
11. febrúar

Ráðherra mælir fyrir  
3. áfanga rammaáætlunar.

Fréttaannáll 2022 (janúar–maí)

14. janúar

11. maí 13. maí

Ráðherra skipar starfshóp  
um stöðu orkumála.

Akureyri styrkt sem höfuð- 
staður Norðurslóða.

Stuðningur veittur við verkefni  
Norðanáttar – Hringrás 
nýsköpunar á Norðurlandi.

23. mars

Nær 3 milljörðum króna veitt  
til innviða og náttúruverndar  
á ferðamannastöðum.

15. mars

900 milljónir veittar í styrki  
til orkuskipta.

8. mars

Stöðuskýrslu um  
orkumál kynnt.
Nánar >

17. janúar

Starfshópur skipaður  
um raforkuöryggi.

27. janúar

Vestnorrænt samstarf  
í loftslagsmálum eflt.

25. febrúar

Frumvarp um niðurgreiðslur til 
orkuöflunar sett í Samráðsgátt.

6. apríl

Tillögur um orkumál  
á Vestfjörðum kynntar.

7. febrúar

Ráðherra undirritar samning  
um hringrásarhraðal.

29. apríl

Formlegt aðsetur Vatna- 
jökulsþjóðgarðs flutt til  
Hafnar í Hornafirði.

30. maí

Ráðherra friðlýsir hella  
í Þeistareykjarhrauni.

5. maí

Norrænar lausnir mikilvægar 
fyrir þróun loftslagsmála.

6. apríl

Ráðherra staðfestir fyrstu  
íslensku vatnaáætlunina.

8. apríl

Styrkjum úthlutað  
úr Loftslagssjóði.

25. apríl

BYKO hlýtur Kuðunginn  
á Degi umhverfisins.

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2022/03/08/Akvardanir-um-orkuframleidslu-taki-mid-af-loftslagsmarkmidum-Islands


Fréttaannáll 2022 (maí–október)

6. júlí

Starfshópur skoðar  
nýtingu vindorku á hafi.

9. júlí

Tæpur milljarður settur  
í orkuskiptaverkefna um  
land allt.

7. júlí

Reglur um niðurgreiðslu  
umhverfisvænnar orkuöflunar 
settar í samráðsgátt.

16. september

Ómar Ragnarsson hlýtur  
náttúruverndarviðurkenningu 
Sigríðar í Brattholti.

16. júní

Þingsályktun um 3. áfanga  
rammaáætlunar samþykkt  
á Alþingi. 
Nánar >

17. október

Hrein orkuskipti rædd  
á Hringborði Norðurslóða.

15. júlí

230 milljónum veitt í styrki til  
að efla hringrásarhagkerfið.

30. september

Ráðherra tekur þátt í spennu- 
setningu Hólasandslínu.

12. september

Stjórnunar- og verndaráætlun 
Geysissvæðisins staðfest.

29. ágúst

Ráðherra vill aukið samstarf 
Íslands og Grænlands.

21. júní

Samkomulag undirritað  
um að vinna að friðlýsingu  
Fjaðrárgljúfurs.

29. júní

Breytingar staðfestar á  
stjórnunar- og verndaráætlun 
Vatnajökulsþjóðgarðs.

3. júní

Ráðherra kallar eftir afnámi 
niðurgreiðslna á jarðefna- 
eldsneyti á Stockholm 55.

13. júlí

Starfshópur skipaður  
um nýtingu vindorku.

14. júlí

Einföldun regluverks sem  
snýr að atvinnulífinu.

20. október

Starfshópur skipaður um  
fyrirkomulag eftirlits með  
hollustuháttum og mengunar- 
vörnum og matvælum.

16. september

Blikastaðakró- Leiruvogur 
friðlýst á Degi íslenskrar  
náttúru.

30. maí

Ráðherra opnar starfstöðvar  
í Mývatnssveit.

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2022/06/16/Thingsalyktun-um-3.-afanga-rammaaaetlunar-samthykkt-a-Althingi/


Fréttaannáll 2022 (október–desember)

9. nóvember

Starfshópur um þjóðgarða 
og önnur friðlýst svæði skilar 
niðurstöðum til ráðherra.
Nánar >

20. desember

Ráðherra skipar starfshóp um 
eflingu samfélags á Vestfjörðum.

30. nóvember

Ísland lýsir yfir ánægju með  
að viðræður um gerð nýs  
alþjóðasamnings um plast  
og plastmengun eru hafnar.

20. desember

Nýtt skipurit umhverfis-,  
orku- og loftslagsráðuneytisins.
Nánar >

7. desember

Stýrihópur Græna dregilsins 
fundar í fyrsta skipti.

25. október

Styrkveitingar Orkusjóðs  
hækkaðar um 200 milljónir  
og hafa aldrei verið hærri.

27. október

Umhverfis-, orku- og lofts-
lagsráðherra eflir starfsemi 
Loftslagráðs með auknum 
fjárveitingum.

28. október

Ráðherra skipar starfshóp til 
að vinna tillögur um innleiðingu 
hringrásarhagkerfis.

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2022/11/09/Natturuperlur-Islands-Starfshopur-um-fridlyst-svaedi-skilar-nidurstodum-til-radherra
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2022/12/20/Nytt-skipurit-umhverfis-orku-og-loftslagsraduneytisins/

