
Verkefni í kynjaðri hagstjórn 

og fjárlagagerð  

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 



Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 

Lykilaðgerðir: 

 

1. Innleiðing viðskiptakerfis með losunarheimildir 

2. Kolefnisgjald 

3. Breytt kerfi skatta og gjalda á bíla og eldsneyti 

4. Notkun ríkis og sveitarfélaga á sparneytnum og vistvænum ökutækjum 

5. Efling göngu, hjólreiða og almenningssamgangna sem valkosts í samgöngum 

6. Notkun lífeldsneytis á fiskiskipaflotann 

7. Rafvæðing fiskimjölsverksmiðja 

8. Aukin skógrækt og landsgræðsla 

9. Endurheimt votlendis 

10. Efling rannsókna og nýsköpunar í loftslagsmálum 

 

 



Greining á lykilaðgerðum 

• Þrjár lykilspurningar 

– Eru aðgerðirnar þannig að þær henta jafnt 

konum og körlum? 

– Skiptist afraksturinn/árangurinn með jöfnum 

hætti milli kynjanna? 

– Stuðla áhrifin að jafnrétti kynjanna? 

 



Mat á áhrifum 
 

          mikil  

                 miðlungs 

                        lítil 

                jöfn  

                        lítil 

                miðlungs 

         mikil 

 

 

Þýðing tákna:  

Konur 

 karlar 

 

Mikill kynjamunur = ca. 20/80 skipting 

Miðlungs = ca. 30/70 skipting 

Lítill = ca. 40/60 skipting 

 



Dæmi um niðurstöðu  

Efling skógræktar og 
landgræðslu 

 

Kynjaáhrif Miðlungs Aðgerðin skapar einkum störf fyrir karla 

Kynjasjónarmið  Störf í landbúnaði (skógrækt og landgræðslu) er karllægur 
geiri  

Óvissuþættir Nokkrir Óvissa er helst bundin við skráningarkerfið í landbúnaði og 
einnig í landshlutaverkefnum í skógrækt og landgræðslu 

Áhrif á atvinnu/tekjur Já Styrkir eru veittir bændum í landgræðslu og skógrækt. Land 
þeirra verður verðmætara með verkefnunum sem hefur 
jákvæð áhrif á afkomu þeirra 

Áhrif á ólaunaða vinnu Óvisst Gæti hugsanlega aukið ólaunaða vinnu kvenna á bújörðum? 

Mögulegar aðgerðir til 
að ná jafnréttismarkm. 

 Tryggja að skráningarkerfi í landbúnaði sé með þeim hætti 
að tveir einstaklingar, eða fleiri geti verið skráðir fyrir búi og 
landi. Einnig að tryggja að bæði kynin fái úthlutað styrkjum 
úr styrkjakerfi ríkisins 

Hindranir fyrir því að 
ná jafnréttismarkm. 

 Ef ekkert er gert í því að breyta núverandi skráningarkerfi í 
landbúnaði 

Annað?   

 

Í hnotskurn:   



Lykilaðgerðir-Samanteknar niðurstöður  

Aðgerð: Áhrif:

Innleiðing viðskiptakerfis með losunarheimildir Stóriðja: Flugsamgöngur:

Kolefnisgjald

Breytt kerfi skatta og gjalda á bíla og eldsneyti

Notkun ríkis og sveitarfélaga á sparneytnum og vistvænum ökutækjum

Efling göngu, hjólreiða og almenningssamgangna sem valkosts í samgöngum

Notkun lífeldsneytis á fiskiskipaflotann

Rafvæðing fiskimjölsverksmiðja

Aukin skógrækt og landsgræðsla

Endurheimt votlendis

Efling rannsókna og nýsköpunar í loftslagsmálum



Áfangaskýrsla 2 

• Sett jafnréttismarkmið fyrir fjórar aðgerðir 

• Frekari kynjagreiningar 

• Áhersla á mikilvægi þess að safna 

gögnum 



Lokaskýrsla 

• Greining á samningum við skógarbændur 

um ræktun nytjaskóga á vegum 

landshlutaverkefna í skógrækt 

• Kynjahalli hvað varðar fjárhagslegt 

utanumhald og endurgreiðslu 

virðisaukaskatts.  


