikið magn LNG eldsneytis í einu. 

 

3.1. Flutningar á LNG eldsneyti 
Til þess að flytja jarðgas í stöðugu hitastigi á milli landa eru notuð sérhönnuð lághita-

flutningaskip (e. Cryogenic sea vessels). Þessi skip eru búin nákvæmum búnaði til 

þess að greina mögulega leka, og neyðarstöðvunarkerfi ef alvarleg vandamál koma 

upp. Kjölur lághitaflutningaskipa er tvöfaldur og veitir skipunum þar af leiðandi 

aukinn viðnámsþrótt og lekavörn ef ytra lag verður fyrir skemmdum. Þegar eldsneytið 

er komið á áfangastað er það hitað upp þar til það tekur á sig náttúrulegt form á ný.  
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Á vefsíðu Chevron annarsvegar, og Center for Liguefied Gas hins vegar, kemur fram 

að lekar á LNG eldsneyti séu ekki skaðlegir fyrir umhverfið vegna þess hve hratt 

jarðgas gufar upp (Center for Liquefied Natural Gas. 2014) (Chevron. 2014).  

Þrátt fyrir að það kunni að hljóma rétt í fyrstu verður að taka tillit til þess að losanir á 

miklu magni metans hafa alvarleg áhrif á loftslagsbreytingar og eru þar af leiðandi 

afar skaðlegar fyrir lífríki. 

 

3. 2. Jarðgasauðlindir og útflutningur 
Stærstu jarðgasauðlindir sem búið er að uppgötva eru í Rússlandi, Íran og Katar. 

Samkvæmt CIA Factbook hefur Rússland að geyma tæplega 48 billjónir m3 af 

jarðgasi, Íran 33 billjónir og Katar 25 billjónir. Að Rússlandi undanskildu býr 

Noregur yfir stærstu jarðgasauðlindum sem búið er að finna í Evrópu, en þær eru 

taldar rúma um 2 billjónir m3 af jarðgasi (Central Intelligence Agency. 2013). 

Rússland er stærsti jarðgas útflytjandi heims, en árið 2013 nam útflutningur á jarðgasi 

196 milljörðum m3. Þá nam útflutningur Katar tæpum 114 milljörðum m3, en 

Noregur flutti út 107 milljarða m3 (2. Index Mundi. 2014).  

 

3. 3. Verðþróun og neysluhorfur 
Notkun á jarðgasi hefur verið að aukst mikið í ákveðnum hlutum heimsins. Mest jókst 

notkun í Bandaríkjunum en talið  er að Bandaríkin neyti nú um það bil 20% alls 

jarðgass sem framleitt er í heiminum. Hlutfallslega jókst neysla mest í löndum í 

Suður-Asíu miðað við síðustu ár. Orkueftirspurn fer hækkandi á því svæði með 

aukinni þróun og kröfum um lífsgæði. Í Kína, Indlandi, Suður-Kóreu og Taívan jókst 

eftirspurn um 20%. Talið að kjarnorkuslysið sem varð í Fukushima í Japan árið 2009 

hafi valdið því að lönd endurmeti orkumál og vilji síður treysta kjarnorkuverum. 

Árið 2009 varð jarðgasnotkun í Kína sú mesta í Asíu, en landið neytir nú um 3-4% 

alls jarðgass sem framleitt er í heiminum. Notkun hækkaði nokkuð á Evrópusvæðinu, 

en hlutfall jarðgassneyslu fer þó lækkandi þegar tekið er tillit til aukningar 

annarsstaðar í heiminum. Jarðgasframleiðendur hafa brugðist við aukinni eftirspurn 

með því að auka framboð um 7.3% (World Watch Institute. e.d.). Aukin eftirspurn 

hefur gert það að verkum að verðlag hækkar, en þó er Evrópusvæðið undantekning í 

þeim efnum þar sem verðlag á jarðgasi lækkaði að meðaltali um 6% (World Watch 

Institue. e.d.). 
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Í kjölfar 417% aukningar í jarðgasvinnslu í Bandaríkunum frá áriðni 2009 til ársins 

2001 féll verðlag um tæp 50%. Verðmunur á jarðgasi og hráolíu er gríðarlega hár 

þegar miðað er við orkuþéttni í Btu einingum. Fyrir einn bandaríkjadollar fást 

200.000 Btu einingar af jarðgasi, en fyrir saman pening fást einungis 60.000 Btu af 

hráolíu. Það er því 330% verðmunur er á þessum orkugjöfum og alls óvíst hvenær 

verðmunurinn mun lækka. Talið er að það gæti tekið allt frá fjórum árum til nokkurra 

áratuga (Azzarello. 2014). Hér að neðan má sjá verðþróun á jarðgasi í samanburði við 

hráolíu á Bandaríkjamarkaði. 

 
        (Index Mundi. 2014) 

 

Notkun á jarðgasi í formi LNG-eldnseytis hefur verið að aukast mikið í stórum 

faratækjum á borð við vörubíla, vegavinnutæki og skip. Eldsneytistankar vélanna 

þurfa að vera sérstaklega einangraðir til þess að halda LNG-eldsneyti í kældu 

vökvaformi. Þegar vél faratækisins er sett í gang hitnar eldnseytið og tekur á sig 

gasform, en þegar hamskiptin hafa átt sér stað er jarðgasið tilbúið til notkunar fyrir 

vélina (Center for Liguefied Natural Gas. e.d.). 

Notkun LNG-eldsneytis er sífellt að aukast í sjávarútvegi. Skipaframleiðendur og 

eigendur leitast við að uppfylla skilyrði og reglugerðir sem sett hafa verið á 

útblástursheimildir og losun gróðurhúsalofttegunda í sjávarútvegsmálum. Mikil 

aukning hefur orðið á LNG drifnum skipum í Noregi, en gert er ráð fyrir því að sú 

þróun haldi áfram. Yfir 16.7 milljón jarðgasdrifinna faratækja eru nú þegar komin út í 

umferðina (Natural Gas Vehicle Knowledge Base. e.d.) 
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3. 4. Umhverfisleg áhrif LNG Eldsneytis 
Þegar jarðgasi er brennt losna sömu lofttegundir og manneskjur anda frá sér, 

koldíoxið og vatsgufa. Við jarðgasbrennslu losna þessar lofttegundir þó í mun minna 

magni heldur en við olíubrennslu. Efnasamsetning olíu er margþættari en 

efnasamsetning jarðgass, kolefnishlutfall er hærra og magn brennisteinsdíoxíðs og 

niturs er meira. Af þessu leiðir að losun skaðlegra lofttegunda og öskumyndun er talin 

vera meiri við olíubrennslu. Þegar jarðgasi er brennt losnar minna magn 

brennisteinsdíoxíðs og mun minna af nitri. Þar að auki er öskumyndun af völdum 

jarðgasbrennslu nánast engin.  

        

Á töfluni hér að að ofan var greint frá útblástursmagni sem losnar við jarðgasbrennslu 

annars vegar og olíubrennslu hins vegar. Lofttegundirnar eru mældar í fjölda 

kílógramma á hvern milljarð Btu eininga (3. NaturalGas.Org. 2013). Þrátt fyrir að 

brennsla á jarðgasi losi minna magn gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið heldur 

en olía er álitamál hvort orkugjafi, sem er að mestu leyti gerður upp af metani, geti 

verið umhverfisvænn kostur. Eins og fram kom í öðrum kafla er metan 

gróðurhúsalofttegund sem hefur mikil áhrif á andrúmsloft, þrátt fyrir að tiltölulega 

lítið af efninu sé til staðar miðað við koldíoxíð. Talið er að um 1800ppb af metani séu 

í andrúmsloftinu en 390ppm af koldíoxíði (sjá hugtaka- og orðskýringakafla fyrir 

skammstafanir). Þó svo að hluti metans sé áberandi lítill miðað við koldíoxið hefur 

metan 22 sinnum sterkari hlýnunaráhrif á andrúmsloftið yfir hundrað ára tímabil. Því 

er talið að uppsafnað metan í andrúmsloftinu beri í raun ábyrgð á 15% af 

NaturalGas.Org. 2013) 
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hlýnuraráhrifum jarðar, þrátt fyrir að hlutfallslega lítið af efninu hafi verið losað 

miðað við aðrar gróðurhúsalofttegundir (ThinkGlobalGreen. 2013) (Blasing. 2014). 

Það sem veldur áhyggjum varðandi jarðgasframleiðslu er svokölluð dreifð losun (e. 

fugitive emissions). Hugtakið á við um ferli þar sem jarðgas tapast við vinnslu og 

losnar út í andrúmsloftið. Jarðgas getur losnað á ýmsum stigum vinnsluferlisins  ef 

bilanir eru í búnaði, eða jafnvel við venjulegar aðstæður (Picard. 2000). Niðurstöður 

skýrslu sem kom út árið 2012 bentu til þess að allt að 4% jarðgass sem unnið væri í 

nágreni við Denver, Colorado í Bandaríkjunum hyrfi í gegnum dreifða losun og 

kæmist þannig út í andrúmsloftið (Formats. 2014). Í desembermánuði sama árs 

kynntu höfundar sömu skýrslu nýjar niðurstöður sem bentu til þess að jafnvel enn 

hærra hlutfall jarðgass losnaði út í andrúmsloftið með þessum hætti, eða allt að 9% af 

heildar jarðgasframleiðslu í nágreni Denver (Tollefson. 2013).  

Samkvæmt rannsókn sem nýlega var framkvæmd við Princton University hefur 

jarðgasframleiðsla betri áhrif á umhverfið en önnur jarðefnaeldsneyti, svo lengi sem 

samanlögð dreifð losun framleiðenda helst undir 3.2% (Tollefson. 2013). Ef metan úr 

jarðgasi sleppur út í andrúmsloftið með dreifðri losun grefur það virkilega undan þeim 

umhverfislega ávinning sem nýting  jarðgass er talin hafa í för með sér. 

Annað álitamál sem skapast hefur um notkun jarðgass sem orkugjafa snýr að 

aðferðinni sem notuð er til þess að ná jarðgasi upp á yfirborðið. Til þess að ná gasi 

upp úr jörðinni þarf að framkvæma ákveðna aðgerð sem kölluð er vökvabrot (e. 

hydraulic fracturing). Fyrst er boruð djúp hola ofan í jörðina og svo er vökvablöndu, 

sem samanstendur af vatni, sandi og kemískum efnum, sprautað ofan í holuna svo 

mikill þrýstingur myndast í undirlaginu. Við þrýstinginn koma sprungur í jörðina og 

úr þeim leysist jarðgas upp á yfirborðið. Árið 2011 höfðu rúm 1.000 tilfelli verið 

tilkynnt í fimm fylkjum Bandaríkjanna vegna mengunnar í drykkjarvatni á svæðum 

sem staðsett eru nálægt jarðgasvinnslustöðvum. Þó ekki sé búið að sanna hvaðan 

mengunin kemur leikur grunur á því að vökvablandan, sem þrýst er ofan í jörðina til 

þess að sprengja undirlagið, komist seinna í tæri við vatnsuppsprettur og mengi vatnið 

með því móti (Schiller. 2011).  

Eiginleikar jarðgass hafi alla burði til þess að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga. Það 

er hins vegar grundvallaratriði að þær aðferðir sem notaðar eru við jarðgasframleiðslu 

verði ekki til þess að mögulegur ávinningur í umhverfismálum tapist. 
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4. SVÓT greining á LNG-eldsneyti 
Í þessum kafla verðu farið yfir þá styrkleika og veikleika sem mögulega gætu fylgt 

notkun á LNG-endsneyti fyrir sjávarútveg á íslandi. Jafnframt verður gerð grein fyrir 

tækifærum og ógnunum sem kunna að hafa áhrif á íslenskan sjávarútveg ef notkunn 

LNG-eldsneytis verður tekin upp. 

Þættir sem hafa jákvæð áhrif á Ísland í þjóðhagslegu samhengi verða flokkaðir sem 

styrkleikar, en þeir sem hafa neikvæð áhrif verða flokkaðir sem veikleikar. Þættir 

teljast til styrkleika eða veikleika þegar þeir snerta ytra umhverfi og hafa áhrif á 

íslenskt samfélag í heild. 

Þættir sem hafa áhrif á íslenskan sjávarútveg, útgerðamenn og fiskiskipaeigendur 

verða ýmist flokkaðir sem tækifæri eða ógnanir. Þessir eiginleikar spila stórt hlutverk 

þegar meta á eiginleika LNG-eldsneytis, en hins vegar hafa þeir áhrif í rekstrarlegu 

samhengi frekar en í þjóðhagslegu. 

 

4. 1. Styrkleikar 
LNG-eldsneyti er umhverfisvænni kostur en svart- og gasolía þrátt fyrir að vera 

jarðefnaeldsneyti. Við brennslu LNG-eldsneytis losnar mun minna af 

gróðurhúalofttegundum út í andrúmsloftið heldur en við brennslu á olíum sem notaðar 

eru á fiskiskip í dag. Notkun á LNG-eldsneyti dregur úr neikvæðum loftslagsáhrifum 

sem íslenskur sjávarútvegur hefur á andrúmsloftið og getur stuðlað að verndun á 

lífríki sjávar. Með því að draga úr gróðurhúsalofttegundum í andrúmslofti er hægt að 

koma í veg fyrir að breytingar á sýrustigi sjávar gerist með sama hraða og nú. Með 

þessu móti er hægt að hindra rof á mikilvægum fæðukeðjum og vistkerfum sem 

íslenskur sjávarútvegur byggir veiðar á. Ef það tekst að koma í veg fyrir að súrnun 

sjávar hafi þessar afleiðingar á lífríki hafsins getur íslenskur sjávarvegur haldið áfram 

að reiða sig á nytjastofna á borð við þorsk og ýsu sem eru forsendur þess að 

sjávarútvegurinn haldi velli. Með því að tryggj líffræðilegan fjölbreytileika er hægt að 

stuðla að atvinnuöryggi við sjávarútveg í framtíðinni, en það veltur allt á því að draga 

úr gróðurhúsalofttegundum, mengun og súrnun sjávar. Notkun LNG- eldsneytis getur  

dregið verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda frá íslenskum sjávarútvegi og þannig 

spilað stórt hlutverk í því að vernda lífríki hafs og íslenskan sjávarútveg. Ísland er lítið 

land og því hafa aðgerðir í umhverfismálum lítil áhrif ef önnur lönd leggja ekki sitt af 
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mörkum í alþjóðlegu samstarfi. Styrkleiki Íslands verður þá að felast í því að vera 

fyrirmynd fyrir aðrar þjóðir í umhverfismálum. 

 

4. 2. Veikleikar 
Ísland býr ekki yfir jarðgasauðlindum og myndi því þurfa að reiða sig á innflutning á 

LNG-eldsneyti líkt og með olíu. Þrátt fyrir að losun gróðurhúsalofttegunda sé 

áberandi minni við brennslu LNG-eldsneytis miðað við svart- og gasolíu ríkir nokkur 

óvissa um afleiðingar sem jarðgasframleiðsla hefur á umhverfi og andrúmsloft. Ef 

mikið magn metans lekur við vinnslu jarðgass í gegnum dreifða losun hverfur 

umhverfislegur ávinningur og gæti í raun orðið neikvæður.  

Á Íslandi er engin geymsluaðstaða fyrir birgðir af LNG-eldsneyti til staðar. 

Sérhannaður kælingarbúnaður til þess að halda LNG-eldsneyti í vökvaformi er ekki til 

og dreifingaraðilar á Íslandi eru ekki útbúnir til þess að flytja eldsneyti í þessu formi. 

Umskiptin frá hefðbundinni eldsneytisnotkun yfir í LNG-eldsneyti gætu því orðið 

tiltölulega kostnaðarsöm fyrir íslenska ríkið ef það ætlar að taka þátt í því að sníða 

íslenska fiskiskipaflota að nýjum orkugjafa. 

Einn helsti veikleikinn við að taka upp þennan orkugjafa er sá að LNG-eldsneyti er 

ekki endurnýjanlegur orkugjafi, heldur jarðefnaeldsneyti sem til er í  takmörkuðum 

auðlindum. 

 

4. 3. Tækifæri 
Verð á LNG-eldsneyti er mun lægra heldur en verð á svart og gasolíu eins og kom 

fram í kalfa 3.3. um verðþróun og neysluhorfur. Notkun á LNG-eldsneyti gæti því 

sparað íslenskum fiskiskipaeigendum og útgerðum eldsneytiskostnað og 

umhverfisvætt íslenskan sjávarútveg. Það er hagur allra að stuðla að verndun sjávar, 

bæði í þjóðhags- og rekstrarlegu samhengi. Ef undirstöður nytjastofna hverfa vegna 

loftslagsbreytinga munu fiskistofnar flytjast á önnur svæði þar sem skilyrði eru betri, 

eða deyja út. Því er mikilvægt að eigendur fiskiskipa og útgerðir séu reiðubúin að 

framkvæma breytingar sem stuðla að bættum sjávarskilyrðum. LNG-eldsneyti getur 

minnkað útblástur frá sjávarútvegi og átt þátt í því að draga úr heildarlosun 

Íslendinga. 
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4. 4. Ógnanir 
Íslenskum fiskiskipum þyrfti að breyta svo hægt væri að nota LNG-eldsneyti til þess 

að drífa þau. Kostnaður við breytingarnar myndi verða tiltölulega mikill, en líklegt er 

að íslenska ríkið myndi taka þátt í fjármögnun breytinganna að einhverju leyti vegna 

þess að sjávarútvegur er afar mikilvægur fyrir íslenskt efnahagslíf. Vegna alþjóðlegrar 

aukningar á eftirspurn eftir jarðgasi er líklegt að verð á LNG-eldnseyti eigi eftir að 

hækka á næstu árum eða áratugum. Af þeim sökum er óvíst að núverandi lágt verð á 

LNG-eldneyti muni í raun standa undir breytingakostnaði á fiskiskipaflotanum og 

skapa raunverulegan efnahagsávinning. 
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5. Niðurstöður 
Olíunotkun fiskiskipaflotans hefur lækkað úr rúmlega 250 þúsund tonnum í 150 

þúsund á síðustu átta árum. Þennan samdrátt má að mestu leyti rekja til breytinga á 

siglingamynstrum íslenskra fiskiskipa, en áður sigldu skip langar vegalengdir til þess 

að veiða fiskistofna sem héldu til á svæðum langt frá ströndum Íslands. Veiði á 

þessum stofnum hefur minnkað talsvert frá árinu 1996 og því sækja fiskveiðiskip 

almennt ekki jafn langt út á haf til veiða. Áætlað er að eldsneytisnotkun fiskiskipa 

muni þó aukast aftur á næstu áratugum samhliða uppbyggingu fiskistofna. 

Vegna aukinnar umhverfisvitundar og þekkingar á áhrifum lotfslagsbreytinga hefur 

orðið ljóst að breytingar í orkumálum eru nauðsynlegar. Loftslags- og umhverfismál 

koma til með að vera eitt helsta viðfangsefni komandi kynslóða, en breytingar í 

andrúmslofti eru nú þegar farnar að hafa áhrif á veðurfar og lífríki á landi og í sjó. 

Ísland er afar viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum vegna þess að íslenskt hagkerfi 

byggir að miklu leyti á sjávarútvegi og útflutningi á sjávarafurðum. Þegar tekið er 

tillit til margföldunaráhrifa sem sjávarútvegur hefur á aðrar þætti hagkerfisins er 

áætlað að um 35% landframleiðslu Íslands megi rekja til greinarinnar. Atvinnuöryggi 

er einnig háð velgengni sjávarútvegs þar sem 15-20% starfa á Íslandi tengjast þessari 

atvinnugrein með einum eða öðrum hætti. Mikilvægt er að tryggja sjálfbærni í 

sjávarútvegi til þess að framtíðar kynslóðir geti reitt sig á þessa auðlind. Með því að 

minnka notkun svart- og gasolíu og innleiða aðra orkugjafa í íslenskum sjávarútvegi 

getur Ísland dregið tiltölulega mikið úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda frá 

fiskiskipum. Með því að draga úr losunum á gróðurhúsalottegundum frá sjávarútvegi 

geta Íslendingar haft áhrif á þróun umhverfismála með því að sýna fordæmi fyrir 

aðrar þjóðir. Notkun á LNG-eldsneyti gæti dregið nokkuð úr losun 

gróðurhúsalofttegunda frá íslensku fiskiskipum og að sama skapi haft jákvæð áhrif á 

efnahag vegna þess hve ódýrt það er. Þrátt fyrir að notkun LNG-eldsneyti gæti sparað 

útgerðum og fiskiskipaeigendum útgjöld við eldsneytiskaup gæti kostnaðurinn, sem 

þarf til að sníða íslenska fiskiskipaflotann að nýjum eldsneytisgjafa, orðið svo mikill 

umskiptin yrðu ekki fýsileg. 

 Við brennslu LNG-eldsneytis losnar mun minna magn gróðurhúsalofttegunda miðað 

við brennslu á olíu. Ef rétt er farið að jarðgasframleiðslu gæti notkun LNG-eldsneytis 

haft jákvæð umhvefisleg áhrif en þó er álitamál hvort jarðgasframleiðsla sé í raun 

umhverfisvænn kostur. Ef komið er í veg fyrir dreifða losun á jarðgasi við vinnslu, 
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hefur LNG-eldsneyti nokkra burði til þess taka við af hefðbundinni svart- eða gasolíu 

sem drifkraftur íslenska fiskiskipaflotans. Þrátt fyrir að LNG-eldsneyti kunni að hafa í 

för með sér umhverfis-og efnahagslega kosti ættu markmið í orkumálum að vera sett á 

endurnýjanlega orkugjafa frekar en aukna nýtingu jarðefnaeldsneyta. 
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Lokaorð 
Áhugavert hefði verið að greina kostnað við breytingu á vélarbúnaði fiskiskipa til 

þess að gefa heildstæðari mynd af efnahagslegum áhrifum sem fylgja myndu þróun 

frá hefðbundinni eldneytisnotkun yfir í LNG-eldsneyti. Forvitnilegt verður að fylgjast 

með því hvort íslensk stjórnvöld muni beyta sér fyrir innleiðingu nýrra orkugjafa á 

komandi árum, en ljóst er að þróun endurnýjanlegra orkugjafa mun skipta sköpum 

fyrir orkuöryggi í framtíðinni. 
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Hugtakalisti 
 
Btu - Sú orka sem þarf til þess að hita 0.45 kg af vatni um 1°C. 

Dreifð losun (e. fugitive emissions) - Jarðgas sem lekur út í andrúmsloftið við 

jarðgasvinnslu. 

LNG Eldsneyti (e. Liguefies Natural Gas Fuel) - Fljótandi jarðgas 

Ppm - Hlutfall ákveðinnar lofttegundar á hverja milljón parta. 

Ppb - Hlutfall ákveðinnar lofttegundar á hvern milljarð parta  
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