Ábyrg kolefnisjöfnun
Niðurstöður úr vinnustofu 1 - Staða kolefnisjöfnunar á Íslandi í dag:
Hóparnir voru sammála um að ekki væri um eiginlegt kerfi kolefnisjöfnunar að ræða og lýstu
aðstæðum sem “villta vestrinu”, “frumskógi” og “þokukenndu”. Skilningur á hugtökum er ekki sá
sami milli aðila í kerfinu og viðmið ósamræmd. Aðilar innan kerfisins hafa ekki sameiginlegan
tilgang, það er engin heildaryfirsýn og upplýsingar komast ekki á milli kerfislega mikilvægra aðila.
Hlutverk og ábyrgð aðila í kerfinu hafa ekki verið skilgreind. Ef einn aðili hagar sér “illa” getur það
kastað rýrð á alla aðra innan kerfisins. Tilgangur og tækifæri framleiðanda varðandi bindingu
og/eða jöfnun er óljós sem leiðir til þess að nýsköpun fær ekki brautargengi í greininni. Kaupendur
kolefniseininga geta keypt vottaðar einingar erlendis frá en ekki hér heima. Markaðurinn er
ruglingslegur og fáir ef einhver með heildaryfirsýn yfir markaðinn. Þrátt fyrir þetta er
kolefnisjöfnun að breytast hratt úr því að vera ímyndarmál í að vera hluti af kjarnastarfsemi.
Hlutverk stjórnvalda í kerfinu er óskilgreint og það vantar hvata til jöfnunar. Enginn skýr munur er
á opinberum kröfum og valkvæðum markaði og hvert samspil þessara þátta er hefur ekki verið
skilgreint.
Þá kom fram að binding mætti ekki koma í staðinn fyrir það að draga úr losun og að skilgreining á
losun fyrirtækja væri ekki samræmd. Þetta dregur úr trúverðugleika.
Grænþvottur er áberandi í formi villandi markaðssetningar. Enginn viðmið eru til svo ekki er hægt
að sannreyna slíkar fullyrðingar. Kaupendur óvottaðra eininga vita í raun ekki hvað þeir eru að
kaupa. Skortur á skráningu eininga leiðir til óöryggis og vantrausts.
Kallað var eftir skilgreiningu á hugtökum en sum þeirra má nálgast HÉR á heimasíðu Loftslagsráðs.
Væntingar til kerfisins:
Að það sé einfalt, gagnsætt og að það sé hægt að treysta því. Að umfang þess sé ekki stærra en
það þarf að vera og að kostnaður þess sé í lágmarki. Að kolefniseiningar séu sambærilegar með
samræmdri aðferðafræði. Að það sé á pari við erlend kerfi og að vottaðar einingar innan þess séu
gjaldgengar á erlendum mörkuðum. Að það hafi skýran tilgang og gefi hagsmunaaðilum innan
þess sameiginleg markmið og rými fyrir aukið samtal. Að það auki skilning okkar og almennings á
kolefnisjöfnun/-bindingu og gagnsemi þess. Að kerfið skili virði til íslensks samfélags og náttúru.
Að verkefni á borð við ræktun og verndun jarðvegs á Íslandi gangi inn í markmið ríkisins um
kolefnishlutleysi. Þá eru væntingar til stjórnvalda um að lögfesta kerfi um kolefnismarkað með
skýrt hlutverk og ábyrgð, skýr hlutverk opinberra stofnanna og einkaaðila, vottun eininga og
vottaðan markað. Einnig að ríkið noti kolefnisgjöld til að kolefnisjafna og skýra umfang þess sem
á að binda.
Það er sammæli þátttakenda að þörf sé á kerfi um ábyrga kolefnisjöfnun sem sé skýrt, gagnsætt
og traust.

