
COP21 – Og hvað svo?

Tökum brúna!

Kvennaráðstefna ASÍ 

14. apríl 2016

Maríanna Traustadóttir



Loftslagssamningurinn (UNFCCC)

• Loftslagssamningur S.þ. frá 1992:

– 195 aðildarríki; almennar skuldbindingar um bókhald, viðleitni við

að minnka losun, aðstoð við þróunarríki

• Kýótó-bókunin/1997: 

– Tölulegar skuldbindingar þróaðra ríkja um að minnka losun; 

1. tímabilið 2008-2012 – Ísland fullgilti bókunina 23.05.2002



Loftslagssamningurinn (UNFCCC)

• Kaupmannahafnarfundurinn 2009:

– Stefnt að nýju samkomulagi með þátttöku allra ríkja

• Takmarka hlýnun jarðar við 2°C

• Skuldbinding iðnríkjanna um fjárhagsstuðning til þróunarríkja

• Doha samkomulagið 2012

– Framhald á Kýóto ákveðið fyrir 2013-2020. Aðeins Evrópuriki og 

Ástralía með binandi markmið um minnkun losunar



COP 21

• Aðdragandi:

– Samningaviðræður um framtíðarsamkomulag með

þátttöku allra ríkja SÞ hófst árið 2012

– Yfirlýsingar um markmið ríkisstjórna, borga, sveitafélaga, fyrirtækja 

• Á fundinum í París voru 36.000 þátttakendur

• Erfiðu málin:

– Metnaðarstig og eftirfylgni markmiða einstakra ríkja

– Sanngjörn ábyrgðarskipting

– Fjármögnun



Hvað felur Parísarsamkomulagið í sér?

• Hitastig andrúmsloftsins haldist um 2°C, reynt að miða við 1,5°C

• Losun „nái jafnvægi við upptöku kolefnis úr andrúmsloftinu“ eftir 2050

• Lagalegur rammi utan um landsmarkmið

• Endurskoðun landsmarkmiða á 5 ára fresti

• Viðbrögð við tjóni fátækra ríkja

• Fjármögnun loftlagsmála til þróunarríkja nái 100 milljörðum dollara árið 
2020

• Bókhald og gagnsæi

• Kynjajafnrétti



Skuldbindingar Íslands

• 187 af 195 aðildarríkjum loftlagssamnings SÞ sendu inn markmið, 

>90% heimslosunar þ.á.m. þróuð ríki og öll stærstu ríki heims

• Ísland sendi inn markmið 30. júní 2015: Með ESB ríkjum og Noregi 

um 40% minnkun losunar til 2030 miðað við 1990

• Framhald af fyrirkomulagi Íslands á 2. tímabili Kýótó 2013-2020 

• Nákvæmara markmið væntanlega ákveðið 2016 með innbyrðis 

skiptingu.



Hvað gerist næst?

• Samningurinn verður undirritaður í apríl n.k.

• Útfærsla á Parísarsamkomulaginu (bókhaldsreglur o.fl.)

• Gera áætlun um minnkun losunar til 2030

• Viðræður ESB, Íslands og Noregs um sameiginleg -40% markmið 

2030

• Hrinda sóknaráætlun í framkvæmd – 16 verkefni með fjármagn í 3 ár 

https://www.umhverfisraduneyti.is/cop21/soknaraaetlun

https://www.umhverfisraduneyti.is/cop21/soknaraaetlun


HITASTIG JARÐAR STEFNIR Í 2,7°C – 3°C 

- AÐ ÓBREYTTU

HAFIÐ ER STÆRSTA VISTKERFI JARÐAR

- Súrnun hafsins og afleiðingar þess! 
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